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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻻزم ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ،دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﮐﺮدن روﯾﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ،اﺑﻼغ و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺿﺮﯾﺐ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي را در ﻃﯽ ﭘﺮوژه و در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ادواري و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
اﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖﮐﻪ از اﻋﻀﺎي ﮐﺎرﮔﺮوه ﮔﻮدﺑﺮداري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس داداﺷﯽ ،ﻣﻘﺪم ،ﺧﻮﺷﺪل ،اﻣﯿﻦ ﺟﻮاﻫﺮي و دﮐﺘﺮ ﻧﺒﯽ زاده و دﮐﺘﺮ وﻫﺎب
ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻗﺪراﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت

ﮔﻮدﺑﺮداري :ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎري و ﺧﺎﮐﺒﺮداري در ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ در ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ

از زﯾﺮ ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر  :ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري را ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر
داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺎزﻧﺪه :ﺳﺎزﻧﺪه)ﻣﺠﺮي( ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از وزارت راه و
ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﻞ ،اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻌﻬﺪه دارد.

ﻃﺮاح :ﻃﺮاح ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر در دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در رﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮان از
وزارت راه و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي ،اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﻧﺎﻇﺮ :ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت از وزارت راه و ﺷﻬﺮ

ﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزرس :ﺑﺎزرس ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت از وزارت راه و

ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻤﯿﺰي و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﺻﺤﺖ
ﺳﻨﺠﯽ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ارﮐﺎن ﭘﺮوژه :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،ﻧﺎﻇﺮ ،ﻣﺤﺎﺳﺐ و  ...ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﭘﺮوژه را دارﻧﺪ.
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روش ﮐﺎر

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ارﺟﺎع ﮐﺎر ) ﻣﻮﺿﻮع  ( ......و ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارد
ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﻧﺎﻇﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮگ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺲ از ارﺟﺎع
اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻓﺎز ﯾﮏ  -ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮوژه
ﭘﺲ از ارﺟﺎع اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ  ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ/ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺪونﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺠﻮاريﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ  :ﮐﺎرﺑﺮي ،ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ ،ﺗﺮاز ﭘﯽ ،ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ،ﺗﻌﺪادﻃﺒﻘﺎت ،اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻊ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ آﻧﻬﺎ.
 ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ،ﺷﯿﺐ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﯿﻦ ،ﺳﻄﺢ آبزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ )وﺟﻮد ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﭼﺸﻤﻪ آب در اﻃﺮاف( ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث از ﮔﺴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻖ ﺧﺎك
دﺳﺘﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻓﺎﺿﻼب ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻞ.
 ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﺎزهاي ﺷﺎﻣﻞ  :ﺗﺮاز ﮔﻮد ﺑﺮداري ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮوژه ) ﻧﻈﯿﺮاﻧﻄﺒﺎق ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ،اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه ،ﻣﻌﻤﺎري و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث (
ارﺗﻔﺎع و ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﻮع اﺳﮑﻠﺖ و ...
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯽ از ﺳﻮي ﻣﺎﻟﮏ  /ﺳﺎزﻧﺪه ذﯾﺼﻼح در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ارﮐﺎن ﭘﺮوژه ) ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﺠﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺐ ( ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪي ) اﺟﺮاﯾﯽ ( ﭘﺮوژه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات ذاﺗﯽ ﭘﺮوژه ﻧﻈﯿﺮ رﯾﺴﮏ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻞ ﮔﯿﺮ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص و ﻣﻬﻢ ) ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﺎﻻ ،وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه آب ﻗﺪﯾﻤﯽ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ راﻧﺶ و رواﻧﮕﺮاﯾﯽ (
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  1ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎر
ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﮔﺎم ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻓﺎز دو -اﺑﻼغ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژه

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه ارﺟﺎع ﺷﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎر ﻇﺮف ﻣﺪت 48
ﺳﺎﻋﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﯽ روال اداري
ﻻزم ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮار داد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ) .ﮔﺎم ﻫﺎي ﮐﺎري در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ(.
ﭘﺲ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ،ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎري )اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ،ﺗﻌﻬﺪات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .از اﯾﻨﺮو ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻓﻨﯽ – اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از
ﺳﻮي ﻣﺎﻟﮏ /ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮدد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﮔﻪ

اﻗﺪام ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﺪور ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎه و

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺠﺮي ذﯾﺼﻼح ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ) در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ( اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﺮدد:
 ﻣﺎﻟﮏ /ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را از ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻬﺮداري ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز،ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ،اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم
در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﮔﻮد ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﭘﺎورﻗﯽ

 ﯾﺎد آوري ﻣﯽ ﮔﺮدد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ/ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  ،ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ
ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ ﻣﺴﯿﺮ و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  .در اﯾﻦ ﻣﻮارد روﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس
ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ روش ﮐﻠﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ) در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺟﻮاز ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزي ( اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﻣﺎﻟﮏ /ﻣﺠﺮي ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه  ،ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
 ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﮐﺎر در ﺷﺐ اﺧﺬ ﮔﺮدد. ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺪود ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد. ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد .ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺎدر ﮔﺮدد .ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
رﯾﺴﮏ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺧﻮر دار ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  2را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺘﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ) رﯾﺴﮏ ( ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژه را ﺑﺪﺳﺖ آورده
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺪول ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  3ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ
ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
۴
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ﻓﺎز  -3ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه

ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ،آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري و اﺟﺮاي اﺳﮑﻠﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻫﻢ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ  -ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺑﺮداري
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح ﺗﺨﺮﯾﺐ و روش ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﺮي ذﯾﺼﻼح ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه و روش
اﺟﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮارات
ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ،ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ و
ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮا ﮔﺮدد .
ﻓﺮم و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره  3ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
ب -ﮔﻮد ﺑﺮداري و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزي ﮔﻮد
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ
اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روش اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  4ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺬﮐﺮ :

ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﺮي ذﯾﺼﻼح ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد .درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺮي ذﯾﺼﻼح )ﺑﺼﻮرت
ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻃﻮل ﭘﺮوژه( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ادواري ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﻼف ﮔﺰارش ﮔﺮدد.
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ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ

ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺗﻮﺟﻪ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 1
اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎر ارﺟﺎع ﺷﺪه

 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ :اﻟﻒ( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ،ﻗﺪﻣﺖ ،ﺗﺮاز ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ،ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ،
ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﯾﻊ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ.
ب( اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ،ﺷﯿﺐ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﯿﻦ ،ﺳﻄﺢ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ )وﺟﻮد ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﭼﺸﻤﻪ آب در اﻃﺮاف( ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻠﮏ از ﮔﺴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﭼﺎﻫﻬﺎي
ﻓﺎﺿﻼب ،ﻋﻤﻖ ﮔﻮد ،ﻋﻤﻖ ﺧﺎك دﺳﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮوژه .
ج( ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﺎزهاي ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ارﺗﻔﺎع و ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﻮع اﺳﮑﻠﺖ و ...
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ارﮐﺎن ﭘﺮوژه )ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﺠﺮي و ﻃﺮاح( ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﮑﻔﯽ در آن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻓﻮق ﺑﺮآورد رﯾﺴﮏ و ﯾﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  ،ﺧﻄﺮ و ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﭘﺮوژه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ :ﮔﺴﻞ ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ ﺧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﺎﻻ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻟﻐﺰش و رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ
رﻣﺒﻨﺪﮔﯽ ،ﺣﺮﯾﻢ ﮔﺴﻞ .
 -ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺮﭘﻮش ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 2
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي/ﻣﺎﻟﮏ(

 -1اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻬﺮداري ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ،ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب،
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن  .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮق ﻓﺸﺎر
ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻊ
ﺟﺮﯾﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ ﻣﺴﯿﺮ و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﭽﻨﯿﻦ اﺧﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
 ﻃﺮح ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه  ،ﭘﻼن و ﻋﻤﻖ ﮔﻮدﺑﺮداري ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﮐﺎر در ﺷﺐ ﻣﺴﺪود و ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ -2ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﺎرﮔﺎه  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺑﯿﻤﮥ
اﺷﺨﺎص و اﻣﻮال واﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور )ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻗﺒﺎل
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور و ( ...
 -3ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش اﺟﺮا.
 -4ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﮐﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ.
 -5ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﻋﺒﻮري از ﻣﺠﺎور ﻣﻠﮏ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ.
 -6ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ
ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ وﯾﮋه در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -7ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ،وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داده ﺷﻮد و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.
 -8ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﺰء.
 -9ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﯽ )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﺪ(.
 -10درﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺳﺎﻋﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدي  ،ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﻧﯿﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺮان.
 -11ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻨﯽ ﺷﻬﺮداري و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﺮي و
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
 -12ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﯾﻤﻦ ﻣﺤﺼﻮر و در اﻃﺮاف آن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﮐﻪ در
ﺷﺐ و روز ﺑﺮاي ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 -13اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در راﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺪود و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 -14در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮي ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻋﺎﺑﺮان و ﯾﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -15ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻨﺎي در دﺳﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ،اﺣﺪاث ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
،ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪن ﻣﺼﺎﻟﺢ ،وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ،راﻫﺮوي ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ اﺣﺪاث ﺷﻮد و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
 -1-15درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﭘﯿﺎدهروي ﻣﻮﺟﻮد  2ﻣﺘﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮض راﻫﺮو ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻣﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-15ارﺗﻔﺎع راﻫﺮو ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3-15راﻫﺮو ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ و داراي ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
 -4-15ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﻘﻒ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء راﻫﺮو ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﯾﺰش و ﺳﻘﻮط
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺑﺰار ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -5-15درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ راﻫﺮو  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ  5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6-15از رﯾﺰش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ،آب و ﺿﺎﯾﻌﺎت از ﺳﻘﻒ و دﯾﻮاره ﺑﯿﺮوﻧﯽ راﻫﺮو ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻮﻗﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 -7-15اﻃﺮاف راﻫﺮوي ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -8-15ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  15ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ  -در ﻣﻮرد دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﺘﺮ از  45ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ،ﺗﺨﺘﻪ ﯾﺎ اﻟﻮارﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 2/5
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ.
ب  -در ﻣﻮرد دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  45ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ،ﺗﺨﺘﻪ ﯾﺎ اﻟﻮارﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 5
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ.
اﻟﻒ -ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻘﻮط اﺷﯿﺎء و رﯾﺰش ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﯾﺎ اﺑﺰار ﮐﺎر در دﯾﻮاره اﻃﺮاف ﺑﻨﺎي در ﺣﺎل اﺣﺪاث
ﺳﺮﭘﻮش ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ؟
ب -ﺳﻘﻒ و ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﺮﭘﻮش ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز -ﺳﻘﻒ ﻣﻮﻗﺖ
اﻟﻒ-دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎز ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد را دارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ب-دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  45ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
ج -ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﯾﺰش ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺑﺰار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎي در دﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدهﻫﺎي ﺑﺮزﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
د -ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻘﻒﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
داراي ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ 25 ،ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻋﺮض و  250ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ

اﻟﻒ -در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺎر و ﻧﺮدهﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  5ﻣﺘﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد از ﺗﻮرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ب-آﯾﺎ ﺗﻮرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻮط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  6ﻣﺘﺮ و اﻣﮑﺎن اﺻﺎﺑﺖ
اﺟﺴﺎم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺼﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ

اﻟﻒ -ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ،ﺣﺼﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب -آﯾﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ از ﮐﻒ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از  190ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ؟
ج -ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و اﺟﺰاء ﺣﺼﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ راه ﻫﺎي ﺷﯿﺐ دار و ﻣﻌﺎﺑﺮ

اﻟﻒ -راهﻫﺎي ﺷﯿﺐدار و ﻣﻌﺎﺑﺮ داراي اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯽ داراي ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎرﮔﺬاري
ﺣﺪاﻗﻞ  1/5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ب -راهﻫﺎي ﺷﯿﺐدار و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر اﻓﺮاد داراي ﻋﺮض ﺣﺪاﻗﻞ  60ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج-راهﻫﺎي ﺷﯿﺐدار و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  350ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
د -راه ﺷﯿﺐدار اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮدﺑﺮداري داراي ﻋﺮض ﺣﺪاﻗﻞ  400ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺟﺪارﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
 -16درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺼﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﺳﺮﭘﻮش ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ،دارﺑﺴﺖ و  . . .از
ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺎي ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ دارد ،رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﺎم و رﺿﺎﯾﺖ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﺧﺬ ﮔﺮدد.
 -17ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف آن ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد،
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و ﻧﺮدهﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﺮﻧﮓﻫﺎ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎ و
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،در ﻃﻮل روز و ﺷﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد.
 -18در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف آن ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط و رﯾﺰش اﺑﺰار ﮐﺎر و ﯾﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﺳﮑﻮﻫﺎو ﭘﺎﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
 -19ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮ اﯾﻤﻨﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه،
ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز و ﺷﺐ ﮔﻤﺎرده ﺷﻮد.
 -20ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر و روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ روﺑﺎز در ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي وﺟﻮد دارد.
 -21در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل )از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﯿﻨﺮ ،ﭼﺴﺐ  ،ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاري ،ﮔﻮﻧﯽ و  (. . .ﻣﻘﺮرات
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ)ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم( رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -22ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ آوري و روزاﻧﻪ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎي
ﻣﺠﺎز ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد.
 -23در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮدد.
 -24در ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺮﯾﻊ اﺷﺘﻌﺎل
ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 -25وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮدد.
 -26ﭘﺨﺖ ﻗﯿﺮ و آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﭘﺨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.
 -27دﯾﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر و آبﮔﺮم اﻋﻢ از ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ داﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ذﯾﺼﻼح و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻧﺼﺐ وراه
اﻧﺪازي ﺷﻮد.
 -28ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺷﮑﺎري و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﮔﺎز و ﺑﺮق ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 -29ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎي ﮔﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد.
 -30ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺣﻔﺎري در ﻣﻮرد وﺟﻮد و ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﺎﺑﻞﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 -31ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
 -32وﺳﺎﯾﻞ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده و در
دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -33ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻬﯿﻪ و در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري و در دﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -34اﻓﺮاد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏﻫﺎي اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش ﻻزم را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -35ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻮري ﮐﺎرﮔﺮان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 -36وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﻓﻮري ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 -37ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻻﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
دارﻧﺪ  ،ﺷﯿﺮ داده ﺷﻮد.
 -38آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار داده ﮔﯿﺮد.
 -39ﺑﺮ روي ﻣﺨﺎزن و ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻏﯿﺮآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮي آب ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 -40ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  25ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮاﻟﺖ و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮر داراي آب و وﺳﺎﯾﻞ
ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -41ﻓﻀﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺧﺘﮑﻦ و ﻣﺤﻞ ﻏﺬاﺧﻮري ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -42ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -43ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ،ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﮐﺎر ،ﻋﺒﻮر ﻣﺮور،
ﻏﺬاﺧﻮري ،اﻗﺎﻣﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -44ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﮐﺎر ،اﻗﺎﻣﺖ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻏﺬاﺧﻮري ﮐﺎرﮔﺮان ،از ﻫﻮاي ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺷﻮد.
 -45ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺶ از  120ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺮده
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد .درﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﻧﺮده ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ ارﺗﻔﺎع آن از ﮐﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﻦ  90ﺗﺎ 110
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ  2ﻣﺘﺮ داراي ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﺿﺮﺑﻪ وارده در
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ.
 -46در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺮده ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮو و ﺿﺮﺑﻪ وارده ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ.
 -47ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻠﮏ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 3
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي/ﻣﺎﻟﮏ(

 -1ﻣﺠﻮز ﻻزم از ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 -2ﺟﺮﯾﺎن آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﻄﻊ و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي،
ﻣﺤﺪود و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
 -3زﻣﺎن و ﻣﺪت ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ
اﻃﻼع ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
-4ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎور ﺑﻨﺎي ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮددو ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﭼﮏ ﮔﺮدد.
-5اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎ در ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
 -6ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺟﺰاي ﺑﻨﺎي ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﻮب ﺑﺴﺖ ،ﭘﻠﻪﻫﺎي
ﻣﻮﻗﺖ ،ﺳﻘﻒ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاي راﻫﺮوﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -7اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﭘﯿﺎدهرو و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 -8در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻘﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﯾﺎ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژي ذﺧﯿﺮه
ﺷﺪه در ﺑﺘﻦ و ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺨﺮﯾﺐ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -9ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺎك زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺳﺎزه
ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -10ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ دﻗﯿﻘﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در دﺳﺖ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻗﺎﺑﻞ رﯾﺰش ،اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺼﺐ
ﺷﻤﻊ ،ﺳﭙﺮ و ﺣﺎﯾﻞ و ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 -11ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺷﯿﺐ دار ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺶ از  20درﺟﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
اﯾﻤﻨﯽ و ﻃﻨﺎب ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
 -12ﮐﻠﯿﻪ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮد.
 -13ﻧﺼﺐ ﻧﺮده وﺣﻔﺎظ  ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از دارﺑﺴﺘﻬﺎ و
ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﮐﺎردرارﺗﻔﺎع اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -14ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﻗﺒﻞ ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ازواﺣﺪ  HSEو ﺑﺮق ﻣﺠﻮز ﻻزم اﺧﺬ ﮔﺮدد ،ﻋﺎﯾﻖ
ﺳﺎزي دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ وﻧﺼﺐ ﺳﯿﻢ ارت ورﻋﺎﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻓﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
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 -15ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎظﮔﺬاري ،ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در زﻣﺎن
ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮدﻧﺪه ﻧﻈﺎرت ﺷﻮد.
 -16ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪن ﻣﺼﺎﻟﺢ ،وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻨﺎي در دﺳﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ،اﺣﺪاث ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،راﻫﺮوي ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه اﺣﺪاث ﺷﻮد
و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
 -17ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 -18ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮﯾﻦ آن ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن رﻓﺖ آﻣﺪ در زﯾﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ از ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺳﻘﻒ ﻃﺒﻘﺎت
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -19ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي و ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  : 4اﻟﻒ( اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري
 -1اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ  :زﻣﯿﻦ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮدﺑﺮداري ،ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﺟﺪاره ﻫﺎي ﮔﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮدﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ و
ﻣﺠﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
 -2ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺤﻞ :وﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي
ﻓﺎﺿﻼب ،ﻗﻨﻮات ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب و ﮔﺎز ،ﮐﺎﺑﻞﻫﺎي ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ و ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذيرﺑﻂ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ
اﻗﺪام ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
 -3ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﭼﺎﻫﻬﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻗﻨﻮات ،اﻋﻢ از ﻣﺘﺮوﮐﻪ و ﯾﺎ داﯾﺮ ،در ﻣﺤﻞ
 -4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎورت ﯾﮑﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ،
اورژاﻧﺲ و ﻏﯿﺮه و ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﻮوﻻن ذيرﺑﻂ
رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺳﺮوﯾﺲرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻗﻔﻪاي اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
 -5ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﮔﻮد؛ ﺷﺎﻣﻞ :
 دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﮥ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل،وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺑﺎ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم(
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺠﺎور و ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﺑﺎﻏﭽﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ داﯾﺮ در ﻣﺠﺎورت ﮔﻮد -6ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻬﺮداري ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ،ﺷﺮﮐﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -7ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﮐﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ،اوﺿﺎع ﺟﻮي ،و ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
 -8ﺑﺮرﺳﯽ روش اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرﺳﺎزي و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮدﺑﺮداري
 -9آﻣﺎدهﮐﺮدن ﮐﻠّﯿﮥ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري
 -10ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﻪ اﺷﯿﺎ زاﺋﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﮓ ،ﺗﺨﺘﻪ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ از ﻣﺤﻞ
 -11ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺷﺨﺎص
ذيﺻﻼح ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﺷﺨﺎص ذيﺻﻼح و داراي ﮐﺎرت ﻣﻬﺎرت و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -12ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ رﯾﺰش)ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ،ﺗﺮك اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪن درﺑﻬﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و
(...
 -13ﮔﻮدﺑﺮداري ﻣﺠﺎور ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  150ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﮔﻮد و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ب ( اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺣﯿﻦ ﮔﻮدﺑﺮداري
 -1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ذﯾﺼﻼح و ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﺮي و ﻧﺎﻇﺮ در ﺣﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري
 -2اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي  .در ﺧﺎﮐﺒﺮداريﻫﺎي ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
رﯾﺰش ﯾﺎ ﻟﻐﺰش دﯾﻮارﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ ،ﺳﭙﺮ و ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ
دﯾﻮارﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﯿﺐ دﯾﻮاره از زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎك ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮔﻮدﺑﺮداري در ﻣﺠﺎورت ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت داراي ارﺗﻌﺎش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻟﻐﺰش ﯾﺎ رﯾﺰش دﯾﻮارهﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻮارهﻫﺎي ﻣﺤﻞ
ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ رﯾﺰش ﯾﺎ ﻟﻐﺰش دﯾﻮارهﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،وﺟﻮد ﻣﻬﺎرﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﻊ ،ﺳﭙﺮ و ﻏﯿﺮه ﻧﺼﺐ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﻮﻧﺪ:
 ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻔﺠﺎري ﺑﻌﺪ از رﯾﺰشﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﻫﺎ -ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﯽ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ آب و
ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 -4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
رﻓﺖوآﻣﺪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻔﺎري،
ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﯿﺮ ،از ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎري ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ،ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
و ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد اﻓﺮاد و وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺣﻔﺎري و ﺧﺎكﺑﺮداري ،ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎري و ﺧﺎكﺑﺮداري ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد .در ﻣﺠﺎورت ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎري و
ﺧﺎكﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﮐﻪ در ﺷﺐ و روز ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد.
 -5ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻻزم در ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري و اﻃﺮاف آن
 -6ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮ و وﯾﻨﭻ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﮑﻢ و اﺻﻮﻟﯽ
 -7در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ در داﺧﻞ ﮔﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻨﯽ ،ﮔﺎزﻫﺎي
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﺖ و ﺗﺠﻤﻊ
ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎك در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻨﯽ و ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻬﻮﯾﻪ ،
ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻊ آب در ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آن اﻗﺪام ﺷﻮد.
 -8اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،و ﺧﺎﮐﻬﺎي ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮدﺑﺮداري
 -9ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﺮار دادن اﺷﯿﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار در ﻟﺒﮥ ﮔﻮد
 -10اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه و اﺣﺪاث ﻣﺤﻠﻬﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺎه در ﭘﺎي دﯾﻮارة ﮔﻮدﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
در ﻟﺒﮥ آﻧﻬﺎ
 -11ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﯾﺰش و ﺟﺮﯾﺎن آب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرش ﺑﺎران ﯾﺎ آﺑﻬﺎي ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﯽ در ﺑﺪﻧﻪ و ﻟﺒﮥ ﮔﻮد
 -12دﯾﻮاره ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﮔﻮﺑﺮداري و ﺣﻔﺎري در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ رﯾﺰش ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺼﺐ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد:
 ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ اي ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ  ،ﻃﻮﻓﺎن ،ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﻌﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻔﺠﺎري ﺑﻌﺪ از رﯾﺰش ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ -ﺑﻌﺪ از وارد اﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﻫﺎ
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -13در ﮔﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﻮد.
در ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداريﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و وﺳﯿﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﻬﺪهدار ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج
ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ،ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه در ﻣﻌﺒﺮ و
ﻣﺤﻞ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
 -14ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر را ﮐﺘﺒﺎً و در اﺳﺮع وﻗﺖ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻋﻼﯾﻢ و آﺛﺎر
ﺣﺎدﺛﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ واﺣﺪ  HSEاﻃﻼع دﻫﺪ.
 -15ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻼه و ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -16ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راه ﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻞ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد.
 -17در ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺣﺠﯿﻢﺑﺎﯾﺪ ازوﺳﺎﯾﻞﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان را
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮدﺑﺎن وادار ﻧﻤﻮد .ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن اﺟﺴﺎم
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺣﺠﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ،ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدي و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻃﻨﺎب ،ﮐﺎﺑﻞ و ﻏﯿﺮه ﻣﺠﺎزﻧﺒﻮده
و ﺑﺎﯾﺪازﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 -18ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ،ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن و دادن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در دارﺑﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﺨﺺ ذﯾﺼﻼح و ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ
و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻮﺳﺎن و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻟﻐﺰﯾﺪن دارﺑﺴﺖ ﮔﺮدد .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه دارﺑﺴﺖ ﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺖ آن از آﺟﺮﻫﺎي ﻟﻖ ،ﺑﺸﮑﻪ ،ﺟﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 -19از اﻓﺰودن ارﺗﻔﺎع ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮار دادن ﺟﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﺸﮑﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدداري ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 -20از ﺗﮑﯿﻪ دادن ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﺰي ﯾﺎ ﺗﯿﺮﭼﻮﺑﯽ و ﻏﯿﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺶ دﯾﻮار
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 -21در ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺣﻔﺎري وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وارد ﺷﺪن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﻘﻮط ﮐﺎرﮔﺮان
و اﻓﺮاد ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺣﻔﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدن ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﮔﻮدﺑﺮداري ،ﻧﺼﺐ ﻧﺮدهﻫﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ ،وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﯿﺮ ،ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -22در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻘﻮط ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻏﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺘﻦرﯾﺰي،
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎره آن ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد.
-23ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎن و ﮔﭻ و ﻏﯿﺮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ده ردﯾﻒ روي ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ از اﻃﺮاف ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻬﺎر ﮔﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ردﯾﻒ ﮐﻪ روي ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ
ﮐﯿﺴﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﺮدد.
 -24آﺟﺮ و ﺳﻔﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﻃﺮاف آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮر
ﮔﺮدد.
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -25ﺑﺮاي ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﺸﮑﻪﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻗﯿﺮ ﺟﺎﻣﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻗﯿﺮ در
ﻇﺮف ذوب ﺷﻮد و از ﺣﺮارت دادن و ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ ﻇﺮف ﻗﯿﺮ در اﺑﺘﺪاي ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 -26اﮔﺮ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺣﻔﺎري ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮاي اﯾﻤﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
 -27ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺣﻔﺎري ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ ﮔﻮد رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺎده روﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮔﺮدد.
 -28در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﻔﺎري در زﯾﺮ ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺧﻄﺮ رﯾﺰش اﻗﺪاﻣﺎت
اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﻧﺮده ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ
ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮر و از ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
 -29در ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ.
 -30در ﺷﯿﺎرﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازاء ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺮ ﺳﯽ ﻣﺘﺮ
ﻃﻮل ،ﯾﮏ ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﺎر ﮔﺬارده ﺷﻮد .ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺎر اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -31ﺑﺮاي رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻤﻦ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻣﺤﻞ ﮔﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ آن ﺑﯿﺶ از  6ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﮑﻮ ﯾﺎ ﭘﺎﮔﺮد
ﺑﺮاي ﻧﺮدﺑﺎن ﻫﺎ ،ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و راه ﻫﺎي ﺷﯿﺐ دار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﻫﺎي
ﺷﯿﺐ دار و ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
 -32ﻋﺮض ﻣﻌﺎﺑﺮ و راه ﻫﺎي ﺷﯿﺐ دار وﯾﮋه وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻔﺎظ از ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻗﻄﺮ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
-33راهﻫﺎي ﺷﯿﺐدار و ﻣﻌﺎﺑﺮي ﮐﻪ در زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺳﺨﺖ )ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪي و ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﺑﺎﺷﺪ.
 -34در ﺻﻮرت روﯾﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﮔﺰارش ژﺋﻮﺗﮑﯿﻨﮏ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ،ﺳﻄﺢ
آب ﯾﺎ ﻗﻨﺎت و  ...ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ اﻗﺪام ﮔﺮدد.
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻻزم ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ  ،دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﮐﺮدن روﯾﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ،وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺟﺮاﯾﯽ در ﭘﺮوژه
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي را در ﻃﯽ ﭘﺮوژه و در ﭼﻬﺎر
ﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ادواري و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
اﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﺒﯽ زاده ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و اﻋﻀﺎي ﮐﺎرﮔﺮوه ﮔﻮدﺑﺮداري اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس داداﺷﯽ،
ﻣﻘﺪم ،ﺧﻮﺷﺪل ،اﻣﯿﻦ ﺟﻮاﻫﺮي ،و ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرﭘﻮر ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻨﯽ و ﻣﯿﺮزاﺋﯽ ﻓﺮ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻗﺪراﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ
وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت

ﮔﻮدﺑﺮداري :ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎري و ﺧﺎﮐﺒﺮداري در ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ در ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ

از زﯾﺮ ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر  :ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري را ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر
داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺎزﻧﺪه :ﺳﺎزﻧﺪه)ﻣﺠﺮي( ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از وزارت راه و
ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﻞ ،اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻌﻬﺪه دارد.

ﻃﺮاح :ﻃﺮاح ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر در دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در رﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮان از
وزارت راه و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي ،اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﻧﺎﻇﺮ :ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت از وزارت راه و ﺷﻬﺮ

ﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزرس :ﺑﺎزرس ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت از وزارت راه و

ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻤﯿﺰي و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﺻﺤﺖ
ﺳﻨﺠﯽ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ارﮐﺎن ﭘﺮوژه :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،ﻧﺎﻇﺮ ،ﻣﺤﺎﺳﺐ و  ...ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﭘﺮوژه را دارﻧﺪ.
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ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع

در اﻏﻠﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮداري  /ﮔﻮد ﺑﺮداري در زﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮد ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ آﻏﺎز
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري  ،ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ) در ﺻﻮرت وﺟﻮد ( از وﻗﻮع رﺧﺪاد ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻮد ﺑﺮداري از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ و از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﺮدد  ،ﺑﺎ ﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻓﻀﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮوژه را از وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﺎدي ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاي ﭘﺮوژه  ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
از اﯾﻨﺮو در اداره ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺮوژه ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي آن ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ  ،ﻫﻤﻮاره
در ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.
روش ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاري در
اﺟﺮاي ﮔﻮدﺑﺮداري ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  ،ﻧﺼﺐ ﺳﺮﯾﻊ
و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﻦ آوري ﭘﯿﭽﯿﺪه  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه
ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن از اﻗﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮر دار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ داراي ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺟﺪي اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد:
 ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﭗ ﭘﺬﯾﺮي ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﯽﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه دارﻧﺪ.
 اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﯾﻦ روش  ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﺻﺮف وﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎزه اي ﻏﯿﺮ ﺿﺮور ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮارات راﯾﺞ  ،اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو و ﺗﺒﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٣

۳۰

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ  ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ وﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در اﺟﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﺎدﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮي در ﻃﺮح و روش ﺳﺎﺧﺖ،
اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻓﺮاد ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺷﻮﻧﺪ.
 اﻏﻠﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻋﻼم ﺷﺪه  ،ﮔﺎﻫﺎ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮي را ﺑﻪ ﺟﻬﺖﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮل  ،ﺧﻮد را در ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮﯾﯽ زﯾﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ:
 -1ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻤﺠﻮاري ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور  ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﻧﻮع اﺳﮑﻠﺖ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﭼﺎه ﻫﺎي
ﺟﺬﺑﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﻮد.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺑﻘﻪ وﺟﻮد ﻗﻨﻮات و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﭘﺮوژه  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در زﻣﺎن ﮔﻮد ﺑﺮداري ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ در ﭘﺮوژه و ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﭘﺮوژه اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺠﺎور در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش دﻗﺖ و ﻧﻈﺎرت در ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
 -2ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ ازآﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ  ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎوﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد.ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺟﺮاﯾﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه۴
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ
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 ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﺟﺪارهدر آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻧﻄﯿﺮ اﻟﻮار ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻬﺎر ﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﭘﺎ ﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﻮﺛﺮ ﮔﯿﺮداري و ﺗﺎﻣﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺧﺮﭘﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق روش ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ در ﭘﺮوژهﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﯾﮏ از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دارﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮏ/ﻣﺠﺮي ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎت و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽو ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﯾﺎ وﻗﻮع ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
در زﻣﺎن ﮔﻮد ﺑﺮداري را ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن  ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻘﺸﻪ ) اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﻌﺎد و ﯾﺎ ﺗﻌﺪادزﯾﺮ زﻣﯿﻦ ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻤﻖ ﮔﻮد ﺑﺮداري در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻮد ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎر از ﺳﻮي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد
ﺑﺮاري اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﯽ ﮔﺮدد .از اﯾﻨﺮو
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﮔﻮد ﺑﺮداري ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺒﺎري در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد
ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري ،
ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺠﺎم داده از آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي وي ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻘﺸﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ
ﮔﺮدد  ،از ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮد ﺑﺮداري اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۵
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 -3اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري و در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا
 (1در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك ،وﺿﻌﯿﺖ و ارﺗﻔﺎع آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،وﺟﻮد ﻗﻨﻮات و
ﭼﺎه ،ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮدﺑﺮداري ،ﻟﻮگ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 (2ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ در ﮔﺎم اول ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪاري دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮك و ﻧﻮع ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺼﻮرت اﯾﺪه آل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزي ﺧﺎك
ﭘﯽ ﻣﺠﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺣﺪود  1/5ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
 (3درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤﺠﻮاري از ﭘﺎﯾﺪاري ذاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ از ﺷﺮاﺋﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮاري از ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻧﻮع اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺎي ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﺑﺎ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮات ﻓﻨﯽ ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎ
ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻤﻦ ﻧﻤﻮدن ﺟﺪاره دﯾﻮاره ﮔﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤﺠﻮاري اﺳﺖ.
 (4در اﯾﻦ روش ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎك ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دورﺗﺮ از ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻗﻮس
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﻮازدﮔﯽ اﯾﻦ روش ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪن ﻗﻮس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻮﺑﯽ و
ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 (5ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻﯾﻪ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮدﺑﺮداري ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮوز ﺗﺮك ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور و وﺿﻌﯿﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺎﻇﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و درﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ.
 (6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزه ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﺤﺮك ﺧﺎك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ زﯾﺎدي اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزه ﺧﺮﭘﺎ و
دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد .درﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﻮار و ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎك ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﻦ ﮐﻢ ﻣﺎﯾﻪ ،آﺟﺮ و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﭻ
و ﺳﯿﻤﺎن( را دارﻧﺪ ﭘﺮ ﮔﺮدد.

۶
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 (7ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ
اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل ﮔﻮدﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻟﻐﺰش ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (8در ﺧﺎﮐﻬﺎي ﺳﺴﺖ و ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﺎزه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و در ﺧﺎﮐﻬﺎي ﻣﺘﺮاﮐﻢ و
ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 (9در روش اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري و ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي و ﻧﺼﺐ اﻟﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺧﺮﭘﺎ در ﺗﺮاز زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ
اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺧﺮﭘﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در روش ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداي ﺗﺎ
ﺗﺮاز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺼﺐ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻫﺎي
اﺟﺮاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﯾﻦ روش ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد.
ﭘﯿﻮﺳﺖ  1ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي روش ﺧﺮﭘﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (10ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ دارد ،ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺘﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻟﮏ/ﻣﺠﺮي ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻋﻼم ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮔﺮدد.
 (11زﻣﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﻄﺮ رﯾﺰش ﮔﻮد ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (12ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺎت و ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻦ آﻻت ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ در
اﯾﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﭘﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و در
ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 (13در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ/ﻣﺠﺮي از اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺮﺑﺎز زد ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﻤﺎره  1اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
 -4ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺮوژه اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزي ﮔﻮد ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺠﺮي در
ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

٧
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 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎزه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﻐﺎﯾﺮتداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺠﺮي ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺴﺎرت را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﭘﺮوژه دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﮔﺮدد ،ﻏﺮاﻣﺖ ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﭘﯿﻮﺳﺖ  :1ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -1ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻋﻀﻮﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﺧﺮﭘﺎ در ﻣﺠﺎورت
دﯾﻮاره ﮔﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 -2در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﭼﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮔﻮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺣﺪاﻗﻞ 25درﺻﺪ ﻋﻤﻖ ﮔﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﺮ ﭼﺎه ﻫﺎ در ﺣﺪود  80ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 -3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي ﺷﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭼﺎه ﻗﺮارداده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

)ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ(.

 -4ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﺷﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺘﻦ ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدار در ﺧﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -5ﺧﺎك ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -6ﭘﺲ از ﺧﺎﮐﺒﺮداري در ﻣﺤﻞ ﭘﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺎﯾﻞ ،ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﻣﻨﻔﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 -7ﻋﻀﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯽ ﻣﻨﻔﺮد و ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -8ﺧﺎك ﻣﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﻗﺎﺋﻢ و اﻓﻘﯽ ﺧﺮﭘﺎﻫﺎ )ﺳﭙﺮ ﺧﺎﮐﯽ( ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﮔﻮدﺑﺮداري ﺷﺪه و در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﻀﺎي اﻓﻘﯽ و ﻗﻄﺮي ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﭘﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺋﻢ و ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮد ﺑﺮداري اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮔﺮدد ﺗﺎ
ﻓﺸﺎر ﺧﺎك ﺑﻪ ﺧﺮﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد )ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺧﺎك آن ﻗﺴﻤﺖ
را دارا ﺑﺎﺷﺪ(.
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﻓﻘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاز روي ﻋﻀﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﮐﻒ ﮔﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
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 -9ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك و اﺟﺮاي اﻋﻀﺎي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺗﺎ ﺧﺮﭘﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮد.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﺬﮐﺮ :ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ اﻟﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻧﺼﺐ ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع ﺧﺎك ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -10ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺪاره ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻮﺑﯽ ،دوﻏﺎب و ﯾﺎ ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﯾﺰش

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺧﺎك.
 -11اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي
ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و اﻧﮑﺮاژ
» ﺷﻤﺎره « 01

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﻮدﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 93
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻻزم ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ  ،دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﮐﺮدن روﯾﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و اﻧﮑﺮاژ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ،وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺟﺮاﯾﯽ در ﭘﺮوژه
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي را در ﻃﯽ ﭘﺮوژه و در ﭼﻬﺎر
ﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ادواري و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
اﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﺒﯽ زاده ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و اﻋﻀﺎي ﮐﺎرﮔﺮوه ﮔﻮدﺑﺮداري اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮ،
ﻣﻘﺪم ،ﺧﻮﺷﺪل ،اﻣﯿﻦ ﺟﻮاﻫﺮي ،داداﺷﯽ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ ،ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻗﺪراﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺶ
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

١

۴۸

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و اﻧﮑﺮاژ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت
در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ:

ﮔﻮدﺑﺮداري :ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎري و ﺧﺎﮐﺒﺮداري در ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ در ﺗﺮاز
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از زﯾﺮ ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر :ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ.
ﺳﺎزﻧﺪه :ﺳﺎزﻧﺪه)ﻣﺠﺮي( ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از وزارت راه
و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﻞ ،اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر :ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري را ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه واﮔﺬار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر داراي
ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻃﺮاح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن :ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزي.
ﻧﺎﻇﺮ :ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻇﺮ در ﺣﻮزهي ﮔﻮدﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ :ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗــﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘـﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ ﮐﺎر در اﻣــﻮر آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم روال
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را دارﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﮔﻮدﺑﺮداري :ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮔﻮد ،ﻧﻮع ﺧﺎك ،وﺟﻮد آب ،وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ارﺗﻌﺎش در
ﻣﺠﺎورت ﮔﻮد و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،زﯾﺎد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
٢
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ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮارات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﭘﯽ و ﭘﯽﺳﺎزي( اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﮔﻮد :ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻧﻮاع اﺑﻨﯿﻪ اﻃﺮاف ﮔﻮد ) ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺟﺎده ( ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺮاح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻮدﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك :ﺟﻠﺴﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮدﺑﺮداريﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﻄﺮ زﯾﺎد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮور و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر،
ﻧﺎﻇﺮ ،ﻧﺎﻇﺮ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻃﺮاح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﺮاح ﮔﻮدﺑﺮداري ،ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻨﯽ ﺷﻬﺮداري در ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ :ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه در ﮔﻮدﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﻄﺮ زﯾﺎد
و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع

در اﻏﻠﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮداري  /ﮔﻮد ﺑﺮداري در زﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮد ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ آﻏﺎز
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري ،ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ) در ﺻﻮرت وﺟﻮد ( از وﻗﻮع رﺧﺪاد ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﮔﻮدﺑﺮداري از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﭘﺮوژه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ و از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﺮدد ،ﺑﺎ ﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻓﻀﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮوژه را از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدي
ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
از اﯾﻨﺮو در اداره ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺮوژه ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي آن ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ،
ﻫﻤﻮاره در ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.
روش ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و اﻧﮑﺮاژ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﭘﺎﯾﺪاري در اﺟﺮاي ﮔﻮدﺑﺮداري ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،
اﯾﺠﺎد دﯾﻮاره ﻗﺎﺋﻢ و ﭘﺎﯾﺪار و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن در
ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن از اﻗﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮر دار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و اﻧﮑﺮاژ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ داراي ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺟﺪي
اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد:
 ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ روش ،ﮐﻤﺘﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ واراﺋﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه دارﻧﺪ.
 اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﯾﻦ روش ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻤﻖ زﯾﺎدﺗﺮ اﯾﻦ روش را ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮارات راﯾﺞ  ،اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو و ﺗﺒﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﻮﺛﺮي را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮل  ،ﺧﻮد را در ﺑﺮوز
ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮ را ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد و اﺻﻮل ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﮔﻮد دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ﮔﻮد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )*( ﮔﻮد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ زﯾﺎد )**( -ﮔﻮد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد )***(
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روش ﮐﺎر
 -1ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 -1-1وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ذيﺻﻼح ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-1ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎدل ﺣﺪي )ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺮﺑﺎر( :در ﻣﺤﺪوده
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺣﯿﺎط ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺪون ﺳﺎزه ﺣﺪاﻗﻞ  1/35و در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎزهﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ .1/5
 -3-1ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي آن :در ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺠﻮاري ﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﺎزه
ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو اﯾﻨﭻ و در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ اﯾﻨﭻ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ
ﺗﺨﻤﯿﻦ اوﻟﯿﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮔﻮد و ﻧﻮع ﻫﻤﺠﻮاري ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺠﺎور و  ...ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح و ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدد.
 -4-1اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻣﻞ ،ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻨﯽ )ﺷﻤﻊ و ﻋﻤﻖ رﯾﺸﻪ ،ﺑﻠﻮك ،ﺻﻔﺤﺎت
ﻓﻠﺰي ،ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ و :(....
 ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻋﻤﻖ رﯾﺸﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﻊ ﺣﺪود  0/2ارﺗﻔﺎع ﺷﻤﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. اراﺋﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول و ﺷﮑﻞ در ﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﻮل ﮔﯿﺮدار اﻧﮑﺮ در ﭘﺸﺖ ﮔﻮه ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ. -5-1اراﺋﻪ ﮔﺮاف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزيﻫﺎ )در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد(*** ).
 -6-1ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﺠﺎور از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ
اﺳﺖ.
 -7-1ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﺴﻠﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺧﺎك ،ﻋﻤﻖ ﮔﻮد و ﺳﺮﺑﺎر ﺟﺪاره و : ...
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺪون اﺟﺰاء ﺳﺎزه اي ﺟﻬﺖﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎور ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي در آراﯾﺶ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ردﯾﻒ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزيﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪاري آﻧﻬﺎ در اﻟﺰاﻣﯽ
اﺳﺖ.
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 -8-1ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن آن در
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺎك دﺳﺘﯽ ،آب ،ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨﯽ و  ...از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 -9-1ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻧﯿﻞ و اﻧﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  2ﻣﺘﺮ در  2ﻣﺘﺮ )ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  4ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﯾﮏ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ( ﺷﺒﮑﻪ اﻧﮑﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3/5در ) 3/5ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  12ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﯾﮏ ﮔﻤﺎﻧﻪ اﻧﮑﺮ( -10-1وﺟﻮد آب از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي داﺷﺘﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1-2وﺟﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ -اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺎري ،ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﻏﺎب ﺗﺰرﯾﻖ ،ﻧﺤﻮه ﭘﻨﻞ ﺑﺮداري،
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﯾﻖ و زﻣﺎن ﮐﺸﺶ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي اﻧﮑﺮ و  (...اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -2-2وﺟﻮد ﭘﻼن ﺳﺎزهﻫﺎ و ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎي اﻃﺮاف ﮔﻮد و ﺗﯿﭗﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺮاز و ﺳﺮﺑﺎر
ﺳﺎزهﻫﺎي اﻃﺮاف اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -3-2رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﯿﻦ در ﺗﯿﭗﺑﻨﺪي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻘﻄﻪ  0/00و ﺗﺮاز ﮔﻮدﺑﺮداري ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -4-2وﺟﻮد ﻧﻤﺎي دﯾﻮارهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﯿﭗ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -5-2وﺟﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺗﺼﺎل ﻧﯿﻞﻫﺎ ،اﻧﮑﺮﻫﺎ ،ﺷﻤﻊﻫﺎ و  ...اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -6-2وﺟﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻫﮑﺶ ﺟﺪاره ﻫﺎ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ زﻫﮑﺶ ﻫﺎي ﻧﻮاري و زﻫﮑﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -7-2ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﻤﻊﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
 -8-2وﺟﻮد ﭘﻼن ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺪاره ﻫﺎي ﮔﻮد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -9-2ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي اﻟﺰاﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ.
 -10-2ذﮐﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوي ﭘﺲ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﻧﮑﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮﻧﺪي و ﻣﻮﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺎن ﻓﻠﺰي در
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

٧
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 -3ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1-3ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻟﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ﮐﻨﺘﺮل ﻇﺎﻫﺮي )ﻋﺪم زﻧﮓ زدﮔﯽ ،ﻋﺪم ﻟﻬﯿﺪﮔﯽ و (... -ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و (...

 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﺮدد و ﻓﺮآﯾﻨﺪدرﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﯾﺎ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻫﺎ )ﮔﻮه ﻫﺎ( ﺑﺎ اﺳﺘﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻠﮕﺮد  AIIﺑﻪ ﺟﺎي  AIIIدر ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﻣﺮي راﯾﺞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﺗﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ)***( -2-3ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺶ و ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﺳﻪ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺗﯿﺰ ﮔﻮﺷﻪ ،ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻي  (65ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺎﻗﺪﺧﺎك ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي )ﻋﺪم زﻧﮓ زدﮔﯽ ،ﻋﺪم ﻟﻬﯿﺪﮔﯽ و (... ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺶ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و (... ﺗﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﯿﻔﯽ)***( -3-3ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدي ،ﻣﻬﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاي ﻓﻠﺰي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ و  (...و اﺟﺰاي ﻫﺪ اﻧﮑﺮ )ﮔﻮه و (... ﺗﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﯿﻔﯽ )***( -4-3ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﻤﺎن ،آب و دوﻏﺎب ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﻤﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﮔﯿﺮش و  ...در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺰرﯾﻖ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺶ اﻧﮑﺮﻫﺎﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
 ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﺘﻔﺎده از آبﺷﺮب در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ( .آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﯿﻒ ﻣﺎرش ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل رواﻧﯽ و ﻏﻠﻈﺖ دوﻏﺎب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد )***(.٨
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 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ در دوﻏﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﯿﻔﯽ)***(. -5-3ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻖ ،ﻫﻮا ،رادﻫﺎي ﺣﻔﺎري و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﯿﻞ و اﻧﮑﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻪ درﯾﻞ واﮔﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺟﻨﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮده و از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 دو ﺳﺮ ﻏﻼف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺑﺒﻨﺪي ﺷﻮد) .ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﻮذ دوﻏﺎب ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ (Unbondﺗﺬﮐﺮ :در رﻓﺘﻦ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎد در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي اﻣﺮي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺟﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت آن ﮐﻨﺘﺮل آن و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 راد ﺣﻔﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻔﺎري در اﻋﻤﺎق زﯾﺎد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦداﺷﺘﻦ رزوه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ رادﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -6-3ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ و ﻓﻮﻻدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ )رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮش اﯾﺮان(. ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺒﺪ ﻓﻮﻻدي و ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن )رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻦ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ )رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان )آﺑﺎ((. اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﻼﻣﭗ ﺑﺘﻦ و ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎي آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  4ﻋﺪدي ﯾﺎ  5ﻋﺪدي ﻣﮑﻌﺒﯽ درﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد )***(.
 در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ در ﺑﺘﻦ ،اﻓﺰودن آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﭗ ودﻣﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن اﻓﺰودﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -4ﮐﻨﺘﺮل روش اﺟﺮا
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮل روش اﺟﺮا )ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮاردادي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1-4ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ذﯾﺼﻼح ﺑﺎ اراﺋﻪ رزوﻣﻪ ﮐﺎري ،ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻠﯿﺪي ،اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-4ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺷﺨﺎص داراي ﺣﻖ اﻣﻀﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٩
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 -3-4ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﻮز )ﭘﺮﻣﯿﺖ( اﺟﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز )ﭘﺮﻣﯿﺖ( ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﻨﻞ
ﺑﺮداري در ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )***(.
 -4-4ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي )ﻧﯿﻞ ،اﻧﮑﺮ ،ﺷﻤﻊ ،ﻣﺶ و ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ و  (...اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮدﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﻏﯿﺮﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻫﺮ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5-4ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6-4ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )***(.
 -7-4وﺟﻮد واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه در ﮔﻮدﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )**.(*** ،
 -8-4ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9-4اﺳﺘﻘﺮار آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻘﯿﻢ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ )***(.
 -10-4رﻋﺎﯾﺖ رواداري ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻃﺮاح ،ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﯿﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )**.(*** ،
 -11-4ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺸﺶ ،ﺗﺰرﯾﻖ ،ﺣﻔﺎري ،ﺑﺎﻓﺖ
ﻧﯿﻞ و اﻧﮑﺮ ،ﺟﻮﺷﮑﺎري و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -12-4اراﺋﻪ ﮔﺰارش روش اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي در ﭘﺮوژه ﻫﺎي
ﺑﺰرگ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ )***(.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮل روش اﺟﺮا )ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺮاﯾﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -13-4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﻞ و اﻧﮑﺮ و ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺪ ﻧﯿﻞ و ﻫﺪ اﻧﮑﺮ:
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﺎﻗﺪ زﻧﮓ زدﮔﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ( ﯾﺎ ﺟﻮش ﻓﻮرﺟﯿﻨﮓ )ﺟﻮش ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ( ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻖ ،ﺑﺮاي ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي  0ﺗﺎ  12ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻋﺪد )ﯾﮏ رﻓﺖ و ﯾﮏ ﺑﺮﮔﺸﺖ( 12 ،ﺑﻪﺑﺎﻻ ﺣﺪاﻗﻞ ) 3ﯾﮏ رﻓﺖ و دو ﺑﺮﮔﺸﺖ( ﻋﺪد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﻃﻮل آزاد )ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪ( ﻣﻬﺎري ﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻼف روﮐﺸﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺲ و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن دو ﺳﺮ ﻏﻼفاﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -ﮐﻨﺘﺮل ﻃﻮل اﻟﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﺢ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮاردادن آن داﺧﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
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 -ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﻮراخ ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 اﮔﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روزه ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﻗﻄﺮ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻬﺮه ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ) .ﺟﺰﯾﺎت اﺗﺼﺎل و ﻧﻮع ﻫﺪ ﻧﯿﻞ ﻫﺎ و اﻧﮑﺮ ﻫﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ(
 رواداري ﻣﺠﺎز ﻃﻮل ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ  25ﺳﺎﻧﯿﺘﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻃﺮاح و ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژه ﻣﯿﺴﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﯿﺴﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه در وﺳﻂ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ،اﻟﺰاﻣﯽاﺳﺖ )ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﭙﯿﺴﺮ ﻫﺎ از  3ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ(.
 اﺳﺘﻔﺎده ااز ﺳﻨﺘﺮاﻻﯾﺰر ) (Centralizerﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﻟﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﺞ در ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐاﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 رواداري ﻣﺠﺎز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻔﺎري اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﺴﻠﯿﺢ  ±25ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و رواداري زاوﯾﻪ ﺣﻔﺎري  ±1درﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل رزوه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺳﺮﻧﯿﻞ و اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯿﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﺴﻠﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻮع اﺳﺘﺮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ روي ﺧﺮك ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد )آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد(.
 در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺣﻔﺮه در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﺎري ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮑﺮ و ﯾﺎ ﺣﻔﺎري ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﻗﺎﺋﻢﯾﺎ اﻓﻘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوت ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﻮﻧﺪه و ﯾﺎ ﮔﻮه در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﯿﻞ اﺟﺒﺎري اﺳﺖ. رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻫﺪ اﻧﮑﺮ و ﮐﺸﺶ آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺪ ﻧﯿﻞ و ﻫﺪ اﻧﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ ،و ﯾﺎ ﺷﻤﻊ ﻓﻠﺰي و ﯾﺎ ﺷﻤﻊ ﺑﺘﻨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺧﻢ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪن ﺳﺮ ﻧﯿﻞ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﺮﻧﺪﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﺧﻮدداري ﺷﻮد ﺗﺎ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -14-4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راد ﺧﻮدﺣﻔﺎر )ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﻠﮕﺮد(:
 اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺤﺮاف ﮔﻤﺎﻧﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از رادﺧﻮدﺣﻔﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ درﺣﻔﺎري دو ردﯾﻒ اول ﻫﺮ دﯾﻮاره ،ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از داﺧﻞ
زﻣﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
 ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ رادﺣﻔﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﻠﮕﺮد اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزياﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 اﺳﺘﻔﺎده از رادﺧﻮدﺣﻔﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﮑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.١١
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 اراﺋﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ راد ﺧﻮدﺣﻔﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. -15-4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوﻏﺎب ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﻫﺎ و اﻧﮑﺮﻫﺎ:
 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن 1 :ﺑﻪ 2 ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ 6 :ﺗﺎ  8ﺑﺎر ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮرﻧﺪ دوﻏﺎب ﺻﻔﺮ در اﻧﮑﺮﻫﺎ و  3ﺗﺎ  5ﺑﺎر در ﻧﯿﻞ ﻫﺎ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺮوج دوﻏﺎب از ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي  28روزه 210 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊﺳﯿﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ :ﻧﻮع  Iﯾﺎ  IIﭘﺮﺗﻠﻨﺪ )در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻧﻮع .(V اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺨﺶ آزاد ﻣﻬﺎري ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. -16-4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺶ و ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ:
 ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي :ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﺳﯿﻤﺎن  300ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺎﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺑﻌﺎد داﻧﻪ  6ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
 ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻤﮕﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي  28روزه 210 :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊﺳﯿﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ :ﻧﻮع  Iﯾﺎ  IIﭘﺮﺗﻠﻨﺪ )در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻧﻮع .(V ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺶ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻓﺎﻗﺪ زﻧﮓ زدﮔﯽ ،ﻟﻬﯿﺪﮔﯽ ،ﺟﺪاﺷﺪﮔﯽ اﺗﺼﺎﻻت و  (...اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﯿﺴﺮ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ )ﻫﺮ ﺑﺮگ ﻣﺶ ﺣﺪاﻗﻞ  4ﻋﺪد(. آب دادن ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺎم ﮔﺮم ﺳﺎل )ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز( ﺗﺎ  5روز ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ آوريﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -18-4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺒﺮداري:
 رﮔﻼژ دﯾﻮاره ﻫﺎ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  20ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﻞ ﺑﺮداري در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮاز ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﻞ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻧﺪاﻧﻪ اي و از ردﯾﻒ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  12ﻣﺘﺮ )ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح و ﻧﺎﻇﺮ( اﻧﺠﺎمﮔﺮدد.
 -19-4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻨﯽ:
 ﺑﺘﻦ رﯾﺰي رﯾﺸﻪ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد. اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﻼﻣﭗ و ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﻌﺒﯽ از ﺑﺘﻦ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.١٢
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 در اﺟﺮاي ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻃﻮل ﮔﯿﺮداري آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. -13-4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت:
 ﺳﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﯿﮑﺴﺮ اوﻟﯿﻪ ،ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﭘﻤﭗ ﺗﺰرﯾﻖ. درﯾﻞ واﮔﻦ ﺳﺖ ﺷﺎﺗﮑﺮﯾﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر -5ﭘﺎﯾﺶ و رﻓﺘﺎرﺳﻨﺠﯽ
 وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذيﺻﻼح ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري )ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد ﭘﺮوژه )اﯾﺴﺘﮕﺎه آزاد ،ﻣﯿﮑﺮوژﺋﻮدزي و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ(اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و دﻗﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﯾﻢ ﭘﺮوژه و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ و ﺳﻮﻟﺠﺮﻫﺎ )ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ( ازوﻇﺎﯾﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ اﺻﻠﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﺠﺰا از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر )ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮔﻮدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﺑﻨﭻ ﻣﺎرك ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻧﮕﺎري را ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده دﯾﻮاره ﻫﺎي ﮔﻮد ودر ﻣﺤﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎي دﯾﻮاره ﻫﺎي ﮔﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاز ﺳﺎزه )ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺧﺎك در ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري)رﻓﻠﮑﺘﻮر( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﻮك دﯾﻮاره ﮔﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي اﻃﺮاف
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﯿﭗ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎزه ﻫﺎي اﻃﺮاف )ﺗﯿﻠﺖ( را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺗﯿﭗ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺒﺎر ﭘﺎﭼﺶ ﺑﺘﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻮ ﻧﮕﺮدﻧﺪ
و ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 در ﮔﻮد ﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط در ﻫﺮ دوره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد) ،(Free Stationدر ﮔﻮد ﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از روش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻘﺎط ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﯾﺎ
ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮﺷﮑﻦ ﮐﺮدن ﺧﻄﺎي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﺮﺷﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرك ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرك ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺷﮑﻦ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ دوره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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در ﮔﻮد ﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد از روش ﻣﯿﮑﺮوژﺋﻮدزي ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري را داراﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد در اﯾﻦ روش ﺑﻨﭻ ﻣﺎرك ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻼر در اﻃﺮاف ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ(***) .
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روش ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ﮔﻮد در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻧﺶﺳﻨﺞ ،اﻧﺤﺮاف ﺳﻨﺞ ،ﺷﯿﺐ ﺳﻨﺞ ،ﻧﯿﺮوﺳﻨﺞ و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(***) .
ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺶ دﯾﻮاره ﻫﺎي ﮔﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺮوژه ،ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶﻋﻤﻖ ﮔﻮد و  ...ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اراﺋﻪ ﮔﺮاف ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻃﺮاح ،ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﯿﻢ و ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪول و ﮔﺮاف ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ در ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح در ﮔﻮدﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻼن ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ رﻓﻠﮑﺘﻮرﻫﺎ )ﻓﻮاﺻﻞ اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎر ،ﺗﮑﺮار در ﺟﺪاره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎزه و  (...ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح و ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮد.
 -6آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺒﺤﺚ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1-6اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ) ،(Verificationﺗﺎﯾﯿﺪي ) ،(Proofﺧﺰش ) (Creepو ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر
) (Lift offﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  FHWAﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اول ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن
ﻫﺎي ﻧﯿﻞ و اﻧﮑﺮ ﺑﻮده و آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﺨﺘﺺ اﻧﮑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-6آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ) ،(verificationﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در روش اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺮاﺣﯽ دوﻏﺎب ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ در ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﮔﺮدد.
 -3-6آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪي ) ،(Proofدر ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺦ ﮐﻮﺑﯽ و ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﻧﯿﻞ ﻫﺎ )ﻣﻌﻤﻮﻻً  (%1اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن روش ﺣﻔﺎري و ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )**.(*** ،
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 -4-6آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺰش ) ،(Creepﻋﻤﻼً آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد آن ﺑﺨﺸﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ )ﯾﺎ
ﻧﻬﺎﯾﯽ( و ﺗﺎﺋﯿﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺰش در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﺦ اﺟﺮا ﺷﺪه
ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ اﺷﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر
ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻤﻦ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)**.(*** ،
 -5-6اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر ) ،(Lift offدر ﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت )ﺟﻬﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎژ ﭘﺲ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ در اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﺴﻠﯿﺢ( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﺻﺪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  5درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻧﮑﺮﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از 5
درﺻﺪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﭘﺮوژه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺗﻨﺶ – ﮐﺮﻧﺶ )ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮاﺣﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )**.(*** ،
 -6-6در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺸﺶ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﮐﺸﺶ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﮏ ،ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮏ و اﺟﺰاي ﻫﺪ اﻧﮑﺮ ﯾﺎ ﻫﺪ ﻧﯿﻞ و  (...اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -7-6اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر ) (Lift offدر ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮔﻮدﺑﺮداري ﻋﻤﯿﻖ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﮑﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم آن در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﮐﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد )***(.
 -8-6در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﮏ ﮐﺸﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎژ )ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﺑﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﺰﺷﯽ آﻧﯽ ﺧﺎك(
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺟﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺪدا از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن
ﮔﺮدد .ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺮاﮐﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان
اﺧﺬ ﮔﺮدد.
 -9-6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﮐﺸﺶ اﺳﺘﺮﻧﺪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -7زﻫﮑﺸﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺒﺤﺚ زﻫﮑﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1-7ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻫﮑﺸﯽ ﺟﺪاره ﻫﺎ:
 اﺟﺮاي ﻧﻮارﻫﺎي زﻫﮑﺸﯽ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي زﻫﮑﺶ ﻋﻤﻘﯽ )  (weepholeدر ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮاره ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮار ﻫﺎي زﻫﮑﺶ در ﻓﻮاﺻﻞ اﻓﻘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5ﻣﺘﺮي ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ زﻫﮑﺶ ﻫﺎي ﻧﻮاري 50 :ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﻧﻮارﻫﺎي زﻫﮑﺶ )ژﺋﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ( 20 :ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي زﻫﮑﺶ ﻋﻤﻘﯽ ) 2/5 :(PVCاﯾﻨﺞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي زﻫﮑﺶ در ﻓﻮاﺻﻞ اﻓﻘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6ﻣﺘﺮي اﺟﺮا ﮔﺮدد )در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن آب و ﺗﺮاز آبزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در داﺧﻞ ﮔﻮد اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد(.
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 -رواداري ﻣﺠﺎز ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي زﻫﮑﺶ ﺑﺮاﺑﺮ  25ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ﭘﮏ ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﻬﺎي زﻫﮑﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﭘﻮش ﯾﺎ ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﺷﯿﺎرزﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻫﮑﺶ ﻋﻤﻘﯽ در ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﻘﻄﻊ آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺴﺖ دوﻏﺎب ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮاي زﻫﮑﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  2روز از ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي در ردﯾﻒ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
 -2-7ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻫﮑﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه:
 ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎور ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻫﮑﺸﯽ در ﮔﻮدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. روش ﻣﺮﺳﻮم زﻫﮑﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﮔﻮدﺑﺮداري ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﺮاز آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،اﺟﺮاي ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ وﮔﺎﻟﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﻨﮓ زﻫﮑﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮل
ﮔﺬاري و ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎك و ﮐﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﺮخ ﭘﻤﭙﺎژ آب از ﮔﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﮔﻮدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻫﮑﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدد. اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز آب در اﺿﻼع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﺮاح و ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﺎ ﭘﺮوژه زﻫﮑﺸﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﭘﻤﭗ رزرو در ﮐﺎرﮔﺎه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. زﻫﮑﺸﯽ آب در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي و ﺷﻨﯽ ﺳﺮﯾﻊ و در ﺧﺎك ﻫﺎي رﯾﺰداﻧﻪ رﺳﯽ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻃﺮح زﻫﮑﺸﯽ ﮔﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاح ﺑﺎﺷﺪ. -8ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1-8رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي
ﮔﻮدﺑﺮداري اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 2-8اﺳﺘﻘﺮار اﮐﯿﭗ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ )واﺣﺪ  (HSEدر ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮔﻮدﺑﺮداري ﺑﺎ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ )***(.
 3-8ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن و دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﻮد ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺷﺶ ﻣﺎه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -4-8ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در
ﻋﻤﻖ ﮔﻮد اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5-8ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪاي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

١۶

۶۳

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و اﻧﮑﺮاژ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 -6-8اﺧﺬ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﺮان ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف در ﻋﻠﺖ
ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮك ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -7-8ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )***(.
 -8-8اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زودﮔﯿﺮ ،روان ﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺪ ﯾﺦ و  (...ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوژه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9-8اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﮔﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﮐﺸﺶ اﺳﺘﺮﻧﺪ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪاﺳﺎزي )ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘﻨﻞ ﺑﺮداري و ﻣﺶ ﺑﻨﺪي(
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي )ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﻞ  /اﻧﮑﺮ(
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي )ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺶ و ﺷﺎت(

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
"ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﻛﻪ رﺣﻤﺘﺶ ﺑﻲ اﻧﺪازه اﺳﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ اش ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ"
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺶ رو ،ﺑﺎ اداي اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب  1374و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳـﻲ
آن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ارﺟـﺎع ﻛـﺎر ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑـﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،در ﻛﺸﻮر و ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻧﺴﺒﺘﺄ اﻣﺮي ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺳﻌﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ،
ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ دادن و ﻳﺎدآوري ﻣﺠﺪد داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد دﻟﮕﺮﻣﻲ ﺑﺮاي آﻧـﺎن ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد دارد ،ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره و ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل وارد اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨﻲ ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ،ﻣﻲ ﺗﻮان راﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺗﺎ ﻋـﻼوه
ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،از ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﺑﻜﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮو اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ درك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻋﻮام ﻋﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ "ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ" و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎل و ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎ دارد ﺑﻪ ﺑﻴﺘﻲ از ﺣﻀﺮت ﺣﺎﻓﻆ اﺷﺎره ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎل
ﺑﺎﺷﺪ:
ﻳﺎرب ﻧﻜﻨﺪ ﮔﺮدش اﻳﺎم ﺧﺮاﺑﺖ"

"اي ﻗﺼﺮ دل اﻓﺮوز ﻛﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ اٌﻧﺴﻲ

ﻟﺬا در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از دو زاوﻳﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم و ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ آرﻣﺎن و وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ در ﺟﻬـﺖ ﻧﻴـﻞ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه" در ﭘﺮوژه ﻫـﺎي  4ﻧـﺎﻇﺮه ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،واﺣﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ در راﺳﺘﺎي ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻛﻤﻜﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑـﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن
ﻣﺤﺘﺮم در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﻬﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮدارد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻮﺷﺪل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري اﻓﺘﺨﺎري ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮرﺿﻮي ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارﻳﻢ .زﺣﻤﺖ ﺗﻬﻴـﻪ و
ﮔﺮدآوري اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺟﻤﻌﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن واﺣﺪ ﻣﻌﻤﺎري ،ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ و ﻧﻮروزي ،آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻳﺰداﻧﭙﻨـﺎه ،ﻗﺮﻳﺸـﻲ،
ﻧﻴﻜﻜﺎر ،ﻗﻨﺒﺮي ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻬﺮاف ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻮﺷﺪل و در اداﻣﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي )راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻤﺎره  1ﺗﺎ  (3ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧـﺎﻇﺮان ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
ﻫﺎي " ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻲ" و" ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﻻدي" ﺗﻬﻴـﻪ و در ﺳـﺎﻳﺖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺶ رو ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻤﺎره  :4راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤـﺎري و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻌﻤـﺎري و ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﻏﻼن ﻋﺮﺻـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن،
ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه دﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ ﺗـﺪوﻳﻦ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﮔﺰارﺷﺎت و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در واﺣﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺣﻀﻮري ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ وﺣﺪت روﻳﻪ در اﻣﻮر ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد .ﻟﺬا واﺣﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري ،ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﺟﻬـﺖ واﻛـﺎوي ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻧـﺎﻇﺮ
ﻣﻌﻤﺎري و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ آﻧـﺎن و ...ﻣـﻲ داﻧـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﻴﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان و ﻫﻤﻜﺎري ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺘﻮان روﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ را اداﻣﻪ داد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀـﺮﻳﺪ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
وﻳﺮاﻳﺶ اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ آن در وﻳﺮاﻳﺶ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد.
ﺗﻼش ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ را ﺑﺨﻮﺑﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ:
 از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺖ؟
 ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟
 اﺷﻜﺎﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻳﺞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ ،دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﻛﺮد؟
 و....
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-1داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ
-1-1ﻛﻠﻴﺎت آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي
در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  5-2ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺟﻬﺖ ﻳﺎدآوري و ﺗﺸﺮﻳﺢ در ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:





ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن» ،ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ« ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از زﻣﺎن ﺻﺪور »ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن«
آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺻﺪور »ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر« ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻬﻨـﺪس
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺰاﻣﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر روزاﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧـﺎﻇﺮ ﺗﺨﻠـﻒ ﻧﺒـﻮده ﺑﻠﻜـﻪ
ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي او آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺧﺴﺎرﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ وي از ﻟﺤـﺎظ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ،دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻃﺮاﺣﺎن و ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨـﺪه و...
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دارد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  7ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻫـﺎ و
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﭼﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد از ﺟﻤﻠﻪ :اﻟﻒ-ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ آن .ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪ ﻫـﺎ و
دﻳﺘﻴﻞ ﻫﺎي آن ،در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم اﻧﻄﺒـﺎق ﻛـﺎر در ﺣـﺎل اﺟـﺮا ﺑـﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻮب ،ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ ﺿـﻤﻦ ﺗـﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒـﻲ ﺑـﻪ
ﻣﺠﺮي/ﺳﺎزﻧﺪه/ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ اﻃـﻼع دﻫﻨـﺪ .ب -ارﺳـﺎل ﮔﺰارﺷـﺎت
ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻳﺎ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ راﺳـﺎ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.






ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺮي ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ
ﻣﺎﻟﻚ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ در ﭘﺮوژه ﮔﺮدد .ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻳﺎ اﻟـﺰام ﻣﺎﻟـﻚ
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺷﺨﺼﻲ و  ....وﻟﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر  4ﻧﺎﻇﺮ از ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ،ﻧﻈﺎرت ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻮﺑﺘﻲ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧـﺪارد .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
در اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺎرت  4رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل درج ﺷـﺪه اﺳـﺖ
اﻋﻢ از ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺷﺎﻏﻞ )ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط( و اﻋﻼم آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ اﺳـﺘﺎن و
ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺮداري ،دﻫﻴﺎري،ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻳﺎ ...ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  3-13ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﺎﻇﺮان ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﻴﻮه ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ،ﺑﺨـﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺌﻮن ﺣﺮﻓـﻪ اي و اﺧﻼﻗـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اراﻳـﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 -2-1ﺳﻮاد ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻈﺎرت ،ﺳﻮاد آﻛﺎدﻣﻴﻚ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري ﺗﺮﻛﻴـﺐ
ﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎري ،اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﭘـﺬﻳﺮش
اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻄﻴﺮ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -1-2-1ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﻳـﻲ آن ،ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ،5ﻣﺎده  100و ﻣﺎده  55ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ -ﻗﺎﻧﻮﻧﻜﺎر -آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ)وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ( -ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓﻨـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ)ﻧﺸـﺮﻳﻪ  -(55ﻗـﻮاﻧﻴﻦ
وﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ...اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻧـﻮﻳﻦ و
ﭘﺎﻳﺪار و روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮاره راﻫﮕﺸﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-2-1ﻣﻬﺎرت ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎ

ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي وي ﺑﺮوز ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻧﮕـﺎرش
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اداري ،دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﺰارشﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﻜﻤﻪﭘﺴﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ و از ادﺑﻴﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ .درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺣﺮﻓﻪاي و در ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
ذﻳﺮﺑﻂ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً درﺣﺮﻓﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﻮادث در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺒﺮﺋـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺘﺮاز ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ازاي ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ،ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ
اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻗﻠﻢ اوﺳﺖ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ درﮔﻴﺮي ﻟﻔﻈـﻲ و ﺗﺤﻜـﻢ و...
ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي و ...ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ،ﺷﻬﺮداري و اﺟﺮاﻳﻴﺎت آن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻳﻜﺴﺮي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮداري از اﺟـﺮاي دﺳـﺘﻮرات ﻧـﺎﻇﺮ اﺳـﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳـﺪ در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺧﺴـﺎرت ﻣـﺎﻟﻲ و ﺟـﺎﻧﻲ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي ،ﺷﻬﺮداري ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان آن ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻬﺎﻣﻲ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ



در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت آن ،ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ رﺳـﺎﻧﺪ و در اﻧﺘﻬـﺎي آن
اﻟﺰام اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات را ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮔﺰارشﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﻴﺮﻫﺎي ﻣﺒﻬﻢ و
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرﮔﺰارش را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﭘﺮﻫﻴﺰﺷﻮد.
در ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ »ﺧﻼف دارد«
ﺗﻴﻚ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزي ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت و ﻋﺪم ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ
ﻳﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﻳﻲ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻛﻴﻔـﺮي و اﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ ﻧﻴـﺰ
ﺑﺮاي او در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻦ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻧﻄﺒـﺎق
دﻫﻴﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﻜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻬﺮ اﺳﻜﻦ ﺷﺪ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت روي ﺑﺮﮔـﻪ دﺳـﺖ
ﻧﻮﻳﺲ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﭼﻮن در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ،ﻣﺪرك اﺻﻠﻲ و دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻬﺮ ،ﺳﻨﺪﻳﺖ دارد ﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ.
در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﺘﺒﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ از روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳـﺎزﻧﺪه/ﻣﺠـﺮي
رﺳﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻣﺎﻟﻚ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻣﺠﺮي ذﻳﺼﻼح و اﺟﺮاي ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨـﻲ
و ﻛﺎرﮔﺮان اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ اداره ﻛﺎر ﺗﺤﻮﻳـﻞ دﻫـﺪ و رﺳـﻴﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧـﻪ اي درﻳﺎﻓـﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  7آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،1در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨـﻲ ،ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄﺮآﻓـﺮﻳﻦ
ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ .در ﺻـﻮرت
ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﻮارد ﻋﺪم اﻳﻤﻨﻲ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﻲ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘـﻪ،
ﺷﻬﺮداري ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎر ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻃـﻼع دﻫﻴـﺪ و رﺳـﻴﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧـﻪ اي آن را درﻳﺎﻓـﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻛﻠﻲ ﮔـﻮﻳﻲ
ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد و دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ و راه ﺣﻞ آن اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﻳﻤﻨﻲ دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴـﻖ ﺑـﻪ
ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﺞ ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ،ﻛﻔﺮاژ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺗﺼﺎل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﺎزه اﺻـﻠﻲ،
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎﺧﻮر ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻮار ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺑﺮاي ﺳﻜﻮي ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮان ﻳﺎ  ...اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 - 1ﻣﺎده  7آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻳﺮاداﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ را در ﺑﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا ﻣﺮاﺗﺐ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻻزم ،ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼع داده و روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ واﺣﺪ ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻞ و
ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻮرا ﻛﺎر را در ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻳﺮاد و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻛﺎرﮔﺮان را از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺮ دور و اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻘﺘﻀﻲ در ﻣﻮرد رﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

٩
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ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

 در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﻮف وارد ﺷـﺪن ﺧﺴـﺎرت ﺟـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﮔﺮان و اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ وﺟـﻮد دارد،
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ را ﺗﺎ اﺻﻼح ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑـﺎ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺧـﻼف دارد ،ﺑـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﺻـﺪور
ﭘﺮواﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﮔـﺰارش ﻣﺮﺣﻠـﻪ
اي از ﺷﻬﺮداري ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑـﺘﻦ ﻳـﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺻﺎدر
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻨﺎر ﻣﻮارد ﺧﻼف ،ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻳﻤﻨﻲ را ﻫﻢ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -3-1اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻲ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮوژه ي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻳﻚ ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﻮﻓـﻖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:
 -1-3-1ﻓﻦ ﺑﻴﺎن و ﻣﺬاﻛﺮه

ﻓﻦ ﺑﻴﺎن و ﻣﺬاﻛﺮه و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳـﺖ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮوژه ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و از ﺑـﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ
رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺪ و ﻏﻴﺮﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺣﺮﻳﻢ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﻮار ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧـﺪ .در ﺗﻤـﺎﻣﻲ
ﺟﻤﻼت ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺎرﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻼم ﮔﺮدد ﻛﻪ اوﻻً اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس رأي و ﺳﻠﻴﻘﻪ ي ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ًآﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد از ﺳﺮ وﻇﻴﻔﻪ و از زﺑﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
 -2-3-1ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ

اﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﻛﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴـﺎورد  .ﻧﻈـﺎرت ﺑـﻪ ﻳـﻚ
روﺣﻴﻪي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ و ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 -3-3-1اﺳﺘﻘﻼل راي

ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﻓﺎﻗﺖ ﻫﺎو ...رأي و ﻧﻈﺮش را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﺮاﺣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ-اﺟﺮاﻳﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري و ﮔﻴﺮاﻓﺘﺎدن در دام رو درﺑﺎﻳﺴﺘﻲﻫﺎ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻓﺖ ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ.
 -4-3-1ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدي و اﻳﺪه آل ﮔﺮا

ﻧﺎﻇﺮ اﺻﻮﻻً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎدي و اﻳـﺪهآل ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻫﻤـﻮاره از ﻧﮕـﺎه
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه واﻗﻌﻲ ﻣﻠﻚ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دﻫﺪ.
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 -5-3-1ﺟﺰ ﻧﮕﺮي و ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺠﻲ

ﺣﺮﻓﻪ ي ﻧﻈﺎرت ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺠﻲ و ﺟﺰءﻧﮕﺮي اﺳﺖ .درﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد .از ﭘﺮﻛﺮدن ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ
ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻚ ﻛﺮدن ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﮔـﺎه ،ﺣﺘـﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اوﺿﺎع ﺟﺴﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و  ...و ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري از زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ
ﺻﺤﻴﺢ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ.
 -6-3-1ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ

اﻣﺮﻧﻈﺎرت ﺑﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎوت ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج داد و ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘـﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
 -7-3-1ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻦ

در ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ آﻣﺪن ﻣﺸﻜﻼت در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻛﺎر و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ در آن زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺸﺎوره
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع و رﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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 -2ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻌﻤﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻛﺎرﻫﺎي ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ
ﻧﺎﻇﺮه و ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻇﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ:
 -1-2ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ -ﺗﻚ ﻧﺎﻇﺮه )ﻣﻌﻤﺎري ﻳﺎ ﻋﻤﺮان(
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزه ،ﻣﻌﻤﺎري ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر )ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓـﺖ
ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺮق و ﻃﻲ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ اداري از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺟﺎع ﺑﺮق اﻣﺎﻛﻦ ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاردﻧﺎدﻳـﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ روﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  1395اﻣﻜﺎن ارﺟﺎع آﺑﻔﺎ و ﺑﺮق اﻣـﺎﻛﻦ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎي ﺗﻚ ﻧﺎﻇﺮه ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﻫﻤﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮآن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻣﺠﺎب ﻛﺮدن ﻣﺎﻟـﻚ و اﺑـﻼغ دﺳـﺘﻮر ﺟﻬـﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﺻﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد
و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ :اﺗﺼﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﮔﻮي ﺷﻬﺮي ،آب ﺑﺎران ،اﺟـﺮاي راﻳﺰرﻫـﺎ،
وﻧﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ و (....و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﺑﺮﻗـﻲ )از ﺟﻤﻠـﻪ :ارت آﺳﺎﻧﺴـﻮر ،ارت واﺣـﺪﻫﺎ ،ﻓﻴـﻮز ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺟـﺎن ،ﺳـﻴﻢ ﻛﺸـﻲ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي آن و (...اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2-2ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه -ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻇﺮه )ﻣﻌﻤﺎري ﻳﺎ ﻋﻤﺮان(
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﻋﻬﺪه  4ﻧﻔﺮ)ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻜـﻲ از ﻧـﺎﻇﺮﻳﻦ)ﻣﻬﻨـﺪس
ﻋﻤﺮان ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر( ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻓﺮدي ﺧﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ و ...را
ﻋﻬﺪه دار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ وي داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  32-1ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ،ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻳـﺎ ﺣﻘـﻮﻗﻲ داراي ﭘﺮواﻧـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل و ﺻـﻼﺣﻴﺖ
ﻧﻈﺎرت در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻳﺎ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺴـﺌﻮل ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ
ﻧﺎﻇﺮان در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذي رﺑﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ» .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
در زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
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واﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ،اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان و ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺑﻼغ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻇﺮان.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻇﺮه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗـﺮارداد،
درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﻛﻨـﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﻠﻮز ﻫﺎي ﻻزم.1
ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ذﻳﺼﻼح .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ،ﻃﺒـﻖ
روﻳﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ،اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  2000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ذﻳﺼـﻼح ﻣﻨـﺪرج در ﭘﺮواﻧـﻪ ﺻـﻮرت
ﮔﻴﺮد و اﻣﻀﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت )ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر( از ﻃﺮف ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از روﻳـﺖ ﻗـﺮارداد ﻣﺠـﺮي اﻧﺠـﺎم
ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺟﻮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت)آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪ از ﺟﻮاز( ،ﻧﺎﻇﺮﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از
ﻣﻠﻚ دﻳﺪن ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ  ...اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه ﺑـﻮده اﻣـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜـﺎل ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻨـﺪس ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮق در ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺮق از ﻟﺤﺎظ رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎرش ﻫﺎي ﺟﻮي اﺳﺖ و ﻋﻤـﺪه ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻨـﺪس
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ در زﻣﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﻮر آب،ﺟﻤﻊ آوري ﻋﻠﻤﻚ ﮔﺎز و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗـﺮدد
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ در اﺗﺎق ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي)ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل( از ﺑـﺪو
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
اﻣﻀﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت و درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ روﻧﻮﺷﺖ از آن ﭘﺲ از ﻣﻬﺮ و اﺳﻜﻦ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.
درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ )ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻃﺮاﺣﺎن( ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ،ﺳﺎزه ،ﺑﺮق و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،از ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي.

 -1ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻛﻠﻮزﻫﺎي آن و آﮔﺎﻫﻲ دادن در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻔﺎد ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻮزﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ -ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي  3ﺗﺎ  5ﻛﺎرﮔﺮ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﺎر( ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل .ب -ﻛﻠﻮز ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري .ج -ﻛﻠﻮز ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎر ﻫـﺎي
ﻓﺮﻋﻲ .د -ﻛﻠﻮز ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ و ﻃﺮاح .ر -ﻛﻠﻮز ﺟﺒﺮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪون ﺗﻌﺮﻓﻪ .ز -ﻛﻠﻮز ﭘﺮداﺧﺖ ﺑـﺪون راي دادﮔـﺎه .س -ﻛﻠـﻮز ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ در ﻗﺒـﺎل
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ .ش -ﻛﻠﻮز اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ دﻳﺎت ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ .ص -ﻛﻠﻮز ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .ط -ﻛﻠﻮز ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻼك
ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺗﺎ 12ﻣﺎه)ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﻲ،ﻣﺎﻟﻲ،اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ(.
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ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮان دﻳﮕﺮ و اﻃﻼع ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻛﺎرﮔﺎه در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم و ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ
و ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت دوره اي ) .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان در ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖ(.
اﻣﻀﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان.
ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺪ  5-5-1-12ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ،آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ در ﭘﺮوژه در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺑﻨﺪ  4-4-2ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﻣﺠﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذي رﺑﻂ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨـﺪ  7-13ﻣﺒﺤـﺚ دوم ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ ،ﻧـﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎر ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﺎن
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از-1 :
 -4اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻨﺪي)ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠـﺰي(  -5ﮔـﺰارش ﻫـﺮ
 -2ﮔﻮدﺑﺮداري  -3ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن
ﺗﺨﺮﻳﺐ
 -8اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﺳـﺖ
 -7ﻧﺎزﻛﻜﺎري
 -6ﺳﻔﺘﻜﺎري
ﺳﻘﻒ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ،ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اراﺋـﻪ
ﮔﺮدد اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ ،ﻫﺮﻳـﻚ از ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و وي ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﺨﻠﻔـﺎت را ﺑـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺬﻛﺮات ﻛﺘﺒﻲ ،دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻇﺮان ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد .ﻣﻬﻨـﺪس ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ از دادن رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ وي ،ﺳﭙﺲ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺪﻳـﺪ ﻗـﺮارداد ﻧﻈـﺎرت ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﻨـﺪ  6-4-14ﻣﺒﺤـﺚ دوم ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2ﻣـﺎه ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﺎن درﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر و ﻧﺎﻇﺮان را ﻧﻤﺎﻳﺪ.
رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺠﺮي ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  4-16ﻣﺒﺤﺚ دوم ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ،اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و ....ﺑﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از ﻧـﺎﻇﺮان و ﻣﺠـﺮي اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮوز
ﻧﻤﺎﻳﺪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف از ﻃﺮﻳـﻖ داوري اﻗـﺪام ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد .در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم
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ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﺮ وي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻃﻼع دﻫـﺪ
ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ داوري ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.1



ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎي ﻧـﺎﻇﺮان ﺑﺼـﻮرت ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي .در ﭘﺎﻳـﺎن ﻛـﺎر،
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  12-1-19ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي و ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻـﺪور ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﻓﻨﻲ و ﻣﻠﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد.

ﺗﺬﻛﺮ  : 1ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﻴﭗ ﻗﺮارداد  4ﻧﺎﻇﺮه ﺳﺎزﻣﺎن)ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﺗﺎﺑـﻞ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ اﺻﻞ ﻗﺮاداد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﻬـﻮر ﺑـﻪ ﻣﻬـﺮ و اﻣﻀـﺎي ﻧـﺎﻇﺮان و اﻣﻀـﺎي
ﻣﺤﻀﺮي ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ  : 2در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﺎ اﺣﺪي از ﺷﺮﻛﺎ ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻞ وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ از ﻃـﺮف ﻣﺎﻟـﻚ ﻳـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺷـﺮﻛﺎ
روﻳﺖ ﺷﻮد و روﻧﻮﺷﺖ آن ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺷﻮد.
ﺗﺬﻛﺮ  : 3ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﻜﻠﺖ ،در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻲ ،ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻫﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﻚ
ﮔﺰارش ارﺳﺎل ﺷﻮد و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ،ﻳﻚ ﮔﺰارش اﺳﻜﻠﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺳـﻘﻒ و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻃﺒﻘﻪ ،ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺳﻘﻒ ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ/ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺎﻟﻚ اﺟـﺎزه اﺟـﺮاي ﺑـﺘﻦ رﻳـﺰي
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻘﻒ ﻛﺮﻣﻴﺖ( را ﻧﺪﻫﻴﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ  : 4در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻇﺮان در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗـﺐ
را ﺳﺮﻳﻌﺎ و ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از زﻣﺎن اﻣﻀﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻛـﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻇﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺧـﻮد ﻗﺒـﻞ از
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-1ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،واﺣﺪ ﺑﺎزرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺮو ﻫـﺎي
ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﮔﻮدﺑﺮداري ،ﺳﺎزه ،ﻣﻌﻤﺎري ،ﺑﺮق و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ واﺣﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘـﺮوژه در ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل
ﻛﻴﻔﻲ و ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎ ،ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻇﺮان در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ،از ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻃـﺮف
ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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 -3-2ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از زﻣﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼـﻮب
ﻣﻌﻤﺎري اﻧﻄﺒﺎق داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﻛﻨﻨﺪه ،ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺰارش دﻫﺪ .در ﭘﺮوژه ﻫﺎي  4ﻧﺎﻇﺮه ،ﺷﺮح ﺧـﺪﻣﺎت ﻧﻈـﺎرت ﻣﻌﻤـﺎري را در ﺳـﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ:
 -1-3-2ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﻗﺒﻞ ازﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎر ارﺟﺎﻋﻲ :ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮﺑﺎ اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﻛﺎر ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﻚ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﻚ و درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻚ ،اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:





ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه.
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه.
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎر ارﺟﺎع ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ :ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري و ﺑﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ از روﺣﻴﺎت ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﻫﺎي ارﺟﺎع ﺷﺪه دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎر ارﺟﺎﻋﻲ :ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳـﺮ را ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳـﻲﻫـﺎ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:





ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺮ ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻧـﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻛﻨﻨـﺪه در ﺗﻤـﺎم
اﻣﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺑﺎ اﻃﻼع وي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان ﻫﻤﻔﻜﺮي ،ﻣﺬاﻛﺮه ،ﻫﻤﻜﺎري و ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤـﺎري ﻣﻤﻬـﻮر ﺑـﻪ ﻣﻬـﺮ ﻃـﺮاح و دﻓﺘـﺮ ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ،از ﻧـﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﻛﻨﻨﺪه/ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ اﺗﻔـﺎق ﺳـﺎﻳﺮ ﻧـﺎﻇﺮﻳﻦ از ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮوژه ﺑﺎزدﻳـﺪ ﻛﻨـﺪ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﻮارد
ﻛﻠﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ،ﻫﻤﺠﻮاري ﻫﺎ ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻠﻚ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﺠﺎور و...ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮارد ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،
ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﻣﻼك ﻣﺠﺎور ،ﻣﻘﺪار ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﺎ از ﻣﻌﺒﺮ ،ﺣﺪ اﺻـﻼﺣﻲ ،ﺑـﺮ و ﻛـﻒ و...
ﺑﭙﺮدازد.
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ﺑﺮرﺳــﻲ ﻛﺎﻣــﻞ ﻧﻘﺸــﻪﻫــﺎي ﻣﺼــﻮب ،ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر رﻓــﻊ اﺑﻬــﺎم و اﻧﻄﺒــﺎق ﻧﻘﺸــﻪﻫــﺎي ﻣﻌﻤــﺎري ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸــﻪﻫــﺎ ،در
ﺣﻀﻮرﻧﺎﻇﺮﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨﺪه ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ،ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﺣﺪود ارﺑﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﻣﻠﻚ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ،ﺷﻴﺐ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و
ﻋﺮﺿﻲ زﻣﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ،ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ارﺟﺎع داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﻌﻤـﺎر ﻣـﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ﺟﻬﺖ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ از ﻣﻬﻨـﺪس ﻧﻘﺸـﻪ
ﺑﺮدار ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻣﻮارد ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در زﻣﻴﻨﻪ رﻗـﻮم و اﺑﻌـﺎد
راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ.

ﺗﻮﺻــﻴﻪ : 1درﺻــﻮرت وﺟﻮدﻣﻐــﺎﻳﺮت ،ﺗﻨــﺎﻗﺾ ،ﻧــﻮاﻗﺺ و ﻋــﺪم ﺗﻄــﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸــﻪﻫــﺎي ﻣﺼــﻮب ﺑــﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﺎﻳﺴــﺘﻲ ﻣــﻮارد ﺗﻮﺳــﻂ
ﻧﺎﻇﺮﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨﺪه)ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر( ،ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي اﻋﻼم ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣـﻮارد ﻧﻘـﺺ
ﺑﻪ ت ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ )ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎري ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎزه ﻳﺎ  (...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﺲ از اﺻﻼح ﻣﻮارد ،ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ
آﻏﺎز ﺷﻮد" .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻃﺮاح ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮارد ذﻛﺮﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ"
ﺗﻮﺻﻴﻪ  : 2ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ زوﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ،ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺰارﺷـﺎت ،دﺳـﺘﻮر ﻛﺎرﻫـﺎ ،ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎت،
ﻋﻜﺲ ﻫﺎ و رﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر و ...را ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎري ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﻣـﺪارك
اﻳﻦ زوﻧﻜﻦ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر و در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
 -2-3-2ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ،ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

 -١-٢-٣-٢مرحله خاکبرداری و فونداسيون

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ذﻳﻞ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك )ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ( ﭘﺮوژه ﺧﻮد و ﻣﺸﺎوره ﺑـﺎ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻤﺎره ) (3ﺑﻨﺪ -1-3ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ،ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.



ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻛﺒﺮداري در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ارﺗﻔـﺎع
ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن و ارﺗﻔﺎع ﺑﺘﻦ ﻣﮕﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺴﺎزي را از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮔﻮدﺑﺮداري دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ
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ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ و ﻛﻒ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب .در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺪم ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ در اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺑﺮ ،ﺑﺎﻳـﺪ
از ﺷﻬﺮداري درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ و ﻛﻒ ،ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺪﻫﺎي زﻳﺮ و روي ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻫـﺎ ،ﺷـﻨﺎژﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ آﻧـﺎن .ﻣﻬﻨـﺪس ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤـﺎري ﺑﺎﻳـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﭘﻮﺷـﺶ
ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺘﻦ ،اﺧﺘﻼف رﻗﻮم ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن و اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺠـﺪد
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت را ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي و ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ و از آﻧﺎن
رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﺑﻌﺎد ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه،
ﺣﺘﻤﺎ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺘﻦ ،اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻃﻲ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.



ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﺸﺪن ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل.



ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ درز اﻧﻘﻄﺎع در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه.



ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻜﺎن در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه.



ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد و ﻛﺎرﮔﺎه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﺧﺖ و اراﻳﻪ دﺳﺘﻮرات ﻻزم در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز .در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮارد
اﻳﻤﻨﻲ ،ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺣﻔﺎظ در ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ،ﻟﻖ ﺑﻮدن ﻧﺮدﺑـﺎن و ....را ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ  12ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ...ﻛﺘﺒـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻛﻨﻨـﺪه و
ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺬﻛﺮ:ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻔﺴﺎزي از روي ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻼك ﻋﻤـﻞ ،ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻮب
ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از  40ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺰارش ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻗﻴﺪ ﮔﺮدد) .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻔﺴـﺎزي ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﺪ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻒ از ﻛﺪ روي ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻛﺴﺮ ﮔﺮدد(
ﺗﻮﺻﻴﻪ  :ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺎ اﺑﺰار دﻗﻴﻖ )ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻟﻴﺰري ،ﺑﺎ ﻛﻤﻚ رﻳﺴﻤﺎن و (...اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻃـﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ.

 -٢-٢-٣-٢مرحله اسکلت

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮاي ﺧﻮد ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ
ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻤﺎره ) (2و ﺷﻤﺎره ) (3ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي " ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻲ" و" ﻧﻜـﺎت ﻣﻬـﻢ در
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﻻدي" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ درز اﻧﻘﻄﺎع.



ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و اﺑﻌﺎد ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻜﺎن در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه) .ﺷﻜﻞ (1





ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺪﻫﺎ و اﺑﻌﺎد راهﭘﻠﻪ و ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎ ،ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﺐ ﺷﻤﺸﻴﺮي ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻪ ﻫـﺎ در ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب
ﻧﺎزﻛﻜﺎري .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  5-4-4-1-3ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺗﻚ ﭘﻠﻪ  18ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺷﻜﻞ(2
ﻛﻨﺘﺮل ارﺗﻔﺎع ﻫﺮﻳﻚ از ﻃﺒﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﻔﺎع ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ و ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي.
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ،ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از "دزآﻛﺴﻪ" ﺷﺪن ﺳﺘﻮن ﻫﺎ.

شکل  -1ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺗﺮ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ درب آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﻗﺖ در ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎد ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر
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ﻛﻨﺘﺮل زواﻳﺎي ﻗﺎﻳﻢ )ﻧﺎﺷﺎﻏﻮﻟﻲ( ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ،در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه.
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزه از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺤﻞ ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺎ درب ﻫـﺎ و ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري.
ﻛﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎد ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري.
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻤﺎ و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻟﺤﺎﻗﺎت ﻻزم)از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺳـﻲ ﻛﺸـﻲ،
ﻧﺒﺸﻲ ﻛﺸﻲ و ﻧﺼﺐ ﭘﻠﻴﺖ( ،ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻤﺎ و در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه .ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎزه رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد و ﻛﺎرﮔﺎه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﺧﺖ و اراﻳﻪ دﺳﺘﻮرات ﻻزم در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه.
ﺗﺬﻛﺮ ﺟﺪي:ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ) اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨـﻲ از ﺧـﺎﻣﻮت
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺎور ﺑﺘﻦ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎزﻛﻜﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد (و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺣـﺬف ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓ ﻫـﺎ در اﺛـﺮ ﻏﻔﻠـﺖ
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري و ﻳﺎ ﮔﺰارش ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ،ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي وي در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ) .ﺷﻜﻞ( 3

شکل  -2اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﺐ ﺷﻤﺸﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﺪاد و ارﺗﻔﺎع ﺗﻚ ﭘﻠﻪ در ﻧﺎزﻛﻜﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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شکل  -٣ﻋﺪم ﺳﻨﮕﻜﺎري ﺳﺘﻮن ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﻗﺖ در ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ.

 -٤-٢-٣-٢مرحله سقف ھا







ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد اﺑﻌﺎد ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ ،آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎز ﺷﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﺳﻘﻒ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻞ داﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ و ﺳﺎزه اﺻﻠﻲ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧـﺎﻇﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﻧـﺎﻇﺮ ﺳـﺎزه،
ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﺳﻘﻒ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻫـﺎ و ﻳـﺎ
آﺳﻴﺐ زدن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﻲ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه.
ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي وال ﭘﺴﺖ) (Wall Postﻳﺎ وادار ﻋﻤﻮدي ،ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ دﻳﻮارﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ،ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ،دﻳﻮار ﻫﺎي داﺧﻠﻲ
و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  2800و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ،در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه) .ﺷﻜﻞ  4و ( 5
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد ﺷﻴﺐ ﺷﻤﺸﻴﺮي ﭘﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎي
ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﺐ ﺷﻤﺸﻴﺮي ﭘﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﺪاد و ارﺗﻔﺎع ﺗﻚ ﭘﻠﻪ در ﻧﺎزﻛﻜﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓـﺖ
و اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺰارش ﺷﻮد.
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شکل  -٤اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ،ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي دﻳﻮارﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ و ﻧﻤﺎ

شکل  -٥اﺟﺮاي وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي دﻳﻮارﻫﺎ
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 -٥-٢-٣-٢مرحله سفتکاری













ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد رﻋﺎﻳﺖ درز اﻧﻘﻄﺎع.
ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺳﻔﺘﻜﺎري از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎري و ﺗﻴﻐﻪ ﺑﻨـﺪي داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ در اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎي
ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،داراي ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﻜﻦ.
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻠﻮﻛﺎژ،ﻛﺮﺳﻲ ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ ،اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه دﻳﻮارﻫﺎ و ﻛﺪﻫﺎي ﺳﻘﻒﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري.
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ،اﻧﺒﺎري ﻫﺎ ،راﻫﺮوﻫﺎ ،آﺳﺎﻧﺴـﻮر ﻫـﺎ،
ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ،ﻻﺑﻲ ﻫﺎ ،ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت ﻫﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ...و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻋﻤﻖ ﻧﻮرﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺗـﺎق
ﻫﺎ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ،درب ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا.
ﻛﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎد آﺳﺎﻧﺴﻮر و راه ﭘﻠﻪ :درﻛﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎد راه ﭘﻠﻪ ،ﻋﺮض راه ﭘﻠﻪ در اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮ ﺗﻴﺮ ﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﺑـﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻋﺮض راه ﭘﻠﻪ ،دﻳﻮار ﺑﻪ دﻳـﻮار ﻧﻴﺴـﺖ .ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻮﺷﻪ راه ﭘﻠﻪ در ﻃﻮل و ﻋﺮض راه ﭘﻠﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﻳﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ :ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي دﻳﻮارﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
دﻳﻮارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺠﺎور ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه) دﻳﻮار راه ﭘﻠﻪ ،دﻳﻮار آﺳﺎﻧﺴﻮر ،دﻳﻮار ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ ،دﻳﻮار ﺑـﻴﻦ واﺣـﺪﻫﺎ و (...ﺑﺎﻳـﺪ از
ﺑﻠﻮك دﻳﻮاري ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎزﻛﻜـﺎري ،ﻋـﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗـﻲ و ﻋـﺎﻳﻖ ﺻـﻮﺗﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب اﺟﺮا ﺷﻮد) .ﺷﻜﻞ (6
ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺸﺘﻲ ﮔﻴﺮ دﻳﻮارﻫﺎ و اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ وادارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي) وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎ( و وادارﻫﺎي اﻓﻘﻲ دﻳﻮارﻫﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  3-5-7آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  2800و ﺑﻨﺪ  1-9-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﻮرد ،ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎزه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد زﻳﺮا اﺟﺮاي وال ﭘﺴﺖ از ﻧﻈﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزه اي و ﻟﺮزه اي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧـﺎﻇﺮ ﺳـﺎزه و ﻛﻨﺘـﺮل
اﺟﺮاي دﻳﻮارﻫﺎي داﺧﻞ وال ﭘﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺷﻜﻞ(7

 ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و اﺗﺼﺎل ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  2800و ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات
ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
ﺗﺬﻛﺮ :ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮك ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن )ﻧﻮع ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪه ﻳﺎ ﻛﻨﺪ ﺳﻮز ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎره  11108و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  1-1-4-7ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ( ﺳﻘﻒ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزه اﺻﻠﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻮار در زﻳﺮ ﺑﻠﻮك ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﺳﻘﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻠـﻮك را
ﺗﺮاﺷﻴﺪه و ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﻫﺸﺘﻲ ﮔﻴﺮ دﻳﻮار را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ در ﺑﻨـﺪ  3-2-4-7ﻣﺒﺤـﺚ ﻫﻔـﺘﻢ
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﻴﻦ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻻﻳﻪ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺳـﺘﺎﻳﺮن ﻋﺒـﻮر ﻛـﺮده و ﺗـﺎ زﻳـﺮ
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ﺳﻘﻒ ﺳﺎزه اي ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺮ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻳﺎ ﺑﺘﻦ اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد) .ﺷﻜﻞ(8
ﺗﻮﺻﻴﻪ :ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻤﺎره ) (3ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ





ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺶ آﻣﺪﮔﻲ و ارﺗﻔﺎع آزاد ﻛﻨﺴﻮل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ.
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺦ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب.
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد اﺟﺮاي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻤﺎﺳﺎزي ،ﺷﺎﺳﻲ ﻛﺸﻲ و اﺟﺮاي وال ﭘﺴﺖ ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  2800و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸـﻪ دﻳﺘﻴـﻞ
ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ .در ﺑﻨﺪ  9-5-4-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﻛـﻪ
اﺗﺼﺎل ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه اي ،ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺻـﻠﻲ اﺗﺼـﺎل ﻛـﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪا ﺷﺪن و ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﻧﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.

شکل  -٦ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺠﺎور ﻓﻀﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ 19
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شکل  -٧ﻋﺪم ﻫﺸﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻴﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ و ﻋﺪم ﮔﻴﺮي و اﺗﺼﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ دو دﻳﻮار

شکل  -٨اﺟﺮاي ﻧﺒﺸﻲ ﻛﺸﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻤﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻜﻠﺖ و ﺳﻘﻒ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ ﻧﻌﻞ درﮔﺎهﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻬﺎر ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي درب ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن .ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﭘـﻴﭻ
ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻗﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ). .ﺷﻜﻞ (9
ﻛﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎد ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ از ﻛﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  3-6-9-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠـﻲ ﻛـﻪ ارﺗﻔـﺎع
ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻨﺠﺮه از ﻛﻒ ﻓﻀﺎ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 1/1ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺷﻴﺸﻪ اﻳﻤﻦ ﻏﻴـﺮ رﻳﺰﻧـﺪه
و ﻳﺎ ﻧﺮده ﺣﻔﺎظ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ارﺗﻔﺎع ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد). .ﺷﻜﻞ (10

شکل  -٩ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮه از ﻛﻒ و ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ .ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ
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شکل  -١٠ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻧﻌﻞ درﮔﺎه ﻳﺎ ﻛﻤﺮﻛﺶ ﺑﺮاي درب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن









ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ داﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮارﻫﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮان ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺮﻗﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ) .ﺷﻜﻞ (11
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮوم ﺑﻨﺪي و ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ ﺑﺎم.
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و زﻳﺮﺳﺎزي ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب.
ﻛﻨﺘﺮل ارﺗﻔﺎع ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﺑﺎم ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻻزم و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﻨـﺪ  4-5-7آﻳـﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ  2800در اﺟﺮاي ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﺑﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻼف ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻻي دﺳـﺖ اﻧـﺪاز اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻛـﻼف اﻓﻘـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ روي آن اﺟـﺮا
ﮔﺮدد).ﺷﻜﻞ (12
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮﻃﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب.
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي رﻣﭗ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد دﻫﺎﻧﻪ ورودي رﻣﭗ ،ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﭼﺮﺧﺶ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎي
ﻣﺼﻮب.
ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ وال ﭘﺴﺖ دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي.
٢٧
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شکل  -١١ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ
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شکل  -١٢ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از درﭘﻮش ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ و ﻋﺪم دﻳﻮار ﻛﺸﻲ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي وﻧﺖ

شکل  -١٣ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﺑﺎم و ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﮓ در ﭘﻮش و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و درﭘﻮش ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﺑﺎم
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ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد و ﻛﺎرﮔﺎه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﺧﺖ و اراﻳﻪ دﺳﺘﻮرات ﻻزم در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣـﻮارد اﻳﻤﻨـﻲ،
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺟﺎن ﭘﻨﺎه و ﻧﺮده ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮﻗﺖ در اﻃﺮاف راه ﭘﻠﻪ ،آﺳﺎﻧﺴـﻮر،
ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻼه اﻳﻤﻨﻲ ،ﻛﻔﺶ اﻳﻤﻨﻲ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳـﻚ
و ﻋﻴﻨﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮس ﻛﺎري ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،دﭘـﻮي ﻏﻴﺮاﺻـﻮﻟﻲ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑﺨﺼـﻮص در ﻟﺒـﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﻬـﺎ ،ﻋـﺪم
اﺳﺘﺤﻜﺎم دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﻳﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ،ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ
ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻜﻮي ﻛﺎر ﺑﺮ روي دارﺑﺴﺖ و ....را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫـﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ...ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺎﻟﻚ/ﺳﺎزﻧﺪه/ﻣﺠﺮي اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﺧﺖ.

شکل  -١٤ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺮده ﻣﻮﻗﺖ و ﭘﺎﺧﻮر در اﻃﺮاف ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﻬﺎ
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 -٦-٢-٣-٢مرحله نازککاری



ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﻧﺎزﻛﻜﺎري در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺟﺪول ﻧﺎزﻛﻜﺎري ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤـﺎري و ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺤﺚ  3و  19ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎزﻛﻜﺎري دﻳﻮار و ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي زﻳﺮﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  2-3-3-7ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر رود .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻧـﻮاع ﭘﻮﺷـﺶ
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺮارﺗﻲ در ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :اﻟـﻒ -اﻧـﺪود ﮔـﭻ ﻳـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﻫـﺎي
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﭽﻲ)ﭘﺮﻟﻴﺖ ،ورﻣﻴﻜﻮﻟﻴﺖ ،ورﻣﻴﻜﺲ و .(....ب -ﺗﺨﺘﻪ ﮔﭽﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  12/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ .ج -اﻧﺪود ﻣﺎﺳـﻪ
ﺳﻴﻤﺎن ﻳﺎ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  25ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ .و....














ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎزكﻛﺎري در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ در دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه -ﻧﻤﺎﻫﺎ  -ﻛﻒ ﻃﺒﻘﻪ اول و ﺳﻘﻒ ﻃﺒﻘﻪ آﺧـﺮ .ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ  19و ﺑﻨﺪ 2-1-9-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺮ)ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ،آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺑـﺎﻟﻜﻦ ﻫـﺎ و ،( ...ﻛـﻒ و دﻳﻮارﻫـﺎي زﻳـﺮزﻣﻴﻦ،
ﭘﺸﺖﺑﺎم و ...در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻗﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮم ﻛﺮدن و ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻗﻴﺮ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  4-4-2-12ﻣﺒﺤـﺚ ﭼﻬـﺎرم ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در ﻗﻴـﺮ
اﻳﻨﺼﻮرت ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻋﺎﻳﻖ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺰوﮔﺎم و ...اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي ﺻﻮﺗﻲ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ.
ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺒﺤﺚ ﺳـﻮم ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ  682آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ.
ﻛﻨﺘﺮل اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺮاي ﻧﻤﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب و ﺟﺪول ﻧﺎزﻛﻜﺎري.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮاﻣﻴﻚ
ﻟﻌﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ ،ﻧﻤﺎي ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ در ﺑﺎم و ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ). .ﺷﻜﻞ (13
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺮاي ﻧﻤﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻤﺎ).ﺷﻜﻞ(14
ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺪم روﻳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﻧﻤﺎﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻧﻤﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻧﻤﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق.
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻧﺮده دﺳﺖ اﻧﺪاز ﭘﻠﻪ و ﻳﺎ ﻧﺮده ﺗﺮاس ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزه ،در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزه/ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه).ﺷﻜﻞ (15
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ درز اﻧﻘﻄﺎع ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮد و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮ در اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪ  2-10-9-4ﻣﺒﺤـﺚ ﭼﻬـﺎرم ﻣﻘـﺮرات
ﻣﻠﻲ).ﺷﻜﻞ (16
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ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮﻧﻴﺰ ﻛﻒ ﭘﻨﺠﺮه ،ﺑﺎران ﮔﻴﺮ و ﻛﻨﺘﺮل آﺑﭽﻜﺎن ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻧﻤﺎ ،ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ و درﭘﻮش ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﺑﺎم).ﺷﻜﻞ (17
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب و ﻛﻒ ﻛﺎذب از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷـﺎره
ﺷﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب دﻗﺖ ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪ  3-2-9-4ﻣﺒﺤـﺚ
ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ و ﺑﻨﺪ  11-5-5-8آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  2800از آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ و ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ) .ﺷﻜﻞ
(18
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺑﻌﺎدﭘﻠﻜﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎزﻛﻜﺎري آن از ﻟﺤﺎظ ﺟـﻨﺲ ،ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺮﻳـﻖ ،ﻣﻀـﺮس ﺑـﻮدن و...در
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ.

شکل  -١٥ﻧﻤﺎي ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺣﺠﺎم و ﭘﻴﺶ آﻣﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺮاﺣﻲ و اﻳﻤﻦ ﻧﺒﻮدن ﻧﺮده ﺳﻨﮕﻲ)ﺻﺮاﺣﻲ( ﻧﻤﺎ از ﻟﺤﺎظ ارﺗﻔﺎع و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﻲ
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شکل  -16ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ درز اﻧﻘﻄﺎع و ﭼﺴﺒﻴﺪن آن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻧﻤﺎ و ﭘﺮﻛﺮدن اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺮده ﺳﻔﺎل

شکل  -١٧ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎزﻛﻜﺎري در ﭘﻠﻜﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
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شکل  -١٨ﺳﺎﭘﻮرت ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﻴﺮﭼﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ



ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮع ،اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺲ درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري و ﺟﺪول ﻧﺎزﻛﻜـﺎري و ﻣﺒﺤـﺚ  3ﻣﻘـﺮرات
ﻣﻠﻲ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درب ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳﻖ و دود ﺑﻨﺪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ .ﻟﺬا در ﺻﻮرت روﻳـﺖ آن ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از درب ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از درب ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ).ﺷﻜﻞ( 19
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شکل  -١٩ﻋﺪم اﺟﺮاي درب دودﺑﻨﺪ و ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﻳﻖ







ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻮي درب ﻫﺎ در واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮل و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻌﻠﻮل ،ﺟﻚ ﻣﻌﻠﻮل
و ...در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب و ﺑﻨﺪ  1-11-1-5-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ.
ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ و ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮﻧﮕﻲ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑـﺎ
ﺑﻨﺪ  4-5-6-1-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﺑﻨﺪ 17-1-1-7-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ،واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻي  75ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺴـﺎﺣﺖ دارﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ داراي ﻳـﻚ ﺳـﺮوﻳﺲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻛﻔﺴﺎزي )ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺷﻴﺐ ،ﻋﺎﻳﻖ و (...از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب و ﺑﻨﺪ  1-12-1-5-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬـﺎرم
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ.
ﻛﻨﺘﺮل ارﺗﻔﺎع ﻧﺮدﻫﺎ و ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﻫﺎ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻴﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﻧﺮده ﻫﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨـﺪ  1-1-7-9-4ﻣﺒﺤـﺚ  4ﻣﻘـﺮرات
ﻣﻠﻲ). .ﺷﻜﻞ( 20
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شکل  -٢٠اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن ارﺗﻔﺎع ﻧﺮده دﺳﺖ اﻧﺪاز ﭘﻠﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻴﺪﻫﺎ در ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ

شکل  -٢١ﻋﺪم اﺟﺮاي درﭘﻮش ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﺑﺎم و ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻗﺮﻧﻴﺰ ﻛﻒ ﭘﻨﺠﺮه
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ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن و اﺟﺮاي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺼـﺎﻟﺢ
ﻛﻔﺴﺎزي در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺮس ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ.
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  2-13-9-4ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي و ﺛﺒﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻴﻄﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ
ﻣﺎﻟﻚ/ﻣﺠﺮي ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ-ﻣﻠﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
ﻛﻨﺘﺮل دﭘﻮي اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺎرﮔﺎه.
ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد و ﻛﺎرﮔﺎه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﺧﺖ و اراﻳﻪ دﺳﺘﻮرات ﻻزم در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣـﻮارد اﻳﻤﻨـﻲ،
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺮﭘﻮش ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻤﺖ ﮔﺬر و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﺧﻮر ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻘﻮط اﺷﻴﺎ و اﻓﺮاد ،ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻳﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻫﺸـﺪار دﻫﻨـﺪه ﺧﻄـﺮ در ﻃـﻮل ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ،ﻋـﺪم
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻴﻨﻚ اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻮرت ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺳﻨﮕﺒﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و
ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ و اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﻣﺤـﻞ ﻛﺎرﮔـﺎه و ....را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺒﺤﺚ  12ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ...ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺎﻟﻚ/ﻣﺠﺮي اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﻳﺪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﺧﺖ.

ﺗﺬﻛﺮ:1وﺟﻮد زوﻧﻜﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺪارك زﻳﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ :
(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
(2ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ) ﻫﺮ  4رﺷﺘﻪ (
(3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ
(4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺠﺮي
(5ﻗﺮار داد ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺠﺮي
(6ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه از ﻃﺮف ﻣﺠﺮي ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
(7ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه
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(8ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﮔﺎه از ﺳﻮي ﻣﺠﺮي ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﺑﻴﺶ از  3000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع ﺑـﻴﺶ از 18
ﻣﺘﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺧﻄﺮ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد( .
(9ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه
(10ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻧﺎﻇﺮ ) اﻧﻄﺒﺎق ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺎه (
(11ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎر ) ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻳﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد (
(12ﮔﺰارش ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎه
(13اﺻﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﮔﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ
(14ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺘﻦ ،ﺟﻮش و......
(15ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺬﻛﺮ : 2ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ زوﻧﻜﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺟﺰو وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺮي و ﻛﻨﺘﺮل آن در ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي دوره اي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﻇﺮ
ﭘﺮوژه ) ﻧﺎﻇﺮﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه( درﻧﻈﺎرت ﻫﺎي  4رﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ آن و ﻳـﺎ ﻧﻘـﺺ
ﻣﺪارك ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

 -3-2-2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺑﻌﺪ ازﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:



ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد ﻧﻮاﻗﺺ :ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎي ﮔـﺰارش اﺗﻤـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ،ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻠﻴـﻪ
ﻣﻮارد ﺧﻼف دار ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد و دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻧﺎن اﺑﻼغ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﻗﺒـﻞ از دادن
ﮔﺰارش اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر ،ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ و از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ :اﻟﻒ -ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﺰﻳـﻲ
ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ...ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮر ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ازﺑﻴﻠﺖ ﻣﻌﻤﺎري ،ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺟﻬﺖ
دادن ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ب -ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮداري ،ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺑﻌـﺎد ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫـﺎ و
راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﺣﺬف ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و ....ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر ،ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳـﺐ و ﺑﺮﮔـﻪ
ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺧﻼف از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري اﺧﺬ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر داده ﺷﻮد .ج -ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻖ ﺑﻮدن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن ﻧﺮده ﻫﺎ ،اﺳﻜﻮپ ﻧﺸﺪن ﺳﻨﮓ ﻧﻤﺎ ،ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﻫﺎ ،ﻋـﺪم ﻧﺼـﺐ درب ﻣﻘـﺎوم
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ﺣﺮﻳﻖ و ...ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر و در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .د -ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺳـﺎزه ﻣـﻲ
ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺣﺬف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺬف ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪن ﺗﺴﺖ ﺑﺘﻦ و ﻣﻴﻠﮕﺮد ،اﺟﺮاي ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﺎزه اي
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮده ﺳﻔﺎل ﻳﺎ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ در دال ﺑﺘﻨﻲ و ....ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از دادن ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮرزﻳﺪ.




ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اراﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﻳﺎﻓﺖ رﺳﻴﺪ ﻛﺘﺒﻲ.
ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻴﻄﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻟـﻚ/ﺳـﺎزﻧﺪه/ﻣﺠـﺮي
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ-ﻣﻠﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ(.

ﺗﻮﺻﻴﻪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دﻓﺘﺮﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر) اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( را از ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ و
ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان ،ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه وﻇﻴﻔﻪ دارد اﺑﺘﺪا ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان را ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﺑـﺎ
ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي آﻧﺎن ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺑﺮگ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري ،ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎر و در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و واﺣﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري ،ﺿﻤﻦ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ،ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ وﺟـﻮد ﻛﻤﺒﻮدﻫـﺎ و
ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،از ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈـﺮات و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات ﺧـﻮد را ﺟﻬـﺖ اﺻـﻼح در
وﻳﺮاﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﻳﻦ واﺣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ ) ( facade.tceo@gmail.comدر ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺘﻲ از ﺷﻴﺦ اﺟﻞ "ﺳﻌﺪي ﺷﻴﺮازي" ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
رﻓﺖ و ﻣﻨﺰل ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﭘﺮداﺧﺖ«

»ﻫﺮﻛﻪ آﻣﺪ ﻋﻤﺎرﺗﻲ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ

اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﺎن و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰ  ،در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻻي ﻣﻠﻲ و اﺣـﺪاث
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ در ﺷﺄن ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ،ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ





ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  2800ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ.
http://hamyarnazer.ir/www.
https://telegram.me/hoghugh_mohandesi
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ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻤﺎري
در اﻧﺘﻬﺎ ،ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎري ،ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺄ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮاردي را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻐﺎﻳﺮ

ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻧﻘﺸﻪ

ﻣﻐﺎﻳﺮ

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻘﺮرات
ﻣﻠﻲ

ﻧﻴﺎز

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

ﺑﻪ

ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ

ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ

اﺻﻼح ﺑﺎﻃﺮاح ﺑﺎﻣﺤﺎﺳﺐ
ﻧﻘﺸﻪ

ﺑﺮ و ﻛﻒ
ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻛﺒﺮداري
درز اﻧﻘﻄﺎع
ﻛﺪ زﻳﺮ ﭘﻲ
ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن

ﻛﺪ روي ﭘﻲ

ﻣﺤﻞ و اﺑﻌﺎد ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﺤﻞ و اﺑﻌﺎد راه ﭘﻠﻪ
رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
درز اﻧﻘﻄﺎع
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﺎزﻛﻜﺎري
اﺑﻌﺎد ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري
اﺑﻌﺎد راه ﭘﻠﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري

اﺳﻜﻠﺖ

اﺑﻌﺎد ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري
ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه اي در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري
ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﭘﺎﮔﺮد ﻫﺎي راه ﭘﻠﻪ
ﻣﺤﻞ ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﺎزﺷﻮ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﺤﻞ داﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻤﺎ
رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺑﻌﺎد ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري

ﺳﻘﻒ

اﺑﻌﺎد راه ﭘﻠﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري
اﺑﻌﺎد ﻧﻮرﮔﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺎزﻛﻜﺎري
٤١
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ﻣﺤﻞ داﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب
وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎ
وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎي دﻳﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎي دﻳﻮارﻫﺎي داﺧﻠﻲ
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
درز اﻧﻘﻄﺎع
ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ  3و 19
ﺑﻠﻮﻛﺎژ و ﻛﺮﺳﻲ ﭼﻴﻨﻲ
ﺳـــــﻔﺖ ﺗﻴﻐﻪ ﭼﻴﻨﻲ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب

ﻛﺎري

اﺑﻌﺎد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮاز
ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮارﻫﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ
ﻫﺸﺘﻲ ﮔﻴﺮ دﻳﻮارﻫﺎ
اﺑﻌﺎد راه ﭘﻠﻪ و ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎ
اﺑﻌﺎد ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ
ﻧﻌﻞ درﮔﺎﻫﻬﺎ درب ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ
اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب
ﻣﺤﻞ داﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺒـﻮر
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺮاي ﻧﻤﺎ ﺑﺎ دﻳﺘﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﺎز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻤﺎ
ﺷﻴﺐ رﻣﭗ ﻫﺎ
اﺑﻌﺎد رﻣﭗ ﻫﺎ ،دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛـﺖ و ﮔـﺮدش
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﻛﺮوم ﺑﻨﺪي و ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﺑﺎم
ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎم و ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ
ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮﺗﻲ
ارﺗﻔﺎع ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﺑﺎم و ﻣﻬﺎر ﺑﻨﺪي آن ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﻲ
دﭘﻮي ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﺨﺎﻟﻪ
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ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ  3و 19
ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﻧـــــﺎزك ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ

ﻛﺎري

ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮﺗﻲ
اﻟﺰاﻣﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد ﻧﻤﺎ ﺑﺎ دﻳﺘﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﺎز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻤﺎ
درز اﻧﻘﻄﺎع و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن
اﺑﻌﺎد راه ﭘﻠﻪ و ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎ و ارﺗﻔﺎع ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺮده ﻫﺎ و ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﻫﺎ
ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب
ﻛﻔﺴﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎ
اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺲ درب ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ
ﻗﺮﻧﻴﺰ ﻛﻒ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺑﺎران ﮔﻴﺮ
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﺗﻤـــــﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ
ﻋﻤﻠﻴـــﺎت ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻪ ازﺑﻴﻠﺖ
ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
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)راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﻇﺮان(
)ﺷﻤﺎره (5
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ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي

"وﻳﺮاﻳﺶ اول"
" ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه "1395

۱۱۵

اﻫﻢ ﻧﻜﺎت ﻧﻈﺎرﺗﻲ در ﺳﺎزهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﻻدي
در اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻮﻻدي ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻘـﺮرات
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻫﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣـﺪارك
ﻓﻨﻲ و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺟﺰﻳﻴﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﺼـﻮب ﺳـﺎزه رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﻮد .ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﺷـﻜﺎﻻت
ﻣﺘﺪاول در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﻮارد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ
-1

-2

-3
-4
-5
-6

-7
-8

-9

۱۱۶

ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر از ﺳﻮي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺮي ﻳﻚ ﻧﺴـﺨﻪ اﺻـﻞ از
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ،ﺳﺎزه ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧـﻪ
و اﺳﻜﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري از ﺳﻮي ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺠﺮي ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻲ ،ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻮدن ﺟﺰﻳﻴـﺎت و ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﻧﻘﺸـﻪﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎي ﺳـﺎزه ﺑـﺎ ﻣﻌﻤـﺎري و ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺳـﺎزه ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ
ﻫﻤﺠﻮاري ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
اﻳﺮادﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺠﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺐ و
رﻓﻊ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻮاﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺻﻼح ﻧﻘﺸﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻃﺮاح ﺳـﺎزه
ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﻮد.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺼﻼح ،ﻣﺠﺮب و داراي داﻧﺶ ﻛـﺎﻓﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ زوﻧﻜﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪارك ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﭼﻬـﺎر رﺷـﺘﻪ،
ﺟﻮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳـﻪ از ﻣﺸـﺎور ،دﺳـﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎ
و ...در دﻓﺘﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوري ،اﻳﻤﻦ ﺳـﺎزي اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت ﮔـﺎز ،آب و ﺑـﺮق ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﻤﻮده و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻠﻚ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد درز اﻧﻘﻄـﺎع ﻣـﺎﺑﻴﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در دﺳﺖ اﺣﺪاث و ﻫﻤﺠﻮاريﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮔـﺮدد .ﺗﻮﺟـﻪ
ﺷﻮد در ﺻﻮرت وﺟﻮد درز اﻧﻘﻄﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ درز اﻧﻘﻄـﺎع ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳـﺪ
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺠﻮاري ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠـﻚ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻘﺸـﻪ
ﺑﺮدار ذﻳﺼﻼح ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

 -10ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺮوﻧﻲ دﻳﻮار در ﻣﺠﺎورت درز اﻧﻘﻄﺎع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺎزك ﻛـﺎري داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﺑﻌﺎد درز اﻧﻘﻄﺎع ﭘﺲ از ﻧﺎزك ﻛﺎري دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -11ﻻزم اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
 -12ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺗﻴﺮكﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﺑﺮق اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨـﻲ در ﻫﻨﮕـﺎم
اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ و ﻧﺼﺐ اﺳﻜﻠﺖ و اﻋﻼم اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺮي و ﺷﻬﺮداري
 -13ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  1-4-4-10ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 1ﻻزم اﺳـﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮﺷـﻜﺎري ،ﻣﻮﻧﺘـﺎژ و
ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷـﻴﺪه و ﻣﺠﻬـﺰ و ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺎدﻛﺎران و
ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -14ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺠـﺮي ،ﻣﻬﻨـﺪس ﻧـﺎﻇﺮ از
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ،
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﭘﺮﺳﻨﻞ و رزوﻣﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -15اﻫﻢ ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﻧﺼـﺐ ﻣـﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار داده ﺷـﻮد و
ﻣﺠﺮي را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻮارد را در ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ اﺳﻜﻠﺖ درج ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ
ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
-16ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻼن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ،ﺳﺘﻮنﻫـﺎ و ﺗﺮازﻫـﺎ
)ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار( اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
 -17ﻣﺠﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻘﺸـﻪﻫـﺎي
ﻣﺼﻮب ﺳﺎزه و ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -18ﻣﺠﺮي ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮﻻدي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -19ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ذﻳﺼﻼح ﺟـﻮش ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و داراي ﭘﺮواﻧﻪ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠـﺮي اﻧﺘﺨـﺎب و ﺿـﻤﻦ ﻋﻘـﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد.
 -20ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ادواري ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮده و از ﻛﻤﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
 -21ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﻛـﺎرﺑﺮي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 5-4-10ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -22ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪارك ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺧﺎص ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻠﻴـﻪ
ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي از ﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﺟـﻮش ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ ،ﺑﺎﻳـﺪ از
ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲزﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺣﻴﻦ ﺟﻮﺷﻜﺎري ﮔﺎزﻫـﺎي ﺳـﻤﻲ و ﻣﻀـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﺎﻳﺪ رﻧﮓ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪاي از روي ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛـﻪ ﺟـﻮش

 -1ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻳﺮان -وﻳﺮاﻳﺶ 1392
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اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮس ﺳﻴﻤﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﻃﺮف و ﭘﺎك ﮔـﺮدد) .ﺑﻨـﺪ  4-5-4-10ﻗﺴـﻤﺖ ش
ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ(.
 -23ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﺗﺼﺎﻻت اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ
ﻻﻳﻪاي در ﺣﺪ  20ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ اﻧﺒﺎرداري ﻧﻴﺎز ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ )ﺟـﺪول  5-4-10ﻣﺒﺤـﺚ
دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ(.
 -24در ﻧﺼﺐ اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎي ﺳـﺎزه
در ﻣﺤﺪودة رواداريﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻧﺼـﺐ ﺷـﻮﻧﺪ )ﺑﻨـﺪ  6-4-10ﻣﺒﺤـﺚ
دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(.
 -25ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور در آﻛﺲ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
 -26ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎزه در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد .ﻗﺒـﻞ از اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﭘﺎﻳـﺪاري
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﻜﻠﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز ﻧﺼﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺻﺎدر ﺷﻮد .ﻟـﺬا ﺗـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺪاري و اﻳﺠـﺎد
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺠـﻮز ﻧﺼـﺐ ﺳـﺘﻮنﻫـﺎي ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺑﻌﺪي و ﺣﺘﻲ ﻣﺠﻮز اﺟﺮاي ﺳﻘﻒﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
 -27ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳـﻜﻠﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﺐ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻫﺮ ﺳـﻘﻒ و اﻣﻜـﺎن ﺣﻀـﻮر دﺳـﺘﮕﺎه
ﻧﻈﺎرت و ﺗﻴﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ذﻳﺼﻼح در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد.
 -28ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﻨـﺪ  9-9-2-10ﻣﺒﺤـﺚ دﻫـﻢ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳـﺮان "درﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ
ﻣﻴﻞﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻛﻒ ﺳﺘﻮنﻫﺎ از آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي آﺟﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ،ﺳـﻄﺢ
ﻣﻘﻄﻊ اﺳﻤﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ رزوه ﺷﺪه )ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮاده ﺑﺮداري ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ آرﻣـﺎﺗﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ( ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد" .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﭘﺲ از رزوه ﺻﺮاﺣﺘﺎً در ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎي
ﺳﺎزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﻻزم اﺳـﺖ از ﻣﺤﺎﺳـﺐ ﭘـﺮوژه اﺳـﺘﻌﻼم ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻮشﻫﺎ
 -1ﺑﻌﺪ و ﻃﻮل ﺟﻮشﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ﻣﺼﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
 -2در ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ورق ﺑﻪ اﺷـﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎﻛﺲ ،H ،ﺻـﻠﻴﺒﻲ و ...
ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﺟﻮشﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ورقﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺘﻮنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ اﺟـﺮا
ﺷﻮﻧﺪ.
 -3درﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﺮورق در ﻗﺎبﻫﺎي ﺧﻤﺸﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻮش اﺗﺼـﺎل ورق
ﺟﺎن ﺑﻪ ﺑﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻣﻘﻄﻊ(.
 -4ﺟﻮشﻫﺎي اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ دﻗـﺖ اﺟـﺮا و
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد .اﺗﺼﺎل ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن ﺑﺎﻳﺪ در آﻛﺲ ﻣﺮﻛـﺰ اﺗﺼـﺎل اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﻛـﻪ در
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اﻳﻦﺻﻮرت ﺟﻮﺷﻜﺎري و ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻻزم در ﻣﺠـﺎورت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ ﻧﻴـﺰ اﻣﻜـﺎنﭘـﺬﻳﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5در ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و ورق ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺟﻮش ورق ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﺳﺘﻮنﻫـﺎ
در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﮔﻴﺮدار ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺟﺰﻳﻴـﺎت
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه اﻧﻄﺒﺎق داده ﺷﻮد.

درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺟﻮش اﺗﺼﺎل ورق ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﺳﺘﻮن ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻮﭘﻞ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞﻫﺎي ﺳﺘﻮن اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪه و ﮔﻴﺮداري اﺗﺼﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 -6اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد .در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮع اﻟﻜﺘـﺮود از ﻣﺤﺎﺳـﺐ ﭘـﺮوژه اﺳـﺘﻌﻼم
ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻫﻴـﺪروژن ﻣﺎﻧﻨـﺪ  E7018ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﻴـﺮي
ﮔﺮﻣﻜﻦ )ﻣﺮﻛﺰي و ﺳﻴﺎر( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف رﻃﻮﺑﺖ ﻏﻼف اﻟﻜﺘﺮود اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
 -7ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺟـﺪول  1-4-10ﻣﺒﺤـﺚ دﻫـﻢ ﻣﻘـﺮرات
ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ذﻳﺼﻼح اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻗﺮارداد ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد.
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 -8ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪول 1-4-10ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮشﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻞ ﺟﻮش ﺑﺮ روي ﺟﻮشﻫﺎ ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﺮا ﺻﻮت و رﻧﮓ ﻧﺎﻓﺬ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﮔـﻮاه آﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ
ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ .ﻻزم اﺳـﺖ ﮔـﻞ ﺟـﻮش ﭘـﺲ از ﺳـﺮد ﺷـﺪن ﺗﻮﺳـﻂ
ﺟﻮﺷﻜﺎر زدوده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 -9ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﻮش و ﮔﺰارﺷﺎت آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫـﺎي  7و 8
ﻓﻮق ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻘـﺺ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﻻزم را ﺑـﻪ ﻣﺠـﺮي،
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺰارش آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﻮش در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه
-10
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻮشﻫﺎي ﺷﻴﺎري ﻻزم اﺳﺖ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻮش ﻣﻮارد زﻳـﺮ
-11
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻟﺒﻪ و اﺟﺮاي ﻛﻮﻧﻴﻚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﻳﺸﻪ ﺟﻮش ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻮﺷﻜﺎري اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎري از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح رﻳﺸﻪ 1ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ زدن ﭘﺸـﺖ ﺟـﻮشو ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﺠﺪد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ورقﻫـﺎي زﻳﺮﺳـﺮي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ اﺟﺮاي ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ 2ﭘﺸﺖ درز ﺟﻮش ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑـﺮاي
اﺟﺮاي ورقﻫﺎي روﺳﺮي ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود.
١. Back Gouge
٢. Back Plate
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 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻜﺘﺮود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺳﺎزهﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ
-1

-2
-3

-4

-5
-6
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از ﭘﺮوﻓﻴﻞﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﻳﺎ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از ورق ﺧـﻢ ﺷـﺪه و ﭘﺮوﻓﻴـﻞﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﻘﺸـﻪﻫـﺎي ﺳـﺎزه دارﻧـﺪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﺖﻫﺎي ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻌﺎد و ﻫﻨﺪﺳﻪ ورق اﺗﺼﺎل ﺑﺎدﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ،ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ زاوﻳﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎدﺑﻨﺪ در ﻫﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺷﻜﺎري و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم اﺳـﺖ
ﺗﻘﺎرب ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ اﻋﻀﺎ در ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﻮد .ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ) (Shop drawingﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺑﻮﻟﺖﻫﺎ و ﺻﻔﺤﻪﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ورق اﺗﺼﺎل ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﻟـﺖﻫـﺎ و
ﺳﺨﺖﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ دﺳـﺘﻮرﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ از
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه اﺧﺬ ﮔﺮدد.
ﻻزم اﺳﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻨﺪ  3-11-3 -10ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ اﻳﺠـﺎد
ﻓﺎﺻﻠﻪ  2tاز ﺧﻂ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻲ ورق اﺗﺼﺎل در ﻗﺎﺑﻬﺎي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي وﻳﮋه رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.
از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن وﺻﻠﻪ در ﻃﻮل ﻋﻀﻮ ﻗﻄﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﺧﻮدداري ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
وﺻﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻫﻀﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﭘﻮﺷﺸﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑـﺎ
ﺟﻮش ﺷﻴﺎري ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .وﺻﻠﻪ اﺟﺰاي ﻗﻄﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 وﺻﻠﻪ ﺟﻮش ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎدﺑﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺼﺎل ﭘﻮﺷﺸﻲ
 ﺑﺮش ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ورق اﺗﺼﺎل ﺑﺎدﺑﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﻳﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎدﺑﻨﺪ
 ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺟﻮش اﻓﻘﻲ ورق ﺑﺎدﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮن
 ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ  2tﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  3-11-3-10ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ
 -7ﻧﺼﺐ ورقﻫﺎي رو و ﭘﺸﺖ در اﺗﺼﺎل ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎي ﺿﺮﺑﺪري اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
 -8ﺳﺨﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺟﺎن ﺗﻴﺮﻫﺎ در ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎي  7و  8و ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎي واﮔﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸـﻪﻫـﺎي
ﺳﺎزه اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
 -9اﻧﺪازه دﻗﻴﻖ ﻃﻮل ﺗﻴﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي واﮔﺮا ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و
اﺟﺮاي ﻗﺎب ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺑﺮ آن اﺳﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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ﺳﻘﻒﻫﺎ
 ﺳﻘﻒﻫﺎ در اﺳﻜﻠﺖﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از اﻧﻮاع زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك ﺑﺎ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﺘﻨﻲ
 ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك ﺑﺎ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن
 ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك ﺑﺎ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎي ﻛﺮﻣﻴﺖ
 ﺳﻘﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺘﻦ و ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻓﻮﻻدي )(Composite
 ﺳﻘﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي )(Steel Deck
ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك ﺑﺎ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺳﻔﺎﻟﻲ ،ﺑﺘﻨﻲ و ﻳﺎ ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن
 -1ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره
 2909-1ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت وزﻧﻲ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪﺑﻠـﻮك اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع
ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺳﻔﺎﻟﻲ ،ﺑﺘﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.
 -3اﺟﺮاي ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي اوﺗﻜﺎ در ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺗﻴﺮﭼﻪ اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
 -4اﺟﺮاي ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻣﻤﺎن ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎي
ﺳﺎزه اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
 -5ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﭘﺎﺷﻨﺔ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺳـﻔﺎﻟﻲ ﻳـﺎ
ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ 12ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﭘﻠﻲاﺳـﺘﺎﻳﺮن ﺑﺎﻳـﺪ  14ﺳـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -6اوﻟﻴﻦ زﻳﮕﺰاگ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
 -7ﻓﻮاﺻﻞ ﺟﻮشﻫﺎي اﺗﺼﺎل زﻳﮕﺰاگﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  20ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -8ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺳﻘﻒ ،ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ ،ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫـﺎي ﻣﻤـﺎن ﻣﻨﻔـﻲ و
ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي اوﺗﻜﺎ ﺑﺎﻳﺪ از روي ﺑﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺘﻦ روﻳﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﻄﺢ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد .ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در ﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺗﻴﺮﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ از
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﺳﺎزهاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻛﺘﺒﻲ از ﻣﺤﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه ،ﺑـﺎ
اﺟﺮاي ﻧﺸﻴﻤﻦ در ﺟﺎن ﺗﻴﺮ اﺻﻠﻲ ،ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاز ﺑﺎل زﻳﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮﻫﺎي اﺻـﻠﻲ ﻣﺴـﺘﻘﺮ
ﻧﻤﻮد.
 -9ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪﺑﻠـﻮك ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ
ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  11108ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺑﻌـﺎد ﻫﻨﺪﺳـﻲ ،ﻧـﻮع
ﻣﺎده ﻛُﻨﺪﺳﻮز ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻠﻮك ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺣﻴﻦ اﺟﺮا و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎده ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  ،11108ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﻄﻮح زﻳـﺮﻳﻦ
-10
ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪﺑﻠﻮك ﺑﺎ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻠﻮكﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺮﻳـﻖ

۱۲۳

ﺑﺎ راﺑﻴﺘﺲ و اﻧﺪود ﮔﭽﻲ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ  1/5ﺳـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ ﭘﻮﺷـﺶ داده
ﺷﻮد .راﺑﻴﺘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ روشﻫـﺎي اﺻـﻮﻟﻲ اﻣﻜـﺎن اﺟـﺮاي آﻫـﻦ
-11
ﻛﺸﻲ ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﺳﻘﻒ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻜﻞ ﻋﺼﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آوﻳﺰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ و ﺑﺘﻦ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك ﻛﺮﻣﻴﺖ
-1
-2

-3

-4
-5
-6

-7

۱۲۴

ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎي ﻛﺮﻣﻴﺖ و اﺗﺼﺎل ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﻴـﺮﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫـﺎي ﻛﺮﻣﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺗﻴﺮﭼـﻪﻫـﺎي ﺧﺮﭘـﺎﻳﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﻠﮕﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻠـﻮك ﭘﻠـﻲاﺳـﺘﺎﻳﺮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﮕـﺎﻟﻲ و
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﻴﻦ اﺟﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  11108اﻳـﺮان ﺑﺮﺧـﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﺑﻨﺪ  1-2-6-14-9ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﺟﺎن ﺑﺘﻨﻲ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  10ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﭘﺎﺷـﻨﺔ
ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﺘﻨﻲ 12ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده
از ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﭘﻠﻲاﺳﺘﺎﻳﺮن  14ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﻮح زﻳﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎي ﻛﺮﻣﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﻮردﮔﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻨـﺪﻫﺎي  10و  11ﺗﻴﺮﭼـﻪﻫـﺎي ﺧﺮﭘـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از ﻣﻴﻠﮕـﺮد در ﻣـﻮرد
ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎي ﻛﺮﻣﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎي ﻛﺮﻣﻴﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪون ﺷﻤﻊ ﺑﻨـﺪي اﺟـﺮا ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ،ﻟـﺬا
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮﭼـﻪ ﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ
ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﻴﻦ اﺟﺮا و ﻗﺒﻞ از ﮔﻴﺮش ﺑﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﺳـﺐ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه و ﻧـﻮع و ﻓﻮاﺻـﻞ
ﻗﻴﺪﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ذﻛﺮ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﺑﺘﻦ رﻳـﺰي ﻛﻤـﺎﻧﺶ ﺟـﺎﻧﺒﻲ
ﻳﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳـﺎل ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮﭼـﻪ ﻛﺮﻣﻴـﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﻼف ﻋﺮﺿﻲ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ ﺟﻮش ﺷﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺘﻬﺎي ورق زﻳﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮﭼﻪ در ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و ﺑﻌـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
 3ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻓﻮﻻدي ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﺟﻮش ﺷﻮد .ﻳﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮﭼـﻪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻜﻴـﻪﮔـﺎه
ﺟﻮش ﺷﻮد.

ﺳﻘﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻓﻮﻻدي )(Composite
 -1ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ ،اﺗﺼﺎﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻗﺎﻟﺐﺑﻨـﺪي و اﺟـﺮاي دال
روﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻘﻒﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎ دو روش ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ )ﺑـﺎ و ﺑـﺪون ﺷـﻤﻊ
ﺑﻨﺪي( و ﻫﺮ ﻳﻚ از روشﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﺎزه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻻزم اﺳـﺖ ﺣﺘﻤـﺎً
ﻧﻴﺎز و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎزه در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ذﻛﺮ ﺷﻮد و اﺟـﺮاي
ﺳﻘﻒ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .درﺻﻮرت ﻣﺴﻜﻮت ﺑﻮدن ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي از
ﻣﺤﺎﺳﺐ اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدد.
 -3ﻧﻮع ﺑﺮﺷﮕﻴﺮﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد و ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﺮﺷﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻞﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺮﺷـﮕﻴﺮ ﺑـﺮ
روي آن ﻧﺼﺐ ﺷﻮد )ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ ،ﺗﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ﺗﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ( ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳـﺎزه ذﻛـﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺮاي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺳﻘﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي )(Steel Deck
-1
-2
-3

-4
-5

-٦
-٧
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ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺗﻴﺮﭼـﻪﻫـﺎ ،اﺗﺼـﺎﻻت آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻴـﺮﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ،ﺟﺰﻳﻴـﺎت ﻋﺮﺷـﻪ ﻓـﻮﻻدي،
آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي و اﺟﺮاي دال روﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي اﻋﻢ از ﮔﺎم ﺷﻴﺎرﻫﺎي ورق ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق و اﺑﻌـﺎد ﻫﻨﺪﺳـﻲ آن
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺮاي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي داراي ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ
ﻓﻨﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ورقﻫﺎي ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻد ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ  ASCEو  SDIﻻزم اﺳـﺖ
ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻻزم اﻗﺪام و ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪﻫﺎي ﻻزم را
از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻋﺮﺷـﻪﻓـﻮﻻدي ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه ﻣﻐـﺎﻳﺮ ﺑـﺎ ﺟﺰﻳﻴـﺎت
ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﻮع ﺑﺮﺷﮕﻴﺮﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺷﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﺷـﮕﻴﺮ ﺑـﺮ روي آن ﻧﺼـﺐ ﺷـﻮد
)ﺗﻴﺮﭼﻪﻫﺎ ،ﺗﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ﺗﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ( ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺳﺎزه ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و اﺟـﺮاي
آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورقﻫﺎي ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي  0/8ﻣﻴﻠـﻲﻣﺘـﺮ و ارﺗﻔـﺎع ﭘﺮوﻓﻴـﻞ ورق ﻧﺒﺎﻳـﺪ از 7/5
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻤﻴﺦ ﺳﺮﭘﻬﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺷﮕﻴﺮ ﻻزم اﺳـﺖ ﺟـﻮش اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
 360درﺟﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﻠﻤﻴﺦ را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻢ ﮔﻠﻤﻴﺦ ﺗﺤﺖ زاوﻳﺔ  30درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺳـﺘﺎي ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻄـﺎﺑﻖ

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره  228ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )و ﻳﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ( EN 14555ﺑـﺮ روي ﻣـﻮارد ﻣﺸـﻜﻮك
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -٨ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻘﻒﻫﺎي ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم
اﺳﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮاح ﺳﺎزه اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل از ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫـﺎي
اﺿﺎﻓﻲ در ﻗﻌﺮ ﻗﺎﻟﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ ) (Fire Proofاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 -٩درﺻﻮرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي ) (Steel Deckﺑﺠﺎي ﺳﻘﻒ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺘﻦ و
ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻓﻮﻻدي ) (Compositeﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺪد ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻴﺮﻫﺎ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺟﺰاي ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

۱۲۶

دستورالعمل نحوه انجام وظایف مهندسان ناظر
در زمینه ایمنی تاور کرین ها ( جرثقیل های برجی )
در کارگاه های ساختمانی

معاونت خدمات مهندسی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
9315
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« دستورالعمل نحوه انجام وظایف مهندسان ناظر در زمینه ایمنی تاور کرین ها »

با توجه به فرسودگی بخش عمده تاور کرین های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و ساز شهری تهران ،
همچنین بروز حوادث اخیر که علل عمده آن عالوه بر فرسودگی  ،نقص فنی و عدم بازرسی های ادواری
توسط شخص ذی صالح  ،فقدان اپراتور ،کمک اپراتور دارای مهارت فنی و حمل بار غیر مجاز بوده است ،
ضرورت دارد برای پیشگیری از بروز حوادث و تامین امنیت شاغالن کارگاه ها و مجاورین و معابر اطراف  ،اجرای
موارد مندرج در چک لیست پیوست  ،به صورت ادواری از مجری ذی صالح  /مالک  /نماینده قانونی مالک با
جدیت بیشتری پیگیری شود و عدم اجرای هر یک از آن ها بر اساس بند  8-5-2-21مبحث  21مقررات ملی
ساختمان و ماده  7آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی گزارش شود .

معاونت خدمات مهندسي
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

۱۲۸
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«چک لیست کنترل ایمني عملکرد تاورکرین»
«وظایف مهندس ناظر بر اساس مبحث  21مقررات ملي ساختمان و آئین نامه حفاظتي کارگاه های ساختماني»
تاریخ بازدید :

مرحله پیشرفت :

شماره گزارش :

شماره پرونده :

شماره پروانه:

منطقه شهرداری 2 :

ناحیه شهرداری 3 :

نشاني ملک :
نام و نام خانوادگي مالک :
نام و نام خانوادگي مهندس ناظر

شماره تماس :

مجری ذیصالح ( دارای پروانه اشتغال ) :
 دارد

شماره نظام مهندسي

شماره پروانه اشتغال به کار

 ندارد

اجرای پروژه با خودمالک است؟

 خیر

 بله

شماره تلفن همراه
مالک  ،اجرا را به نماینده قانوني سپرده است؟

 بله

آقا /خانم ؛ شرکت :

سرپرست کارگاه ؛ آقا /خانم ؛

شماره پروانه اشتغال:

شماره تماس:

آقا /خانم ؛ شرکت :
شماره تماس:

شماره تماس:

نشاني :

نشاني :

خیر

چک لیست
ردیف

موارد کنترلی پیش و به هنگام نصب
بند  1-3-9-91و 91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

9

وضعیت ممیزی

2-2

الف -آیا مالک طی قرارداد کتبی اجرای عملیات ساختمانی را به سازنده ( مجری ) ذی صالح سپرده است؟

 بله

 خیر

1-2

ب -آیا مجری ذی صالح در پروژه  /کارگاه حضور دارد ؟

 بله

 خیر

بند  1-1-6-91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

وضعیت ممیزی

1
2-1
3

الف -آیا نصب و آماده به کار شدن تاورکرین توسط اشخاص ذی صالح انجام می شود و تائیدیه شروع به کار
اخذ شده است ؟

 بله

بند  93-1-6-91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

وضعیت ممیزی

 خیر

2-3

الف – آیا محل استقرار و مسیر حرکت دستگاه بازدید شده تا در موقع حرکت و کار  ،خطر برخورد با سایر
جرثقیل ها  ،کابل های برق  ،تاسیسات و بناهای موجود پیش نیاید؟

 بله

 خیر

1-3

ب -آیا حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و  ...رعایت شده است ؟

 بله

 خیر

بند  8-1-6-91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

وضعیت ممیزی

4
1-4
1-4

الف -آیا بررسی استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و پی  ،جهت مهار بصورت مطمئن در محل
نصب،توسط شخص ذی صالح بعمل آمده و تائیدیه فونداسیون به صورت مکتوب اخذ گردیده است ؟
ب -آیا جهت مهار دستگاه تاور کرین در مقابل حداکثر نیروی باد و طوفان در محل  ،اطمینان حاصل شده و
 بله
کنترل های الزم توسط شخص ذیصالح بعمل آمده است ؟
 بله

آیا بر اساس آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ ) مصوب شورای عالی حفاظت فنی ،

5

دستگاه تاور کرین مجهز به سیستم ایمنی ارتینگ ( چاه ارت) است؟
بند  94-1-6-91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

6
2-6

 بله

 خیر
 خیر

وضعیت ممیزی

الف -آیا در صورت عبور بار از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور ،از مرجع رسمی ساختمان  بله

۱۲۹

 خیر
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 خیر

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
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مجوز اخذ شده است؟
1-6

ب -آیا تمهیدات ایمــنــی جــهــت ایــمــن سازی معابر و فضاهای مجــاور بعمل آمده است ؟

 بله

 خیر

موارد کنترلی در زمان بهره برداری از تاور کرین در کارگاه
7

وضعیت ممیزی

بند  99-1-6-91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

2-7

الف -آیا اپراتور(متصدی) تاورکرین دوره آموزشی الزم را طی نموده و دارای برگ گواهی مهارت فنی از
سازمان آموزش فنی و حرفه ای است ؟

 بله

 خیر

2-7

ب -آیا اپراتور(متصدی) تاورکرین دارای برگ گواهی بهداشتی از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی است ؟

 بله

 خیر

بند  91-1-6-91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

وضعیت ممیزی

8
2-8

الف -آیا دستگاه در زمان بهره برداری دارای کمک متصدی(عالمت دهنده یا ریگر ) است ؟

 بله

 خیر

1-8

الف  -آیا کمک متصدی(عالمت دهنده یا ریگر )  ،آموزش الزم را دیده و دارای برگ گواهی مهارت فنی از
سازمان آموزش فنی و حرفه ای است ؟

 بله

 خیر

بند  1-1-6-91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

وضعیت ممیزی

1
2-9

آیا مجری /پیمانکار/سازنده یا متولی بهره داری از دستگاه تاور کرین  ،شخص ذی صالحی را برای کنترل های
روزانه و هفتگی کلیه قسمت های دستگاه تاورکرین بکارگمارده است ؟

 بله

 خیر

1-9

ب -آیا معاینه های فنی و بازدیدهای دوره ای توسط شخص ذی صالح و آزمایش کلیه های قسمت های
دستگاه هر شش ماه یکبار انجام می شود و گواهی سالمت تاور کرین(برگ گواهی اجازه کار) اخذ می شود ؟

 بله

 خیر

بند  91-1-6-91مبحث  91مقررات ملی ساختمان:

وضعیت ممیزی

91
1-10

الف -آیا شناسنامه فنی تاورکرین (دفتر یا پرونده ای که تعمیرات اساسی ،تعویض قطعات و لوازم که به امضای
شخص ذی صالح رسیده  ،همچنین گواهی نامه های صالحیت اپراتور و کمک اپراتور و مجوز سالمت تاور  بله
کرین در آن ثبت و نگهداری و همزمان با هرگونه تغییرات بروز می شود ) ،در دفترکارگاه موجود است ؟

 خیر

موارد کنترلی در قبل از برچیدن تاور کرین در کارگاه

22

آیا برچیدن ( دمونتاژ ) تاورکرین توسط شخص ذی صالح انجام می شود ؟

 بله

 خیر

21

آیا تدابیر الزم برای ایمن سازی فضاهای مجاور دستگاه در زمان دمونتاژ و برچیدن آن توسط شخص ذی
صالح اندیشیده شده است؟

 بله

 خیر

سایر

23

در صورت تغییر اپراتور آیا موارد ردیف  7چک لیست مجدداً کنترل شده است ؟

 بله

 خیر

24

در صورت تغییر ریگر آیا موارد ردیف  7چک لیست مجدداً کنترل شده است ؟

 بله

 خیر

25

درصورت هرگونه جابجایی محل تاور کرین ،آیا موارد ردیف های  5 ،4 ، 3 ،1و 6چک لیست مجدداً کنترل شده است ؟

 بله

 خیر

26

آیا تاریخ انقضای گواهی سالمت تاور کرین کنترل شده و تمدید مجدد آن انجام شده است ؟

 بله

 خیر

۱۳۰
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«فرم ابالغ عدم اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین »
به  :آقای/خانم  /شرکت ..................................................................................................
مالک  /سازنده ( مجری )  /نماینده قانونی مالک ؛ کارگاه ساختمانی به مشخصات جدول ذیل
موضوع  :ابالغ عدم اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین ( های ) مستقر در کارگاه تحت مسئولیت
نام و نام خانوادگي مالک :

شماره پرونده :

شماره پروانه:

شماره نامه :

تاریخ:

منطقه شهرداری :

ناحیه شهرداری :

نشاني پستی ملک :

بدینوسیله موارد نقص مقررات ایمنی مرتبط با تاور کرین مستقر در کارگاه به شرح ذیل ابالغ می گردد  .لذا فعالیت تاور کرین
بدلیل اشکاالت مشاهده شده  ،تا اطالع ثانوی ممنوع بوده و صدور مجوز فعالیت منوط به رفع مشکالت ذکر شده و دستور
کتبی اینجانب ( پس از بررسی و رویت مستندات مربوطه ) خواهد بود .
مشخصات تاور کرین
مارک :

مدل :

سال ساخت :

ظرفیت باربری :

موارد تخلف از مقررات ایمنی مرتبط با عملکرد تاورکرین
ردیف بند مرتبط با تخلف و نقص ایمنی

نام مهندس ناظر:

توضیح تخلف

شماره پروانه مهندس ناظر:

اقدام مقتضی برای رفع تخلف

مهر و امضاء :

اینجانب  ......................................................مالک  /سازنده ( مجری )  /نماینده قانونی مالک دریافت ابالغیه به شرح موارد فوق
االشاره را گواهی می نمایم .

۱۳۱

مهر و امضاء :
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ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
موضوع  :اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین در کارگاه

با سالم
احتراماً با توجه به بند  8-5-2-21مبحث  21مقررات ملی ساختمان  ،موارد نقص ایمنی مرتبط
با

عملکرد

تاور

کرین

مستقر

کارگاه

در

ساختمانی

به

شماره

 ...............................................................................به شرح ضمائم پیوست اعالم می گردد .
خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی در این زمینه بعمل آورده شود .

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :

۱۳۲

6

پروانه
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شهردار محترم ناحیه  ................شهرداری منطقه  .........تهران
موضوع  :اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین در کارگاه

با سالم
احتراماً با توجه به بند  8-5-2-21مبحث  21مقررات ملی ساختمان  ،موارد نقص ایمنی مرتبط
با

عملکرد

تاور

کرین

مستقر

کارگاه

در

ساختمانی

به

شماره

 ...............................................................................به شرح ضمائم پیوست اعالم می گردد .
خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی در این زمینه بعمل آورده شود .

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :

۱۳۳

7
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ریاست محترم اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران
موضوع  :اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین در کارگاه

با سالم
احتراماً با توجه به ماده  7آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی  ،موارد نقص ایمنی مرتبط
با

عملکرد

تاور

کرین

مستقر

کارگاه

در

ساختمانی

به

شماره

 ...............................................................................به شرح ضمائم پیوست اعالم می گردد .
خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی در این زمینه بعمل آورده شود .

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :

۱۳۴

8

پروانه

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ

ﺳﺎل 1391

۱۳۵

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ
) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن (
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب  1374و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﺋﻲ آن )ﻣﺼﻮب  (1375و ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري ( ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ اول  -ﺗﻌﺎرﻳﻒ
واژه ﻫﺎي زﻳﺮ در اﻳﻦ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻌﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺳﺎﻳﺮ واژه ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن  :ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ  :ﻧﻈﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي دو ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮﺣﻠﻪ اي و اﺳﺘﻤﺮار زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
اﺳﺘﻤﺮار زﻣﺎﻧﻲ  :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎد و ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  :ﻧﻬﺎد رﺳﻤﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداري  ،دﻫﺪاري ،ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮ
ﺟﺪﻳﺪ  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد

ﻓﺼﻞ دوم  -ﻛﻠﻴﺎت
 1-2ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن " ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 2-2ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ  ،از زﻣﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن
ﻛﺎر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  .اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت در ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻇﺮ از ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ  ،ﻧﻈﺎرت ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻮﺑﺘﻲ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارد.
 3-2ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد  ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌﻲ ) در اﻣﻮري ﻛﻪ ﺗﻮاﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو رﺷﺘﻪ
ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ( ﻳﺎ ﻓﺮدي ) دراﻣﻮري ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ( در ﻗﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۳۶

 4-2وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دارد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺎر در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺼﻮب  ،اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ،ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا  ،ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و
ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر  ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻼم و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد  ،درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ
و اﻟﺰام ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن
ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ راﺳﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 5-2ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 6-2ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺑﺎ اﻃﻼع وي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان ﻫﻤﻔﻜﺮي ،ﻣﺬاﻛﺮه  ،ﻫﻤﻜﺎري و ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 7-2ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ و از وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ ي ﻣﻠﻚ و ﻣﺠﺎورت ﻫﺎي آن از ﺟﻤﻠﻪ  :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ،ﻫﻤﺠﻮاري ﻫﺎ ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻠﻚ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
ﻣﺠﺎوراﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ازﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 8-2ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺮازﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﻇﺮان دﻳﮕﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و
اﻣﻀﺎي ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ آن  ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 9-2ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮﻳﮋه
ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا(در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا " از ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر" ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﺧﺎص  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻧﺎﻇﺮان ودر ﺻﻮرت ﻟﺰوم اراﺋﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 10-2ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻣﻀﺎي ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺤﺚ
دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري (ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺴﻠﻴﻢ و
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺖ.
 11-2ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻣﻴﻦ ) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و ﺳﺎزﻧﺪه ( و اﻣﻀﺎو ﻣﻬﺮ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 12-2ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ در ﻣﺪت اﺟﺮا و در ﻃﻮل ﻛﺎر ) ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎرو ﺑﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ ( ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ و اﻣﻀﺎي آن در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ و اراﺋﻪ ﻳﻚ
ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 13-2ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر درﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي  ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و اﻣﻀﺎي اﺳﻨﺎد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 14-2در اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻇﺮ ازﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﺎن در ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل درج ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ( واﻋﻼم رﺳﻤﻲ آن
ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ  ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  -ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
 1-3ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮو ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎزي آن .
 2-3ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ذﻳﺼﻼح ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 3-3ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺋﻴﺲ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺰام ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 4-3ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد اﺳﻨﺎد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪ اي از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب و
ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 5-3ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺼﺐ آن در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در
ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻛﺎر
 6-3اﺧﺬ ﺑﺮگ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻠﻚ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺘﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺣﺪود ارﺑﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب از ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر
 7-3ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺤﻞ زﻣﻴﻦ و اﻋﻼم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و
ﺳﺎزﻧﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ
 8-3ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان و اراﺋﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر
 9-3ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺪارﻛﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺮوي
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص آن ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ
 10-3ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﺟﺮاي ﻛﺎر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد و اﻋﻼم ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻇﺮان ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا (

۱۳۸

 11-3اﻋﻼم ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﻮاﻋﺪ ﺿﺮوري اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر ،ﺳﺎزﻧﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان
 12-3ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر ﭘﺮوژه
 13-3ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮان دﻳﮕﺮ و اﻃﻼع ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻛﺎرﮔﺎه در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم )اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻓﻲ
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺎﻇﺮان در ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻇﺮان در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺳﺮﻳﻌﺎً و ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن اﻃﻼع دﻫﺪ(.
 14-3درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺬﻛﺮات ﻛﺘﺒﻲ و ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻇﺮان ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
 15-3ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻣﻀﺎي ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻻزم ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻧﺎﻇﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 16-3ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻣﻀﺎي ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﻇﺮان ذﻳﺮﺑﻂ و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 17-3ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم -ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻤﺎري
 1-4ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎري و ﺟﺪاول ﻧﺎزك ﻛﺎري
 2-4ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﻮل ﭘﻴﺶ آﻣﺪﮔﻲ
ﻫﺎ و ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ از ﻛﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ،ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،رﻋﺎﻳﺖ درﺻﺪ اﺷﻐﺎل ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﻣﻼك
ﻣﺠﺎور و اﺑﻌﺎد و زاوﻳﻪ ﭘﺦ ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﺟﺮا
 3-4ﻛﻨﺘﺮل اﻧﻄﺒﺎق ﻛﻠﻲ ﺣﺠﻢ و ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري
 4-4ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري
 5-4ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ ،راﻫﺮوﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ،ﭘﻠﻜﺎن ﻫﺎ ،ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت ﻫﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ،ﻓﻀﺎﻫﺎي
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ،اﻧﺒﺎري و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح در اﺟﺮا
 6-4ﻛﻨﺘﺮل راه ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ و ورودي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻀﺎﻫﺎ در اﺟﺮا و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري

۱۳۹

 7-4ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎزك ﻛﺎري و ﻧﻤﺎﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري و ﺟﺪاول ﻧﺎزك ﻛﺎري )ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﻨﺲ ،ﺑﺎﻓﺖ ،رﻧﮓ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋه( و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
 8-4ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب و ﻛﻒ ﻛﺎذب از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري
 9-4ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮع ،اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺲ درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري و ﺟﺪول ﻧﺎزك ﻛﺎري
 10-4ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﻒ ﺳﺎزي )ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺷﻴﺐ ،ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري( از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري
 11-4ﻛﻨﺘﺮل اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻗﻄﻌﺎت اﻟﺤﺎﻗﻲ در داﺧﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻌﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ،آرك،
ﭘﻴﺶ آﻣﺪﮔﻲ ﻫﺎ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎ
 12-4ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﺟﺴﻤﻲ  -ﺣﺮﻛﺘﻲ
 13-4ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
 14-4ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺻﺪا و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮت
 15-4ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن و اﺟﺮاي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري
 16-4ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻨﺪي و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ،ﻧﺼﺐ ﺻﻨﺪوق
ﭘﺴﺘﻲ ،ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
 17-4ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﺛﺒﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻴﻄﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد
 18-4ﻛﻨﺘﺮل اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻮرﭘﺮدازي داﺧﻠﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري
 19-4ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ

۱۴۰

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ– ﺷﺮح وﻇﺎﺋﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻤﺮان
 1-5ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺳﺎزه و ﮔﻮدﺑﺮداري
 2-5ﻛﻨﺘﺮل اﻗﺪاﻣﺎت اﻟﺰاﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد
 3-5ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﻫﺎ
 4-5ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ روش ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد و رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﻓﻨﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺨﺮﻳﺐ
 5-5ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺠﺎور و
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
 6-5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﺎك و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از آن ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 7-5ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ اﻧﻄﺒﺎق روش ﻛﺎر اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮدﺑﺮداري
 8-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻲ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب
 9-5ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺧﺼﻮص ﺧﺎك ﻣﺤﻞ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻨﺪرج در
ﮔﺰارش ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﺎك و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط و ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
 10-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﭘﻲ ﻛﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ،اﺑﻌﺎد  ،ﺷﻜﻞ  ،آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ  ،زه ﻛﺸﻲ ﭘﻲ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ
 11-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي  ،اﻣﺘﺪاد  ،ﭘﺎﻳﺪاري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ  ،اﺑﻌﺎد و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ  ،ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ
 12-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﻣﻴﻠﮕﺮد ﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰي ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ ) ﻋﺎري ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮓ و زﻧﮓ ( ﻗﻄﺮ،
ﻃﻮل  ،ﺧﻢ  ،وﺻﻠﻪ  ،ﭘﻮﺷﺶ  ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ،ﺗﻌﺪاد ،ﭘﺎﻳﺪاري  ،ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ ،
رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻦ  ،ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮك ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ
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 13-5ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ ﭘﻲ  ،ﻧﺤﻮه اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ  ،ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاﻧﺸﺪن
اﺟﺰاي ﺑﺘﻦ  ،زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ( ،رﻳﺨﺘﻦ و ﺟﺎدادن ﺑﺘﻦ )رﻋﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺘﻦ رﻳﺰي و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ  ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺑﺘﻦ رﻳﺰي  ،ﺗﺪاوم در اﺟﺮا  ،آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺑﺘﻦ  ،ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻮط ﺑﺘﻦ ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻳﺨﺘﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ  ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ( و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ
 14-5ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮدن  ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻄﻮح ﻧﻬﺎﺋﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺘﻦ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ و
ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ
 15-5ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻻزم ) ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ رواﻧﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ( و اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ
 16-5ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاز ﻧﻬﺎﺋﻲ زﻳﺮ ﭘﻲ ﻫﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺼﻮب
 17-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮع ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎزه و ﭘﻲ
 18-5ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻞ ﻣﻬﺎر ﻫﺎ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد  ،اﻧﺪازه  ،ﺧﻢ  ،ﻣﺤﻞ  ،ﻃﻮل ﻗﺴﻤﺖ رزوه  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻮر ﺳﺘﻮن  ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن رزوه ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ(
 19-5ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ) ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد  ،ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ،ﺗﺮاز و رﻗﻮم  ،ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﻫﺎ  ،اﻧﺪازه ﺳﻮراخ ﻫﺎ،
اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﺎت اﺗﺼﺎل  ،اﻋﻮﺟﺎح  ،زﻳﺮ ﺳﺎزي و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ(
 20-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ) ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ  ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻧﻴﻢ رخ ﻫﺎ  ،ﻧﻮع و ﻧﻤﺮه ﺻﺤﻴﺢ آن ﻫﺎ ،
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻮش  ،اﺑﻌﺎد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ  ،ﻧﻮع ورق ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد آن ﻫﺎ  ،رواداري اﻧﺤﻨﺎ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  ،ﺑﺮون ﻣﺤﻮري
ﺟﺎن  ،ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎل  ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻗﻴﻖ ﺻﻔﺤﺎت و ﻧﺒﺸﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﺮي ﺗﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ(
 21-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ) اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﻧﺼﺐ  ،ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻓﻲ  ،ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺘﻮن
و ﻛﻒ ﺳﺘﻮن  ،رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺗﺼﺎل  ،رواداري ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻴﺪﮔﻲ ﻛﻒ ﺳﺘﻮن  ،ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮدن اﺗﺼﺎل ﻛﻒ ﺳﺘﻮن  ،ﺷﺎﻏﻮﻟﻲ
ﺑﻮدن ﺳﺘﻮن  ،وﺻﻠﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ (
 22-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﻴﺮ ﻫﺎ ) ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮش در ﺗﻴﺮ ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮري  ،ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻮﺟﺎج  ،ﭘﺮﻛﺮدن ﺟﺎن ﺗﻴﺮ در
ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻻزم  ،ﻧﺼﺐ ورق ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻻزم  ،ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﻢ رخ ﻫﺎ  ،رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺗﺼﺎل و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ (
 23-5ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ ) ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  ،ﻧﻤﺮه ﻧﻴﻢ رخ ﻫﺎ  ،ﺻﻔﺤﺎت اﺗﺼﺎل  ،ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
دﻳﮕﺮ (
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 24-5ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ) ﺗﻴﺮﻫﺎ  ،ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻫﺎ  ،ﻧﻮع آﺟﺮ ﻳﺎ ﺳﻔﺎل ﻳﺎ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن  ،ﺧﻴﺰ ﻃﺎق ﺿﺮﺑﻲ  ،ﻣﻼت ﻳﺎ
ﺑﺘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻫﺎ  ،اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻫﺎ  ،ﻣﻬﺎر ﺳﻘﻒ ،ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي  ،ﻣﻴﻠﮕﺮدﮔﺬاري و ﺑﺘﻦ رﻳﺰي در
ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺨﺶ ﭘﻲ ﺳﺎزي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد(
 25-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺟﻮﺷﻜﺎري ) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻟﻮازم ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻫﺎ  ،ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎري  ،ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي
ﺟﻮﺷﻜﺎري  ،ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺟﻮش ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎو ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ
 26-5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه اي )ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ  ،اﻧﺪازه و ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﻫﺎ  ،ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻓﺸﺎر
ﺳﻔﺖ ﻛﺮدن ﭘﻴﭻ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ(
 27-5ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي  ،ﻣﻴﻠﮕﺮدﮔﺬاري و ﺑﺘﻦ رﻳﺰي  ،ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن  ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻄﺢ روﺋﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ  ،ﻧﮕﻬﺪاري و
ﻋﻤﻞ آوري و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ درﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﻲ اﻋﻢ ازﺗﻴﺮﻫﺎ  ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ  ،اﺗﺼﺎﻻت و دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد
ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺨﺶ ﭘﻲ ﺳﺎزي
 28-5ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻨﺎژﻫﺎ اﻋﻢ از ﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آن ﻫﺎ
 29-5ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ) ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ  ،راﺳﺘﺎ  ،ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري  ،ﺷﺎﻏﻮﻟﻲ ﺑﻮدن ،
ﻧﺼﺐ درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ  ،ﺻﺎف ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ (
 30 -5ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ دﻳﻮارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻨﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ از ﻧﻈﺮ
اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزه اي و ﻟﺮزه اي
 31-5ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم )ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻫﺎ  ،رﻗﻮم  ،ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي  ،آب رو ﻫﺎ  ،ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻳﮕﺮ(
 32-5ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﻴﺎت راه ﭘﻠﻪ و اﺗﺼﺎﻻت آن
 33-5ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ  ،ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺮﻗﻲ از ﻧﻈﺮﻋﺪم آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه
اي
 34-5ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ دودﻛﺶ ﻫﺎ  ،ﻫﻮاﻛﺶ ﻫﺎ و داﻛﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه اي
 35-5ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﭼﺎه ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب
 36-5ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه اﺻﻠﻲ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزه اي

۱۴۳

 37- 5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﺳﺎزي  ،ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ
 38-5ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ،ﺣﻤﻞ ،ﻧﮕﻬﺪاري ،اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
 39-5ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ
 40-5ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي و ﺛﺒﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻴﻄﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ  -ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 1-6ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 2-6ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ  ،ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺼﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
 3-6ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﺷﺎﻣﻞ آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﮔﺎز و ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻬﺮي
 4-6ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎص در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﮔﻮدﺑﺮداري از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ )آب و ﮔﺎز و
ﻓﺎﺿﻼب و ( ...
 5-6ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮا و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ارﺗﻔﺎﻋﻲ اﺟﺰاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 6-6ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ و ﻛﺎرﮔﺬاري و اﺟﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ ،ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ ﻫﺎ ،ﭘﻤﭙﻬﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ و
ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري ﻫﺎي ﻻزم
 7-6ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ  ،ﮔﺎز  ،ﺷﻮﻓﺎژ  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ  ،ﭘﻜﻴﺞ و ...
 8-6ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﺎ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻫﻮاﻛﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 9-6ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﻮﺧﺖ )ﮔﺎز ،ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ،ﻧﻔﺖ( و رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮط
 10-6ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
 11-6ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﺮزه اي در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

۱۴۴

 12-6ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاي ﺗﺎزه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮاي آﻟﻮده
 13-6ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﻮﻟﺮ و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ
 14-6ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻤﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 15-6ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﺛﺒﺖ وﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻴﻄﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ  -ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ
 1-7ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ
 2-7ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ از ﻧﻈﺮﻧﻮع  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ ،ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺼﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
 3-7ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﻣﺤﻞ و ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ آن
 4-7ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎص در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﮔﻮدﺑﺮداري از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق ﺷﻬﺮي و ﺑﺮق ﻛﺎرﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 5-7ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮا و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ارﺗﻔﺎﻋﻲ اﺟﺰاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 6-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ و ﻛﺎرﮔﺬاري و اﺟﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﻫﺎ  ،ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و ﻣﻮارد
ﻣﺸﺎﺑﻪ
 7-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ و ﻛﺎرﮔﺬاري و اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺮودﺗﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
 8-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻤﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗﻲ
 9-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ و ﻛﺎرﮔﺬاري و اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق
 10-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ
 11-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻮزﻫﺎ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﻮارد
ﻣﺸﺎﺑﻪ

۱۴۵

 12-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻠﻔﻦ ،راﻳﺎﻧﻪ ،ﻧﻤﺎﺑﺮ ،ﺗﻠﻜﺲ ،ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
 13-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ
 14-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻧﮓ اﺧﺒﺎر ،اﺣﻀﺎر ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ورودي )درب ﺑﺎزﻛﻦ(
 15-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ ،ﭘﺨﺶ ﺻﻮت ،ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ
 16-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰي ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،رادﻳﻮ ،ﺻﺎﻋﻘﻪ ﮔﻴﺮ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
 17-7ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 18-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﻗﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 19-7ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ
 20-7ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮورت ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﺑﺮق )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( و ﻫﻤﺎﻫﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
 21-7ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ) اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي  ،آرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎي ﭘﻲ و  ( ...ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 22-7ﻛﻨﺘﺮل ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد (
 23-7ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﺛﺒﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻴﻄﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد

۱۴۶

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘامن
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

۱۴۷

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘامن
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

۱۴۸

"راهنمای شماره "6
راهنمای عمومی ویژه مهندسین مجری ،نـاظر و کارفرمایان
در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاههای ساختمانی

۱۴۹

تهیه کنندگان :
اعضای کارگروه ایمنی معاونت خدمات مهندسی :
مهندس حمیدرضا خوشدل مفیدی(معاون خدمات مهندسی – رئیس کارگروه)
مهندس سید امیرحسین آلطعمه(کارشناسمسئول واحد بازرسی ایمنی – دبیر کارگروه)
مهندس قدرتاله کاظمی(عضو ارشد کارگروه)
مهندس اردوان داداشی(عضو کارگروه)
مهندس امیر مقدم(عضو کارگروه)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران(معاونت خدمات مهندسی)
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اردیبهشت ماه 6936

راهنمای عمومی مهندسین مجری ،ناظر و کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاههای ساختمانی

ماده  4قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه : 4734
از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعالم نماید ،اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به
آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود ،مستلزم داشتن صالحیت حرفهای است .این
صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار
کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود .مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال
به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد.
شرایط و ترتیب صدور ،تمدید ،ابطال و تغییر مدارک صالحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین ،حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال
دارندگان آنها ،در آییننامه اجرایی این قانون معین میشود.
بند  ( 7-2-2مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری ،ویرایش : ) 4734
مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی ،محاسبه ،اجرا ،بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها
اعم از مسکونی ،اداری ،تجاری ،عمومی ،آموزشی ،بهداشتی و نظایر آن است.
بند  ( 7-5-2مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری ،ویرایش  : ) 4734ناظران باید گزارش پایان هر یک از
مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن ( حسب مورد ) اعالم
نمایند .
الف – پی سازی  ،ب -اجرای اسکلت  ،پ – سفت کاری ،ت -نازک کاری ،ث – پایان کار .هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند
باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن ( حسب مورد ) اعالم نمایند.
بند ( 41-7-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
ایمنی عبارت است از :
الف  :مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در کارگاه ساختمانی با عملیات ساختمانی ارتباط دارند.
ب  :مصون و محفوظ بودن کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی(شعاع موثر) کارگاه ساختمانی عبور و مرور ،فعالیت یا زندگی میکنند.
پ  :حفاظت و مراقبت از ابنیه ،خودروها ،تاسیسات ،تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی.
بند ( 43-7-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
محیط زیست عبارت است از سالمت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی(شعاع موثر) کارگاه ساختمانی عبور و مرور ،فعالیت یا
زندگی میکنند و همچنین جلوگیری از آلودگی هوا ،آب ،خاک و آلودگی صوتی ناشی از عملیات ساختمانی.
بند ( 4-4-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
قبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر باید توسط سازنده انجام شود :
الف  :کلیه پروانهها و مجوزهای الزم به منظور اجرای عملیات ساختمانی ،تخلیه و انبار کردن مصالح و تجهیزات ،پارک ماشینآالت ساختمانی
در پیادهروها ،خیابان ها و سایر فضاهای عمومی ،استفاده از تسهیالت عمومی و همچنین کار در شب از مراجع ذیربط اخذ شود .مسدود و یا
محدود نمودن پیادهروها و معابر عمومی با رعایت بند  2-1-1-21مجاز خواهد بود.
ب  :طرح تجهیز کارگاه ،نحوه حفاظت از درختان داخل و مجاور کارگاه و همچنین در اجرای دستورالعمل اجرایی گودبرداریهای ساختمانی
مصوب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ،پالن و عمق گودبرداری و نحوه حفاظت و پایداری دیوارههای گود تهیه و به تأیید مرجع رسمی
ساختمان رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار ناظر قرار گیرد.
پ  :نقشه های اجرایی بررسی و در صورت مشاهده اشکال ،نظرات پیشنهادی برای اصالح به طور کتبی به صاحب کار و طراح اعالم شود.
ت  :برنامه زمان بندی کار ،ساختار سازمانی اجرای کار ،شرح وظایف و مسئولیتهای کارکنان کلیدی و مستندات مربوط به تایید صالحیت آنها
کتباً به اطالع صاحب کار و مهندس ناظر برسد.
ث  :بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی برقرار گردد.
ج  :قطع یا جابجایی انشعاب آب ،برق ،گاز و سایر تاسیسات زیربنایی قبل از تخریب و گودبرداری.
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بند  ( 4-4-2مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری ،ویرایش : ) 4734
رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی به عهده مجری می باشد.
بند ( 4-5-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
در هر کارگاه ساختمانی سازنده موظف است اقدامات الزم به منظور حفظ و تأمین ایمنی ،بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را به عمل آورد.
بند ( 3-7-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
سازنده (مجری) شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان  ،دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و با
عقد قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد مینماید ،اجرای عملیات ساختمانی را براساس نقشههای مصوب ،مقررات ملی ساختمان و سایر
مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد .سازنده ساختمان نماینده صاحب کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار
به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان میباشد.
بند ( 41-7-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت
ایمنی ،بهداشت کار و حفاظت محیط زیست مربوط به آن را برطبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار مینماید .در صورتی که صاحب کار دارای
پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود راساً عملیات اجرایی را عهدهدار شود ،سازنده نیز محسوب میشود.
بند ( 7-5-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
سازنده و کارفرمایان کارگاههای ساختمانی موظفند از شخص ذیصالح دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی ویژه در عملیات ساختمانی
استفاده نمایند .بعالوه ،شاغلین در کارگاههای ساختمانی باید آموزشهای بهداشت کار و ایمنی را فراگرفته و گواهیهای مربوط را از مراجع
ذیصالح دریافت نموده باشند.
بند ( 3-7-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
شخص ذیصالح شخصی است که حسب مورد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و
شهرسازی یا دارای صالحیت نظارت بر امور ایمنی ،بهداشت کار و محیط زیست ،یا پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
رشته مربوط و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشینآالت ساختمانی از اداره راهنمایی و رانندگی باشد.
بند ( 1-7-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
مرجع ذیصالح مرجعی است که طبق قانون ،صالحیت تدوین ،تصویب یا ابالغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد.
بند ( 4-5-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
سازنده و سایر کارفرمایان کارگاههای ساختمانی موظفند برای تأمین ایمنی ،سالمت و بهداشت کارگران ،وسایل و تجهیزات الزم را براساس
مقررات این مبحث تهیه و در اختیار آنها قرار د هند .چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموخته و نیز در مورد کاربرد وسایل و تجهیزات و
رعایت مقررات مذکور نظارت نمایند .کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای دستورالعملهای مربوط میباشند.
بند ( 5-5-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
در کارگاههای با زیربنای بیش از  0333متر مربع و یا  21متر ارتفاع از روی پی ،معرفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی ،بهداشت کار و
حفاظت محیط زیست الزامی میباشد .بعالوه با توجه به دستورالعمل اجرایی گودبرداریهای ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازی در
گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد بکارگیری شخص ذیصالح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداری به عنوان "مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری"
الزامی است .تعیین مسئول ایمنی رافع مسئولیتهای اصلی سازنده نمیباشد.
بند ( 1-5-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
در صورت احتمال وقوع حادثه ،سازنده موظف است تا تأمین ایمنی و حفاظت الزم ،از ادامه عملیات ساختمانی در موضع خطر خودداری نماید .در
صورت وقوع حادثه منجر به خسارت ،جرح یا فوت ،سازنده موظف است پس از انجام اقدامات فوری برای رفع خطر ،مراتب را حسب مورد به
مراجع ذیربط گزارش نماید.
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بند ( 2-4-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
سازنده موظف است کلیه نقشهها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) وسایل و سازههای حفاظتی از قبیل راهرو سرپوشیده موقت ،حصار حفاظتی
موقت ،توقفگاه و گذرگاه وسایل ،تجهیزات و ماشینآالت ساختمانی و همچنین شمعها ،سپرها ،پایههای پلها ،حفاظها و دستاندازها و وسایل و
تجهیزاتی از این قبیل را قبل از ساخت ،نصب و بکارگیری به تأیید شخص ذیصالح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (در حدود صالحیت
مربوط) برساند و یک نسخه از آن را جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار دهد .نقشهها و مشخصات فنی راهرو سرپوشیده و حصار حفاظتی
موقت باید به تایید مرجع رسمی ساختمان نیز برسد [ .ماده  18قانون کار ]
بند ( 4-4-2-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
سازنده باید نسبت به شناسایی شرایط و مخاطرات احتمالی محیط کار و ارزیابی ریسکهایی که ممکن است از این مخاطرات بوجود آید ،اقدام
نموده و اقدمات پیشگیرانه مناسب در جهت حذف مخاطرات احتمالی و به عبارت دیگر مدیریت ریسک را بعمل آورد.
بند ( 2-4-2-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
سازنده موظف به پیام رسانی موثر و مطلوب به منظور تامین ایمنی ،بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در داخل و اطراف کارگاه ساختمانی با
استفاده از عالئمتصویری هشداردهنده الزامکننده و آگاهکننده مطابقمفاد مبحث"عالئم وتابلوها (مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان)" میباشد.
بند ( 3-5-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
مهندس ناظر موظف به نظارت بر اجرای مقررات این مبحث در عملیات ساختمانی موضوع بند  2-0-2-21میباشد .هرگاه مهندس ناظر در
ارتباط با عملیات ساختمانی ،مواردی را خالف این مبحث مشاهده نماید ،باید ضمن تذکر کتبی به سازنده ،مراتب را به مرجع رسمی ساختمان
اعالم نماید.
ماده  3آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب : 4734/11/13
هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال وقوع حادثه را دربرداشته باشد ،باید فوراً
مراتب را همراه با راهنماییها و دستورالعملهای الزم ،کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطالع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور
اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند .کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعالم
خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.
بند ( 3-5-4-42مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،ویرایش : )4732
شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز باید بر عملکرد سازنده و مهندس ناظر نظارت
نماید .در صورت بروز تخلف باید مراتب به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گزارش گردد.
ماده( :35مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :4713
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود،
برای کلیه کارگاهها ،کارفرمایان ،کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره  :کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار میباشند.
ماده( :31مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713
شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آییننامههای حفاظت فنی میباشد و از اعضای ذیل تشکیل میگردد :
 -2وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود -1.معاون وزارت صنایع -0.معاون وزارت صنایع سنگین -4.معاون وزارت
کشاورزی -5.معاون وزارت نفت -6.معاون وزارت معادن و فلزات -8.معاون وزارت جهاد سازندگی -1.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست-9.
دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشتههای فنی -23.دو نفر از مدیران صنایع -22.دو نفر از نمایندگان کارگران -21.مدیرکل بازرسی کار و
امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
تبصره  : 2پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم میتواند برای طرح آییننامههای مربوط به
حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا ،کمیتههای تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
تبصره  : 1آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
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ماده(:33مب حث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713
اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند ،مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای
موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ،برای اظهارنظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند .وزارت کار و امور اجتماعی
موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید .بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده( :33مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین میپردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب میباشند.
ماده(:33مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

کارفرمایان مکلفند پیش از بهرهبرداری از ماشینها ،دستگاهها ،ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آییننامههای مصوب شورای عالی حفاظت
فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای الزم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک
مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
ماده( :31مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ،باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با
نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید ،به ساخت یا وارد کردن این
وسایل اقدام نمایند.
ماده( :34مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  15این قانون(قانون کار جمهوری اسالمی ایران) مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی
حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار ،وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و
چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند .افراد مذکور نیز ملزم به
استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند.
ماده( :32مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

کلیه واحدهای موضوع ماده  15این قانون(قانون کار جمهوری اسالمی ایران) که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای
ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه
و آزمایشهای الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.
تبصره  : 2چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد کارفرما و
مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حقالسعی ،در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره  : 1در صورت مشاهده چنین بیمارانی ،وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار
خواهد بود.
ماده(:37مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها ،در
کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت
کار تشکیل خواهد شد.
تبصره  : 2کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفهای و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضاء دو نفر
شخص واجدالشرایطی که مورد تایید وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشند تعییـن میگـردنـد که
وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد.
تبصره  : 1نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد.
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ماده( :34مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده  15این قانون(قانون کار جمهوری اسالمی ایران) امکان وقوع حادثه
یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیشبینی نمایند میتوانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت
فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد.
تبصره  :چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ،وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دالیل
و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید .اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط
بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید.
ماده(:35مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده  15این قانون (قانون کار
جمهوری اسالمی ایران) خواهد بود .هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ،حادثه ای رخ دهد ،شخص
کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره  : 2کارفرما یا مسئوالن واحدهای موضوع ماده  15این قانون (قانون کار جمهوری اسالمی ایران) موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در
دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور
اجتماعی محل برسانند.
تبصره  : 1چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده  15این قانون (قانون کار جمهوری اسالمی ایران) برای حفاظت فنی وبهداشت کار
وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات
موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت .درصورت بروز اختالف ،رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.
ماده(:31مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ،اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود :
الف – نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور وخطرناک ،مدت کار ،مزد ،رفاه
کارگر ،اشتغال زنان و کارگران نوجوان
ب – نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.
ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران ،کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث
وخطرات ناشی از کار قرار دارند.
د -بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح میزان ها و دستورالعملهای
مربوط به موارد مذکور ،مناسب با تحوالت و پیشرفتهای تکنولوژی.
ه – رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
تبصره  : 2وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی ،کنترل ،ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف
است اقدامات الزم را در این زمینه بعمل آورد.
تبصره  : 1بازرسی به صورت مستمر ،همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.
ماده( :33مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 15
این قانون(قانون کار جمهوری اسالمی ایران) وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز میتوانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و
درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
ماده( :414مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
ماده( :414مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه
ایشان شوند یا از دادن اطالعات ومدارک الزم به آنان خودداری نمایند ،حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
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ماده(:415مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :)4713

هرگاه در حین بازرسی ،به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ،بازرس
کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند.
تبصره  : 2وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه
ای از دادسرای عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل والک و مهر تمام یا
قسمتی از کارگاه را صادر نماید .دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست .دستور رفع تعطیل توسط
مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب
موجود را تائید نموده باشند.
ماده(:03قانون مدنی مصوب  21اردیبهشت :)2038
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده(:01قانون مدنی مصوب  21اردیبهشت :)2038
مالکیت زمین ،مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا باال رود ،و همچنین است نسبت به زیر زمین .بالجمله مالک حق هرگونه
تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون ،استثناء کرده باشد.

منتخب بندهای مرتبط با اصول فنی و اجرایی مهم از مبحث  61مقررات ملی ساختمان ،ویرایش سال  6931و آییننامههای
حفاظتی مصوب شورای عالی حفاظت فنی
 1-1-61ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی

 : 0-1-1-21در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا ،احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی با رعایت مفاد بخش 4-5-21
الزامی است :
الف  :در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از 43درصد ارتفاع آن باشد.
ب  :در صورتی که فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از 15درصد ارتفاع آن باشد.
 : 5-1-1-21بر روی محلهای حفاری که در معابر عمومی برای استفاده از تسهیالت عمومی یا نصب انشعابات مربوط صورت میگیرد ،باید
یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی الزم ،با عرض حداقل 2/5متر یا عرض پیاده رو و با نرده حفاظتی مناسب ایجاد شود .در
صورتی که حفاری در محل تردد خودرو صورت گرفته باشد ،باید موقتاً پلی با مقاومت کافی و با عرض مناسب که به تایید مرجع رسمی
ساختمان میرسد ،برای عبور خودروها ایجاد شود.
 : 5-0-2-21مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون ،مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در
محدوده مورد عمل خود باشد.
 : 6-1-1-21بیرون زدگی هریک از اجزاء سازههای موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه ،سرپوش حفاظتی و داربست از محدوده بنای در
دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت مفاد بندهای  2-1-1-21و  1-1-1-21و  0-1-1-21و شرایط زیر :
الف  :فاصله عمودی بیرون زدگی از روی سطح پیاده رو نباید کمتر از 1/5متر و از روی سطح سواره رو کمتر از 4/5متر باشد.
ب  :درها و پنجرهها نباید از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز شوند.
 4-1-61جلوگیری از حریق ،سوختگی و برق گرفتگی

 : 1-4-1-21در خصوص مایعات قابل اشتعال رعایت موارد زیر الزامی میباشد :
الف  :قبل از سوختگیری باید موتور ماشینآالت ساختمانی خاموش شود و از ریختن مواد سوختی روی اگزوز و قسمتهای داغ موتور جلوگیری
گردد.
ب  :مایعاتی که نقطه شعلهزنی آنها کمتر از  8درجه سانتیگراد میباشد ،نباید روی سطح زمین نگهداری شوند ،مگر اینکه به صورت محدود در
ظرفهای کمتر از  21لیتر و داخل ظروف یا مخازن حفاظت شده نگهداری شوند.
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 : 9-4-1-21در استفاده از وسایل و تجهیزات اطفاء حریق موارد زیر الزامی است :
الف  :سطلهای آب و ماسه و کپسولهای خاموش کننده(متناسب با نوع حریق) و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفـاء حریـق بـکار
میروند ،به همراه عالئم و نشانههای ایمنی باید در قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که همواره در معرض دید و دسترس باشند
نصب و آماده استفاده گردند.
ب  :در مواقعی که لولهها و شیرهای آتشنشانی باید به صورت بخشی از تاسیسات دائمی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند ،الزم است با نظارت
مراجع ذیصالح نصب و آماده بهرهبرداری شوند .همچنین باید همیشه فاصله این لولهها و شیرها تا خیابان مشخص و در شعاع 1متری از
شیرهای برداشت(شیر آتشنشانی) یا فاصله بین آنها و خیابان ،نباید هیچگونه مصالح یا ضایعات ساختمانی ریخته شود.
 1-5-61جان پناه و نرده حفاظتی موقت

: 2-1-5-21
نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در موارد مندرج در بند  2-0-1-21که ارتفاع سقوط بیش از
213سانتیمتر باشد نصب گردد.
: 1-1-5-21
ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار نباید از 3/9متر کمتر و از 2/23متر بیشتر باشد .همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله
و سطوح شیبدار نباید از 3/85متر کمتر و از 3/15متر بیشتر باشد.
: 0-1-5-21
نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر 1متر ،دارای پایههای عمودی بوده و ساختمان و اجزای سازه آن با توجه به مفاد مبحث "بارهای وارده بر
ساختمان(مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)" و آیین نامه "بارگذاری پلها(نشریه  209دفتر تحقیقات و معیارهای فنی معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی ریاست جمهوری)" دارای چنان مقاومتی باشند که بتوانند در مقابل نیروها و ضربههای وارده در تمام جهات مقاومت نمایند .به
عالوه نرده باید مقاومت الزم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرک قرار میگیرد ،داشته باشد.
 9-5-61پاخورهای حفاظتی

: 2-0-5-21
حفاظی است قرنیز مانند به ارتفاع 253میلیمتر که باید در طرف باز سکوهای کار و سایر موارد مندرج در بند  2-0-1-21جهت جلوگیری از
لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد .پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل 15میلیمتر باشد .در صورت استفاده از
ورق فوالدی لبههای آن نباید تیز و برنده باشد.
 4-5-61راهرو سرپوشیده موقت

: 2-4-5-21
سازهای است حفاظتی که به صورت موقت در پیادهروها یا سایر معابر عمومی برای جلوگیری از خطرهای ناشی از پرتاب شدن مصالح ،وسایل و
تجهیزات ساختمانی ایجاد میشود.
: 1-4-5-21
ارتفاع راهروی سرپوشیده نباید کمتر از 1/5متر و عرض آن نیز نباید کمتر از 2/5متر باشد مگر آنکه عرض پیادهروی موجود کمتر از آن باشد که
در این صورت ،هم عرض پیاده رو خواهد بود.
: 4-4-5-21
سقف راهرو و سایر قسمتهای آن باید با توجه به مفاد مبحث "بارهای وارده بر ساختمان(مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)" توانایی تحمل
هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح ساختمانی را داشته باشد.
: 5-4-5-21
لبههای بیرونی سقف راهرو باید دارای دیواره شیبداری از چوب یا فوالد مقاوم به ارتفاع حداقل 2متر باشد .زاویه این حفاظ باید نسبت به سقف
حداقل  03و حداکثر  45درجه به طرف خارج اختیار گردد.
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: 6-4-5-21
در صورت استفاده از تختههای چوبی در سقف راهرو ،باید ضخامت آنها حداقل 53میلیمتر بوده و به ترتیبی در کنار هم قرار گیرند که از ریزش
مصالح ساختمانی به داخل راهرو جلوگیری به عمل آید .استفاده از مصالح غیرمقاوم مانند توری سیمی ،گونی و از این قبیل ممنوع میباشد .در
هر صورت باید تدابیری اتخاذ شود تا از ریزش هرگونه ابزار ،مواد و مصالح ،آب و ضایعات از سقف و دیواره بیرونی راهروی سرپوشیده جلوگیری
به عمل آید.
 5-5-61سرپوش حفاظتی

: 2-5-5-21
پوششی است که برای جلوگیری از آسیب ناشی از اثر سقوط اشیاء در دیواره اطراف ساختمان در حال احداث نصب میشود .سرپوش حفاظتی
باید چنان طراحی و ساخته شود که در مقابل نیروهای وارده مقاوم بوده و در اثر ریزش مصالح یا ابزار بر روی آن خطری متوجه افراد ،تجهیزات
و مستحدثاتی که در زیر آن قرار دارند نگردد.
 6-5-61پوشش موقت فضاهای باز

: 2-6-5-21
کلیه پرتگاهها و دهانههای باز در قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند ،باید تا زمان محصور شدن یا
پوشیده شدن نهایی و یا نصب حفاظها ،پوششها و نردههای دائمی و اصلی ،به وسیله نردهها و پوششهای موقت به طور محکم و مناسب
حفاظت گردند.
 : 1-6-5-21پوشش حفاظتی موقت باید دارای شرایط زیر باشد :
الف  :در مورد دهانههای باز با ابعاد کمتر از 3/45متر ،تختههای چوبی با ضخامت حداقل 15میلیمتر.
ب  :در مورد دهانههای باز با ابعاد بیشتر از 3/45متر تا 1/5متر ،تختههای چوبی با ضخامت حداقل 53میلیمتر.
پ  :در صورت استفاده از پوششهای فوالدی ،پوشش مذکور باید از مقاومت الزم برخوردار باشد.
 7-5-61سقف موقت

: 2-8-5-21
برای سقفهای موقت که به صورت سکوهای کار مورد استفاده قرار میگیرند ،باید از تختههای چوبی با ضخامت 53میلیمتر و پهنای
153میلیمتر که محکم به یکدیگر بسته شده باشند ،استفاده شود .به عالوه فاصله تکیهگاه تختهها نباید بیش از 1/4متر باشد.
 8-5-61تورهای ایمنی

 : 2-1-5-21در مواردی که نصب سکوهای کار و نردههای حفاظتی در ارتفاع بیش از 0/5متر امکان پذیر نباشد ،باید برای جلوگیری از سقوط
افراد ،از تورهای ایمنی با رعایت موارد زیر استفاده شود :
الف  :تورهای ایمنی باید در فاصله و شرایطی که سازندگان آنها مشخص نمودهاند نصب شود ،به نحوی که تور ایمنی در فاصله حداقل 1/4متر و
حداکثر 4/6متر پایینتر از ناحیه یا تراز کاری نصب گردد تا در صورت سقوط کارگران ،امکان اصابت آنها به اجسام سخت وجود نداشته باشد.
ب  :برپایی و نصب تورهای ،همچنین جمعآوری و برچیدن آنها باید توسط شخص ذیصالح و با استفاده از حمایل بند کامل بدن و طناب مهار
صورت گیرد .این تورها قبل از استفاده و در مدت بهرهبرداری باید به طور مستمر توسط شخص ذیصالح بازرسی و کنترل شود .استفاده از
تورهای فرسوده و آسیب دیده به هیچ وجه مجاز نمیباشد.
پ  :در استفاده و برپایی و نصب تورهای ایمنی ،رعایت آییننامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی میباشد.
 3-5-61حصار حفاظتی موقت

: 1-9-5-21
ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضای مجاور آن کمتر از 2/9متر باشد.
: 0-9-5-21
حصار حفاظتی موقت باید در فواصل حداکثر 1متر دارای پایههای قائم باشد.
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 6-61وسایل ،تجهیزات و ماشینآالت ساختمانی
 6-6-61کلیات
: 2-2-6-21
وسایل ،تجهیزات و ماشینآالت ساختمانی موضوع این فصل عبارتند از مواردی نظیر :
الف  :دستگاهها و وسایل موتوری باالبر از قبیل انواع جرثقیل ،پمپ بتن ثابت و متحرک ،لیفتراک و آسانسور موقت.
: 0-2-6-21
در صورت اخذ مجوز استقرار وسایل ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی در معابر عمومی ،این وسایل نباید در فاصله کمتر از 25متر از تقاطع قرار گیرند،
همچنین نباید مانع از دیده شدن عالیم راهنمایی و رانندگی شده و یا باعث محدودیتی در انجام وظایف سازمان آتشنشانی و سایر واحدهای خدماتی شوند.
 : 4-2-6-21وسایل ،تجهیزات و ماشینآالت ساختمانی باید در موارد زیر توسط اشخاص ذیصالح بازدید و کنترل گردیده و سپس مورد بهرهبرداری قرار
گیرند :
الف  :قبل از استفاده برای اولین بار.
ب  :پس از هرگونه جابجایی ،نصب یا تغییرات و تعمیرات اساسی.
پ  :در فواصل زمانی معین و مناسب ،طبق دستورالعمل سازنده دستگاه.

: 5-2-6-21
کلیه رانندگان یا متصدیان ماشینآالت و تجهیزات ساختمانی باید آموزشهای الزم در مورد نحوه کار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات
مربوط فراگرفته و دارای پروانه مهارت فنی و یا گواهینامه ویژه از مراجع ذیربط باشند.
: 9-2-6-21
برای تامین سالمتی افراد و جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید دستگاههای مولد برق ،تهیه هوای فشرده و از این قبیل ،مجهز به محافظ
تعدیل صدا و دود تا حدود مواجهه مجاز مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد.
: 23-2-6-21
به کار گرفتن ماشینآالت و تجهیزات ساختمانی در نزدیکی خطوط برق فشارقوی باید با رعایت مفاد بند  1-4-1-21صورت گیرد.
: 20-2-6-21
وسایل و تجهیزات مکانیکی نباید در نقاطی پارک ،نصب و مورد استفاده قرار گیرند که لغزش دستگاه ،ریزش دیوار محل گودبرداری و یا اشتغال
و انفجار گازها و مواد قابل اشتعال و انفجار وجود داشته باشد.
 : 29-2-6-21در بکارگیری وسایل ،تجهیزات و ماشینآالت ساختمانی ،باید ضوابط مندرج در آییننامههای مرتبط از جمله آییننامههای زیر
مصوب شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد :
الف  :آییننامه «حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو»
ب  :آییننامه «ایمنی سیستم ،با اتصال به زمین(ارتینگ)»
پ  :آییننامه «حفاظتی صنایع چوب»
ت  :آییننامه «حفاظتی ماشینهای سنگ زنی»
ث  :آییننامه «ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم»
ج  :آییننامه «حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها»
چ  :آییننامه «حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاهها»
ح  :آییننامه «ایمنی ماشینهای لیفتراک»
خ  :آییننامه «ایمنی دستگاههای مخلوط کن و همزن در کارگاهها»
د  :آییننامه «ایمنی ماشینهای افزار»
ذ  :آییننامه «ایمنی کار با ماشینآالت عمرانی»
00
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 1-6-61دستگاهها و وسایل موتوری باالبر

: 2-1-6-21
دستگاهها و وسایل باالبر موتوری باالبر عبارتند از کلیه وسایل و تجهیزات ثابت و متحرک موتوری از قبیل جرثقیل ثابت و متحرک،
آسانسورهای موقت حمل بار و نفر که برای باال بردن ،پایین آوردن ،جابجایی و نصب قطعات و مصالح ،وسایل و تجهیزات ساختمانی و افراد
مورد استفاده قرار میگیرند.
: 0-1-6-21
کلیه قسمتهای تشکیل دهنده دستگاهها و وسایل باالبر و اجزاء آنها از قبیل قطعات اصلی ،اتصاالت ،کابلها ،زنجیرها ،قالبهای بلند کننده،
مهارها ،پایهها ،پیها ،تکیهگاهها ،ریلها و کابینها باید با رعایت اصول ایمنی ،قواعد فنی ،دستورالعملها و توصیههای سازندگان آنها ،توسط
اشخاص ذیصالح نصب و آماده به کار شوند.
: 0-1-6-21
هر وسیله باالبر دارای ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت و زاویه کار مطمئن و مشخصی است که باید این مشخصات بر روی تابلویی درج و در
محل مناسبی بر روی دستگاه نصب شود .باری که حمل میشود و سرعت کار باالبر ،به هیچ وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن
بیشتر باشد .بعالوه استفاده از آسانسورهای موقت حمل بار و نفر بدون حضور متصدی مربوط ممنوع میباشد.
: 6-1-6-21
قالب دستگاه ها و وسایل باالبر باید مجهز به شیطانک باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد .همچنین حداکثر باری را که میتوان به
وسیله آن بلند نمود ،به طور واضح بر روی آن حک شده باشد.
: 8-1-6-21
میزان حداکثر بار مجاز زنجیرها ،کابل ها و سایر وسایل بستن و بلند کردن بار ،باید بر روی پالک فلزی درج و در محل مناسبی بر روی بدنه
دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.
: 1-1-6-21
دستگاههای باالبر ثابت از قبیل جرثقیلهای برجی(تاورکرینها) و آسانسورهای موقت باید با رعایت بند  1-1-6-21به طور مطمئن در محل
خود مهار گردند .در مورد تاورکرینها ،استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و همچنین پی آن ،قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ
باید توسط شخص ذیصالح مورد بررسی قرار گیرد .همچنین نحوه مهار این دستگاهها باید به ترتیبی باشد که در مقابل حداکثر نیروی باد و
طوفان در محل ،مقاومت کافی داشته باشد.
 : 9-1-6-21قسمتهای مختلف دستگاهها و وسایل باالبر باید طبق برنامه زیر مورد بازدیدهای دورهای یا معاینه فنی و آزمایش قرار گیرند :
الف  :بازدید روزانه قالبها ،حلقهها ،اتصاالت ،چنگکها ،کابلها ،زنجیرها و به طور کلی تمام لوازمی که برای بستن و بلند کردن بار مورد
استفاده قرار میگیرند ،از نظرفرسودگی،خوردگی،شکستگی،ترکخوردگی و هر نوع عیبوایرادهای ظاهریدیگر،توسط متصدی و مسئول دستگاه.
ب  :بازدید فنی کلیه قسمتهای دستگاه ،هفتهای یک بار ،توسط شخص ذیصالح.
پ  :معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمتهای دستگاه توسط شخص ذیصالح و صدور برگ گواهی اجازه کار ،هر  6ماه یک بار و همچنین قبل از
استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.
: 23-1-6-21
کلیه تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و لوازم اصلی که بر روی دستگاه باالبر انجام میشود ،باید در دفتر ویژهای ثبت و توسط شخص ذیصالح
امضاء گردد .این دفتر همراه با برگهای گواهی اجازه کار موضوع بند  9-1-6-21پ ،باید حسب مورد نزد مالک و کارفرمای دستگاه باالبر
نگهداری و در هنگام لزوم ارائه گردد.
 : 22-1-6-21رانندگان یا متصدیان دستگاهها و وسایل باالبر باید دارای شرایط زیر باشند :
الف  :از لحاظ جسمی و روانی در سالمت کامل بوده و دارای برگ گواهی بهداشتی از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
باشند.
ب  :دوره آموزشی الزم را طی نموده و دارای برگ گواهی مربوط و پروانه مهارت فنی باشند.
پ  :در مورد جرثقیل متحرک(نصب شده بر روی کامیون) ،عالوه بر شرایط فوق ،داشتن گواهینامه ویژه رانندگی مربوط ،طبق ضوابط و مقررات
راهنمایی و رانندگی نیز الزامی است.
02
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: 21-1-6-21
هرگاه دستگاه باالبر عالوه بر متصدی یا راننده ،باید دارای یک نفر کمک متصدی یا عالمت دهنده نیز باشد .این شخص باید در مورد نحوه
عالمت دادن با دستها یا وسایل هشدار دهنده و نوع عالئم مشخصه و یکنواخت ،آموزش الزم را دیده باشد.
: 20-1-6-21
محل استقرار و مسیر حرکت دستگاه های باالبر باید قبالً به طور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقع حرکت و کار ،خطری از طریق نشست
زمین ،برخورد با سایر جرثقیلها و باالبرها ،کابلهای برق ،لولههای گاز یا تاسیسات و بناهای موجود ،و یا سقوط در محل حفاری شده و از این
قبیل ،پیش نیاید .همچنین رعایت حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و نظایر آن نیز الزامی میباشد.
: 24-1-6-21
از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاههای باالبر عبور داده شود و چنانچه انجام
این کار اجتناب ناپذیر باشد ،باید با کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان و با رعایت مفاد بند  2-1-1-21این معابر و فضاها با استفاده از وسایل
مناسب محصور ،محدود و یا مسدود گردیده و همچنین عالئم هشدار دهنده موثر از قبیل تابلوها ،پرچمهای مخصوص یا چراغهای چشمکزن
به کار برده شود .در صورتی که ضرورت عبور بار از روی امالک مجاور کارگاه توسط مرجع رسمی ساختمان تایید گردد ،باید این موضوع کتباً به
اطالع مالکین و ساکنین مربوط برسد و تمهیدات ایمنی الزم بعمل آید.
: 5-0-2-21
مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون ،مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد
عمل خود باشد.
ماده  75آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب : 4734/11/13
از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاههای باالبر عبور داده شود و چنانچه انجام این کار
اجتناب ناپذیر باشد ،باید این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور ،محدود و یا مسدود گردیده و همچنین عالیم هشدار دهنده موثر
از قبیل تابلوها ،پرچمهای مخصوص یا چراغهای چشمکزن به کار برده شود.
ماده  23آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها مصوب : 4745/13/27
هنگامی که باالبرها در حال تعمیر و یا دارای بار باشند نباید باالی مسیر ماشینهای متحرک قرار گیرند.
: 21-1-6-21
در هنگام باد وطوفان شدید بایدازکارکردن با دستگاهها و وسایل باالبر خودداری نمود و نیز در چنین مواقعی باید بازوی جرثقیل برجی(تاورکرین)
در حالت آزاد قرار گیرد .افزایش ارتفاع این جرثقیلها باید در هوای مناسب و با رعایت ایمنی کامل و بدون توقف تا ارتفاع مورد نظر انجام شود.
 9-6-61وسایل موتوری نقل و انتقال ،خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی

: 8-0-6-21
در موقع(پارک) وسایل موتوری گودبرداری و خاکبرداری از قبیل بولدوزر ،لودر ،بیل مکانیکی و نظایر آن باید تیغه آنها روی زمین قرار داده شود.
 1-7-61داربست

: 1-1-8-21
کلیه قسمتهای داربست شامل جایگاه ،اجزای نگهدارنده ،تکیهگاهها ،اتصاالت ،راههای عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و
مرغوب از جنس چوب ،فوالد و امثال آن توسط شخص یا اشخاص ذیصالح طوری طراحی ،ساخته و آماده به کار شود که داربست عالوه بر
ایستایی و پایداری الزم ،ظرفیت پذیزش 4برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
: 4-1-8-21
تختههای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار میگیرند ،باید صاف ،بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و
لغزنده باشد .کلیه تختهها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 153میلیمتر عرض و 53میلیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار
یک دیگر قرار داده و مهاربندی شوند که به هیچ وجه جابجا نشده و ابزار و مصالح از بین آنها به پایین سقوط ننماید .همچنین حداقل عرض
جایگاه باید با توجه به آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین و فاصله تکیهگاههای تختهها حداکثر
برای کارهای سنگین 2/1متر و برای کارهای سبک 1/0متر باشد.
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: 5-1-8-21
اجزای فلزی داربست شامل لولهها ،بستها ،پایهها ،چفتها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی ،ترک و عیب باشد .همچنین لولههای
داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.
 : 8-1-8-21داربست باید در موارد زیر توسط شخص ذیصالح مورد بازدید ،کنترل و تایید قرار گیرد تا از پایداری ،استحکام و ایمنی آن اطمینان
حاصل شود :
الف  :قبل از شروع به استفاده از آن.
ب  :حداقل هفتهای یک بار در حین استفاده.
پ  :پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن.
ت  :پس از وقوع باد ،طوفان ،زلزله ،و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.
: 1-1-8-21
برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران ،باید در طرف باز جایگاه کار ،نرده حفاظتی مطابق مفاد بخش  1-5-21نصب گردد .همچنین برای
پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاه ،باید در لبههای باز آن پاخورهای مناسب طبق شرایط مندرج در بخش  0-5-21نصب
شود.
: 21-1-8-21
هنگامی که در مجاورت خطوط انتقال نیروی برق نیاز به نصب داربست باشد ،این کار باید با رعایت مفاد بند  1-4-1-21صورت پذیرد.
 9-7-61نردبان

: 2-0-8-21
الف  :نوع ،جنس ،ابعاد ،قابلیت بارگذاری و نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات متناسب باشد.
ب  :از نردبانهایی که پلهها یا پایههای آن ترک خورده یا نقص دیگری داشته باشند ،نباید استفاده شود.
پ  :هنگام استفاده از نردبان ،حمل بار با دست ممنوع میباشد.
ت  :پایهها و تکیه گاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد ،به طوری که امکان هیچ لغزشی وجود نداشته باشد .همچنین پلهها و پایههای نردبان
نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند.
ث  :پلههای نردبان فلزی باید آجدار باشد تا از لغزش پا بر روی آنها پیشگیری به عمل آید.
ج  :نردبان را نباید جلوی دری که باز است یا قابل باز شدن است قرار داد ،مگر آنکه در به نحو مطمئن بسته یا قفل شده باشد.
چ  :طول نردبان باید 2متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار میگیرد ،بلندتر بوده و این قسمت اضافی فاقد پله باشد.
ح  :از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده نماید.
: 1-0-8-21
نردبان ثابت با طول بیش از  0متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده از سقوط باشد .بعالوه در این نوع نردبان باید حداکثر در هر 9متر ،یک
پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که بین دو پاگرد قرار دارد ،نباید در امتداد قطعه قبلی باشد .همچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده
مطابق مفاد بخش  1-5-21محافظت شود.
: 0-0-8-21
افزودن ارتفاع نردبان با قرار دادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایههای آن یا اتصال دو نردبان کوتاه به یکدیگر مجاز نیست .به عالوه
نباید نردبان یک طرفه با طول بیش از 23متر مورد استفاده قرار گیرد.
: 4-0-8-21
نردبان دوطرفه باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که از به هم خوردن شیب آن جلوگیری به عمل آید.ضمناً در حالت باز نباید ارتفاع آن از 0متر
بیشتر باشد.
: 1-0-8-21
در استفاده از نردبان در کارگاههای ساختمانی ،رعایت آییننامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی است.
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 4-7-61راه پله موقت

 : 1-4-8-21پلههای موقت باید با رعایت ضوابط و مقرات مبحث "الزامات عمومی ساختمان(مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان)" و رعایت
موارد زیر نصب شود :
الف  :پلههای موقت باید دارای ابعاد یکسان بوده و عرض آنها حداقل 2متر ،پهنای کف آنها حداقل 113میلیمتر ،ارتفاع آنها حداقل 243میلیمتر
و حداکثر 113میلیمتر باشد.
ب  :از چوب ،فلز ،بتن و نظایر آن طوری ساخته شود که ضمن جلوگیری از لغزش و سقوط افراد ،دارای استحکام و مقاومت کافی بوده و ضریب
ایمنی بارگذاری آن حداقل  1/5نسبت به حداکثر بارهای وارده باشد.
 5-7-61راه شیبدار و گذرگاه

: 2-5-8-21راه شیبدار در کاگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر 22/5درجه(شیب 13درصد) بوده و برای عبور و مرور
افراد و حمل و نقل وسایل ،تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
: 4-5-8-21
راههای شیبدار و گذرگاههایی که فقط برای عبور افراد ایجاد میشوند ،باید دارای حداقل 3/6متر عرض باشد.
: 5-5-8-21
راه شیب دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد ،برای عبور گاری ،چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار میگیرند ،باید دارای حداقل 2متر
عرض و حداکثر 21درصد شیب(زاویه حدود 23درجه) و سطح هموار باشد .فاصله عمودی بین پاگردها متوالی سطح شیبدار نباید بیش از 0/5متر
باشد.
: 6-5-8-21
عرض راه شیبدار و معابری که برای حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده میشوند ،نباید کمتر از 0/5متر باشد ،به عالوه در
طرفین آن باید موانع محکم و مناسب نصب گردد.
: 8-5-8-21
عرض راه شیبدار که در گودبرداریها ایجاد میشود باید حداقل 4متر بوده و جدارههای آن نیز به نحو مقتضی پایدار گردد.
 8-61تخریب
 6-8-61کلیات

: 2-2-1-21
هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف ،نوسازی ،تعمیر ،مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد ،تخریب نامیده
میشود.
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 : 2-2-1-21قبل از شروع عملیات تخریب باید مجوز الزم از مرجع رسمی ساختمان توسط سازنده اخذ و با کسب نظر از مـهـندس ناظر
برنامهریزی و اقدامهای زیر انجام گیرد :
الف  :با اطالع و همکاری موسسات ذیربط ،جریان آب ،برق ،گاز و سرویسهای مشابه قطع یا در صورت لزوم سالمسازی ،محدود و نگهداری
شود ،به طوری که راههای دسترسی به آنها و شیر آتشنشانی محفوظ بماند.
ب  :زمان و مدت قطع سرویسهای فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل ،به اطالع ساکنین ساختمانهای مجاور رسانده شود.
عدم رعایت محدودیت فوق ،فقط هنگام ی مجاز است که عدم تخریب فوری بنا ،ایمنی را به خطر اندازد .لزوم این امر باید قبالً به تایید مرجع
رسمی ساختمان رسیده باشد.
پ  :اقدامات الزم ،برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب ،انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود
نمودن آنها با کسب اجازه از مراجع ذیربط با رعایت مفاد بندهای  2-2-1-21و  2-1-1-21و  ،1-1-1-21اقدام الزم به عمل آید.
ت  :وسایل و تجهیزات الزم ،متناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب با رعایت مفاد فصل  6-21تهیه شود.
ث  :اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداری سازههای همجوار،توسط شخص ذیصالح بررسیوتدابیر الزم در جهت پایداری ابنیه مجاور اتخاذ گردد.
ج  :برنامهریزی برای جمع آوری ،حمل و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها با توجه به قانون "مدیریت
پسماندها" انجام شود.
چ  :در تخریب ساختمانهای خاص نظیر دکلهای مخابراتی ،کارخانهها ،بیمارستانها ،دودکشهای صنعتی و دیگر اماکنی که تاسیسات ویژه
دارند ،قسمت های مربوط باید توسط افراد ذیصالح مورد بازدید قرار گیرد و وسایل و تجهیزات الزم برای تخریب و مقابله با خطرهای ناشی از
آن فراهم شود.
ح  :در صورتی که ساختمان مورد تخریب دارای برقگیر باشد ،ابتدا باید برقگیر از ساختمان جدا شود و در صورت لزوم مجدداً در نزدیکترین
فاصله نصب و آماده به کار گردد.
خ  :کلیه شیشههای ساختمان مورد تخریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.
د  :در عملیات تخریب باید کارگران باتجربه بکار گرفته شده و اشخاص ذیصالح بر کار آنان نظارت و دستورالعملها ،روشها و مراحل مختلف
اجرای کار را به آنان آموزش دهند .همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و متصدیان ماشینآالت و تجهیزات مربوط نیز باید از اشخاص ذیصالح
باشند.
: 0-2-1-21
کلیه راههای ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکانها ،راهروها ،نردبانها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده میشوند ،باید در
تمام مدت تخریب مسدود گردند .به عالوه نباید هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه دیگر تایید شدهای جایگزین شود تخریب گردد.
: 4-2-1-21
در تخریب ساختمانهایی که بر اثر فرسودگی ،سیل ،آتشسوزی ،زلزله ،انفجار و نظایر آن آسیب دیده یا از بین رفتهاند ،برای جلوگیری از ریزش
و خرابی ناگهانی باید دیوارها قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصالح مهار و شمع بندی شوند.
: 5-2-1-21
در صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخریب از ساختمانها و تاسیسات همجوار بیشتر باشد و امکان ریزش مصالح و ابزار کار به داخل یا روی
بناها و تاسیسات مجاور وجود داشته باشد ،باید اقدامات الزم از قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت کافی به عمل آید.
: 9-2-1-21
در پایان هر نوبت کار ،قسمتهای در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند ،رها گردند.
همچنین باید با بررسی الزم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمتهای باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بستها ،شمعها ،سپرها،
حائلها و سایر وسایل حفاظتی ،پایداری و ایمنی الزم را دارا میباشند.
: 23-2-1-21
انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیادهرو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مرجع رسمی
ساختمان ممنوع است .در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ،باید هر روز
مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند.
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: 22-2-1-21
برای حفظ و تامین بهداشت کارگران ،عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در هنگام عملیات تخریب ،باید با
روشهای مناسب و از جمله عملیات آبپاشی از انتشار و پراکنده شدن گرد و غبار جلوگیری شود .بعالوه تخریب در شب به جز در مواقع
اضطراری که به تایید مرجع رسمی ساختمان میرسد ،مجاز نمیباشد.
 1-8-61تخریب کف و سقف

: 4-1-1-21
هنگام تخریب سقف طاق ضربی ،باید پس از برداشتن قسمتی از آجرها و مصالح بین دو تیر فوالدی ،روی تیرها یا تیرچهها ،تختههای چوبی به
عرض 153میلیمتر و ضخامت 53میلی متر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوط بتوانند روی آنها به طور مطمئن
مستقر شده و به کار خود ادامه دهند.
: 6-1-1-21
در تخریب کف و سقف رعایت آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی الزامی است.
 9-8-61تخریب دیوارها

: 2-0-1-21
هیچ یک از تکیهگاهها نباید در طبقه ای برداشته شود ،مگر آنکه کلیه بارهای مربوط به آن قبالً تخریب و برداشته شده باشد.
: 1-0-1-21
تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از  11برابر ضخامت آن باشد ،نباید بدون مهاربندی جانبی آزاد بماند .مگر اینکه اساساً برای ارتفاع
بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد.
: 0-0-1-21
قبل از تخریب هر یک از دیوارها ،باید تا فاصله 0متری از آنها کلیه سوراخهایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.

: 4-0-1-21
تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شدهاند ،باید پس از اجرای سازههای نگهبان انجام شود.
 6-8-61تخریب دودکشهای بلند صنعتی و سازههای مشابه

: 1-6-1-21
در صورتی که سازههای مذکور به طریق دستی تخریب گردند ،باید از داربست استفاده شده و به تناسب تخریب سازه از باال به پایین ،سکوی
داربست نیز به تدریج پایین آورده شود ،به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران پایینتر از نقطه باالیی سازه بوده و این اختالف ارتفاع حداقل
3/5متر و حداکثر 2/5متر باشد.
 7-8-61مصالح و ضایعات

: 4-8-1-21
مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربری مجاز کف طبقـه مربـوط بـیشـتر باشد.
به عالوه باید از وارد شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیری شود.
 3-61عملیات خاکی
 6-3-61کلیات
: 1-2-9-21
به هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایینتر از سطح طبیعی زمین یا تراز زیر پی ساختمان مجاور گودبرداری اطالق میشود.
: 0-2-9-21
سطح خطر گودبرداری ها با توجه به عمق گود ،نوع خاک ،وجود آب ،وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و حساسیت ساختمانهای مجاور آن به صورت
گودبرداری با خطر معمولی ،زیاد و بسیار زیاد تعیین میگردد .ارزیابی سطح خطر گودبرداری بر اساس ضوابط و مقررات مبحث "پی و پیسازی(مبحث هفتم
مقررات ملی ساختمان)" انجام میشود.
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 : 4-2-9-21قبل از شروع عملیات خاکی باید اقدامات زیر توسط سازنده انجام شود :
الف  :زمین مورد نظر توسط شخص و یا اشخاص ذیصالح از لحاظ استحکام و جنس خاک و همچنین پایداری ابنیه مجاور به دقت مورد بررسی
قرار گیرد .به عالوه نقشه گودبرداری و پایدارسازی جدارههای گود و برنامه گودبرداری باید توسط این اشخاص تهیه و به تایید مرجع رسمی
ساختمان برسد.
ب  :روش ،برنامه اجرایی گودبرداری و همچنین زمان شروع آن به همراه مجوز صادره توسط مرجع رسمی ساختمان در اختیار مهندس ناظر قرار
گیرد.
پ  :موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل چاهها ،کانالهای فاضالب ،چشمهها و قنوات قدیمی ،لولهکشی آب و گاز ،کابلهای برق و تلفن که
ممکن است در حین عملیات گودبرداری و خاک برداری موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند ،مورد بررسی و شناسایی
قرار گرفته و با همکاری سازمانهای ذیربط ،نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان و همچنین ایمنسازی آنها اقدام گردد.
ت  :در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در مفاد بند "-4-2-9-21پ" امکانپذیر نباشد ،باید با همکاری
سازمانهای مربوط و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.
چ  :در استفاده از روشهای پایدارسازی دیوارههای گودبرداری از قبیل میخکوبی و میل مهار ورود به محدوده مالکیت امالک مجاور و همچنین
معابر عمومی ممنوع میباشد مگر با موافقت ذینفع و مرجع رسمی ساختمان.
 1-3-61گودبرداری(حفر طبقات زیرزمین و پیکنی ساختمانها)
: 1-1-9-21
سازنده موظف است در عملیات گودبرداری و پایدارسازی جدارههای گود مفاد مبحث "پی و پیسازی(مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان)" و دستورالعمل-
های اجرایی گودبرداریهای ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازی را رعایت نماید.
 : 4-1-9-21در موارد زیر باید دیوارههای محل گودبرداری ،همچنین دیوارها و ساختمانهای مجاور ،دقیقاً توسط شخص ذیصالح مورد بررسی و بازدید قرار
گرفته و در نقاطی که خطر ریزش ،لغزش یا تغییر شکل های غیرمجاز به وجود آمده است ،مهارها و وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع و سپر نصب و یا
مهارهای موجود تقویت گردند :
الف  :قبل از پایدارسازی کامل ،به صورت روزانه و بعد از پایدارسازی ،حداقل هفتهای یکبار
ب  :بعد از وقوع بارندگی ،طوفان ،سیل ،زلزله و یخبندان
پ  :بعد از هرگونه عملیات انفجاری
ت  :بعد از ریزش ناگهانی
ث  :بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهارها
: 5-1-9-21
برای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ ،سقوط افراد ،حیوانات ،مصالح ساختمانی و ماشینآالت ،سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد افراد
و وسایل نقلیه با کارگران،وسایل و ماشینآالت حفاریوخاکبرداری ،باید اطراف محل گودبرداریوخاکبرداری با رعایت مفاد بخش  1-5-21به نحو مناسب
محصور و محافظت شود .در صورتی که گودبرداری و خاک برداری در مجاورت معابر و فضاهای عمومی صورت گیرد ،باید این حصار با رعایت مفاد بخش
های  1-5-21و  9-5-21و در فاصله حداقل2/5متر از لبه گود احداثو با عالئم هشدار دهنده کهدر شب و روز و از فاصله دور قابل رویت باشند مجهز گردد.

: 8-1-9-21
مواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از 2متر از لبه گود ریخته شوند .همچنین این مواد نباید در پیادهروها و معابر عمومی به نحوی
انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه گردند.
: 1-1-9-21
محل استقرار ماشینآالت و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل ،بیل مکانیکی ،لودر ،کامیون یا انباشتن خاکهای حاصل از گودبرداری و یا مصالح
ساختمانی در مجاورت گود ،باید توسط شخص ذیصالح بررسی و حداقل فاصله مناسب تعیین گردد ،این فاصله باید دقیقاً از لبه گود رعایت شود.
: 9-1-9-21
در گودهایی که عمق آنها بیش از 2متر میباشد ،نباید کارگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود.
: 23-1-9-21
در گودبرداریها ،عرض معابر و راههای شیبدار(رمپ) احداثی ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از 4متر باشد.
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 9-3-61حفاری چاهها و مجاری آب و فاضالب

: 1-0-9-21
به منظور ایجاد تهویه کافی در عملیات حفاری چاهها و مجاری آب و فاضالب ،باید هر نوع گاز ،گرد و غبار و مواد آلوده کننده دیگر که برای
سالمتی افراد مضر است ،به طرق مقتضی از محل کار خارج شود و به وسیله پمپ هوادهی نسبت به تهویه هوای چاه اقدام گردد .در صورت
لزوم باید کارگران به ماسک و دستگاههای تنفسی مناسب مجهز شوند تا همواره هوای سالم به آنها برسد.
: 0-0-9-21
کلیه افرادی که فعالیت آنها با عملیات حفاری چاهها و مجاری آب و فاضالب مرتبط است ،باید متناسب با نوع کار به وسایل و تجهیزات حفاظت
فردی ،مطابق با ویژگیهای فصل  4-21مجهز شوند.
 : 4-0-9-21مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه کنی باید نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
الف  :هوادهی و تهویه مناسب چاه و اطمینان از عدم وجود گازهای سمی و مضر .همچنین اطمینان از عدم امکان سرازیر شدن آب و سیالب به
داخل چاه.
ب  :بستن طناب نجات و حمایلبند کامل بدن به خود و مح کم نمودن انتهای آزاد طناب به نقطه ثابتی در باالی چاه و حاضر بودن همکار وی
بر سر چاه.
: 6-0-9-21
در حفاری چاهها و مجاری آب و فاضالب باید ضوابط مندرج در آییننامه و مقررات «حفاظتی چاههای دستی» لحاظ گردد.

 61-61عملیات ساخت ،برپایی و نصب اسکلت ساختمان
 1-61-61اجرای سازههای فوالدی

: 2-1-23-21
ساخت ،برپایی و نصب سازههای فوالدی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث "طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی(مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان)" انجام شود .به عالوه در برپایی و نصب سازههای فوالدی به صورت صنعتی باید ضوابط و مقررات مبحث "اجرای صنعتی ساختمان-
ها(مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان)" رعایت شود.
: 1-1-23-21
در موقع نصب و برپایی اجزای فوالدی سازه از قبیل ستونها ،تیرها یا خرپاها ،باید قبل از جدا کردن نگهدارندهها و رها کردن آنها ،حداقلهای
تعیین شده در نقشههای نصب برای جوشکاری و یا بستن پیچها و مهرهها انجام گرفته باشد .همچنین قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه
دیگر ،عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد.
: 0-1-23-21
در موقع نصب ستونها ،برای جلوگیری از سقوط ستونهای نصب شده ،باید این ستونها به وسیله تیرهای واسط با سایر ستونها مهار شوند.
چنانچه اتصال ستون ها به وسیله تیرهای واسط امکان پذیر نباشد ،باید با نظر شخص ذیصالح موقتاً با مهارهای جانبی پایدار گردند .در هر حال
هیچ ستونی نباید قبل از ایجاد اتصال با ستون های مجاور و تامین پایداری آن رها شود.
: 4-1-23-21
برای باال بردن تیرآهن و سایر اجزای فوالدی باید از کابلهای فوالدی و طنابهای مخصوص محکم و مناسب با ضرایب اطمینان مندرج در
"آییننامه وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها" مصوب شورای عالی حفاظت فنی استفاده شود .همچنین برای جلوگیری
از صدمه دیدن کابل فوالدی در اثر خمش بیش از حد ،باید قطعات چوب و یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود .استفاده از زنجیر
برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فوالدی مجاز نمیباشد.
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: 8-1-23-21
در عملیات ساخت ،برپ انمودن و نصب اجزای فوالدی سازه باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردی از قبیل کاله ایمنی ،کفش ایمنی ،حمایل بند
کامل بدن ،طناب مهار ،عینک و دستکش حفاظتی با رعایت مفاد فصل  4-21مورد استفاده قرار گیرد .همچنین کارگرانی که سطح قطعات
فوالدی را با مواد شیمیایی و یا با روش ماسه پاشی تمیز میکنند ،باید از ماسکهای تنفسی استفاده نمایند.
: 23-1-23-21
در قسمتهای مناسبی از قطعات و اجزای تشکیل دهنده اسکلتهای فوالدی باید نقاط اتصال مناسبی برای قالب طناب نجات و مـهار
داربستهای معلق پیشبینی شود.
: 22-1-23-21
قطعات فوالدی مرکب که می بایست در ارتفاع زیاد نصب شوند ،تا حد امکان باید روی زمین مونتاژ و متصل گردند .در غیر این صورت باید با
توجه به مفاد "مبحث طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی(مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)" ابتدا در محل کارخانه یا پای کار پیش نصب
شوند.
: 21-1-23-21
تخلیه آهن آالت از تریلر ،کامیون و کامیونت باید از استفاده از وسایل باالبر و جرثقیل صورت گیرد .باال کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله
تیرآهن و قطعات فوالدی به صورت دستی با طناب ،کابل و نظایر آن مجاز نبوده و باید از جرثقیل و یا سایر باالبرهای مکانیکی مناسب استفاده
شود.
 9-61-61اجرای سازههای بتنی

: 1-0-23-21
قالب بتن باید قبل از بتن ریزی توسط شخص ذیصالح بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزای قالب اطمینان حاصل شود ،تا در موقع
بتنریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری به عمل آید.
: 0-0-23-21
در موقع برداشتن قالب بتن ،باید از گرفتن کامل بتن با رعایت ضوابط و مقررات مبحث "طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه(مبحث  9مقررات
ملی ساختمان)" اطمینان حاصل گردد .در باز کردن و نگهداری قالبها باید احتیاطهای الزم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط،
لغزش و یا واژگونی قالبها به عمل آید.
: 4-0-23-21
کارگرانی که در امر ساختن ،حمل و ریختن بتن اشتغال دارند ،باید طبق مفاد فصل  4-21به کفش ،کاله ،عینک و دستکش حفاظتی مجهز
باشند .همچنین کارگرانی که در ارتفاع ،به بستن میلگرد ،قالب یا ریختن بتن میپردازند و در معرض خطر سقوط قرار دارند ،باید مجهز به حمایل
بند کامل بدن و طناب و طناب مهار بوده و برای جلوگیری از سقوط آنها و نیز افتادن ابزار و وسایل کار از محل بتنریزی موانعی نصب گردد.
: 5-0-23-21
کارگرانی که به طور مداوم با سیمان کار میکنند و یا در اندود ،بتنپاشی(شاتکریت) یا چکشی کردن بتن فعالیت دارند ،باید با رعایت مفاد فصل
 4-21به دستکش ،عینک و ماسک تنفسی حفاظتی مناسب مجهز باشند.
: 8-0-23-21
دستگاه بتن ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیزکاری دستگاه از به کار افتادن اتفاقی آن پیشگیری به عمل آید.
 66-61سایر مقررات مربوط
 6-66-61کلیات

: 2-2-22-21
هرگونه تغییراتوجابجایی در کنتورهای برق،گاز،آب و اتصاالت قبل ازکنتورها ،فقطباید توسط ماموران سازمانها و مسئوالن ذیربط صورت گیرد.
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 1-66-61تاسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع

: 2-1-22-21
کلیه عملیات اجرایی مربوط به تاسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث "تاسیسات گرمایی ،تعویض
هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان)" توسط اشخاص ذیصالح صورت گیرد.
: 1-1-22-21
در مواردی که برای عملیات اجرایی مربوط به تاسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع نیاز به جوشکاری یا برشکاری حرارتی باشد ،رعایت
مفاد بندهای  6-4-1-21و  8-4-1-21الزامی است.
: 0-1-22-21
لولهکشی گاز و نصب تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث "لولهکشی گاز طبیعی ساختمانها(مبحث
هفدهم مقررات ملی ساختمان)" توسط شخص ذیصالح انجام شود.
: 4-1-22-21
در نصب و راهاندازی مولدهای بخار و دیگهای آب گرم باید ضوابط مندرج در آییننامه «حفاظتی مولد بخار و دیگهای آب گرم» مصوب
شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد.
 9-66-61سیمکشی و نصب تاسیسات و تجهیزات برقی

: 2-0-22-21
سیم کشی ،نصب کلیدها ،پریزها ،تابلوها و وسایل و تجهیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث "طرح و اجرای تاسیسات برقی(مبحث
سیزدهم مقررات ملی ساختمان)" و آییننامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها مصوب شورای عالی حفاظت فنی توسط اشخاص ذیصالح
انجام شود.
 4-66-61سیمکشی برای استفادههای موقت

: 2-4-22-21
ب  :سیمکشی برای استفاده موقت در صورت امکان باید در ارتفاع 1/5متر از کف انجام شود .در غیر این صورت باید سیمها طوری نصب شوند
که از آسیبهای احتمالی محفوظ بمانند.
 6-66-61کار بر روی بام ساختمانها ،سقفهای شیبدار و شکننده

: 0-6-22-21
هنگام کار بر روی سقفهای پوشیده از صفحات شکلپذیر و یا شکننده از قبیل صفحات موجدار نورگیر ،باید از صفحات چوبی با عرض حداقل
153میلیمتر استفاده شود .این صفحات باید به طور محکم و مطمئن نصب گردند تا از لغزش آنها در زیر پای کارگر جلوگیری به عمل آید.
 8-66-61حمل و نقل ،جابجایی و انبار کردن مصالح

: 2-1-22-21
از انبار کردن و انباشتن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبههای گودبرداری ،دهانه چاهها ،گودالها ،پرتگاهها و نظایر آن جلوگیری به عمل آید.
: 6-1-22-21
کیسههای سیمان ،گچ ،آهک و نظایر آن با توجه به مفاد بند  ،5-1-22-21نباید بیش از 23ردیف روی هم چیده شوند ،برداشتن آنها نیز باید به
صورت ردیفهای افقی انجام شود .به عالوه آجر و سفال نباید با ارتفاع بیش از 1متر انباشته شود ،و اطراف آن نیز باید با موانع مناسب محصور
گردد.
 : 21-1-22-21در انبار کردن مصالح و نگهداری مواد قابل انفجار و مایعات قابل اشتعال باید ضوابط مندرج در آییننامههای زیر ،مصوب
شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد :
الف  :آییننامه «پیشگیری و مبارزه با آتشسوزی در کارگاهها»
ب  :آییننامه «حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار»
پ  :آییننامه «حفاظتی حمل دستی بار»
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منتخب از بندهای درج شده در پروانه ساختمان صادره شهرداری تهران()6935-6936

بند : 5
این پروانه و یا فتوکپی آن باید همراه سایر مدارک مورد نیاز زونکن کارگاهی تکمیل و همیشه در محل کارگاه در دسترس باشد.
بند : 6
هرگاه در حین عملیات ساختمانی معلوم گردد که ساختمان مورد پروانه در فاصله کمتر از 43متری خطوط هوایی فشار قوی و 0متری خطوط
13کیلووات هوایی برق منطقهای قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازهنامه الزم از شرکت برق منطقه
مربوطه ادامه ساختمان مجاز خواهد بود.
بند : 22
در هنگام عملیات ساختمانی پیشبینیهای الزم از نظر ایمنی کارگران و عابرین و ساختمانهای مجاور به عمل آید(مبحث  21مقررات ملی
ساختمان) و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد اجباری است.
بند : 21
رعایت ماده  212قانون کار مبنی بر خودداری از به کار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر الزامی است.
بند : 20
مالک مکلف است شروع عملیات ساختمانی را کتباً به اطالع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید همچنین قبل از هر بتونریزی(پیریزی،
سقفها و )...و یا برپایی اسکلت فلزی کتباً مهندس ناظر را مطلع سازد.
بند : 28
نصب تابلوی مشخصات ساختمان در درست احداث شامل(کاربرد ساختمان ،نام مهندسین ناظر ،سازنده و مالک ،تعداد طبقات ،شماره و تاریخ
پروانه و پالک ثبتی ،تاریخ اتمام عملیات ساختمانی ملک) در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب قابل رویت باشد الزامی است.
بند : 21
کلیه عملیات ساختمانی و عوامل کارگاهی تحت پوشش بیمه ساختمان قرار گیرند و طبق بند  25-2-8مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اقدام
گردد.
بند : 29
مهندس ناظر موظف است قبل از شروع عملیات ساختمانی ،از محل بازدید و هرگونه مغایرت احتمالی وضعیت محل با نقشههای مصوب و
مندرجات مجوز صادره را کتباً به شهرداری اعالم نماید.
بند : 13
شروع عملیات ساختمانی منوط به اعالم کتبی مهندس ناظر بر اساس فرم(شروع عملیات) به دفاتر خدمات الکترونیک مربوطه است.
بند : 12
مهندس ناظر مکلف است گزارش عملیات ساختمانی را در زمان شروع عملیات ،اتمام پیریزی ،اتمام سقف هر طبقه ،پایان سفتکاری ،تاسیسات
برقی و مکانیکی ،نازککاری و اتمام ساختمان را به شهرداری(دفاتر خدمات الکترونیک) برابر فرم مربوطه گزارش نماید.
بند : 11
مهندس ناظر موظف است مفاد تبصره  8ماده  233قانون شهرداریها و قانون نظام مهندسی ساختمان و آییننامههای اجرایی آن را در کلیه
عملیات ساختمان(اعم از تخریب ،گودبرداری ،کنترل ایستایی ساختمانهای مجاور و )...رعایت نماید.
بند : 10
چنانچه مهندس ناظر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد نظارت خود را اعمال نماید مکلف است 0روز قبل با اعالم کتبی ،مالک و شهرداری مربوطه را
مطلع نماید .بدیهی است تا رسیدگی به درخواست مربوطه و معرفی مهندس ناظر جدید و اخذ مجوز الزم از شهرداری ادامه کار باقیمانده ملک و
ساختمان با مسئولیت ایشان میباشد.
بند : 15
مالک مکلف است برابر قوانین مربوطه از عوامل اجرایی ذیصالح و متخصص در امر ساختمان استفاده نماید.
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بند  : 19چنانچه در نما از سنگ استفاده شود باید با سیم(اسکوپ) و یا رول پالک و یا تمهیدات اجرایی صحیح به جداره وصل شود تا از ریزش
آن جلوگیری گردد.
بند : 03
تمامی عناصر به کار رفته در نما و دیواره و پنجره و نما باید با اسکلت ساختمان پیوند داشته باشد تا در هنگام زلزله احتمالی از ساختمان رها
نگردد.
بند : 01
رعایت ضوابط و مقررات مباحث بیستگانه!!! مقررات ملی ساختمان الزامی است.
بند : 06
مهندس ناظر موظف است هرگونه اقدام منجر به استفاده مغایر از کاربردهای مندرج در این پروانه را کتباً به شهرداری اطالع دهد.
بند : 53
با عنایت به بند الف ماده  261قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای
این پروانه ،منوط به رعایت کامل کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان میباشد.

منابع :


قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 6974



قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبانماه 6963



قانون مدنی مصوب  68اردیبهشت 6917



آییننامههای حفاظتی مصوب شورای عالی حفاظت فنی



مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 6984



مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 6931



بندهای مندرج در پروانههای ساختمانی صادره از سوی شهرداری
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شیوه نامه انجام آزمایشهای بتن

هف
ت
س
خت
مه
س
تصويب  :هیئت مدریه دوره م سازمان نظام ند ی سا مان ا تان

۱۷۲

@icivilkey

بسمه تعالی
شیوه نامه انجام آزمایشهای بتن
 -1هدف :
اجراي

هدف از اي ن ش يوه نام

مپن م و مبح مپن م نا ح م ر ا

نم ون و وا م مر وه

آزمايش هاي مو ن نياز جات کممرل کيفيت من ن س ازه ه اي ح وزه مم مول ن انو ن ا مامدس
نمايج آزمايمااي صو

س اتمما ن انب ا

م

س اتمما اس ما م
اش دااين ش يوه نام

گرفم نا ل اسمفانه توس م مامدس ين ن ارر جا ت کممراا اي م و ن ن ر م

اش د
ن 7

مد  4صفن تاي گرنيده است ا
 -2محدوده آزمایشها :
)1تعيين نوع تعدان آزمايمااي م و ن ني از راي کمم رل کيفي ت

من ت ازه

من س تت ش ده ما اات تم يل نهم ده من

)2تعيين ننوه اجرا ننوه عمل آ ي من
 )3تائيد اسمفانه از افز ننيا اي مب از ن

من ر عا ده مام د

ن ارر ونه ک

ر مپم اي مپن م و مبح نا ح م ر ا

م

ساتمما ممتص م گرننا
 -3تعاریف (مطابق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ) :
مهندس ناظر :ش تص ح ي

اش م ال

ي ا ح ون نا اي ور ان

است ک ن حد ن صالحيت ررفيت ممد ج ن ور ان اشم ال
آزمایشگاه  :شرکت تدما

آزمايم هاه ک

فم

ک ا معمپ ر ن زميم

آزمايمهاه توسم زا

اری)  :ش تص ح ي
اازنده (مجا
سا
شارسازي است

ساتممان ن ا

نا اي توان اي انب ا آزم ايش ه اي يز

من س تت ش ده همنم ين کمم رل کيفي ت ما اات تم يل نهم ده من ا نا ا م
صالحيت شرکمااي تدمات فم

ن ا

کا ر اجراي صنيت عم يا

ي ا ح ون ک

از زا

اه شارس ازي
مي مدا

راي کمم رل کيفي ت من ت ازه

اش د راس ا

ش يوه نام

تم تيص

اه شارسازي احراز صالحيت شده استا
نا اي ور ان

اش م ال

ک ا معمپ ر ن زميم

اج را از زا

م

اشدا

کاات از طرف مااک مسئول اجراي ساتمما ن چا چوب ووا م م ر ا

ساتمما م

اه

 -4الزام ارائه مستندات کنترل کیفیت بتن :
مم و مسممدس ازي رت
سازه هاي مممول
تمتيص مامد

از آزمايم ااي يز ن تا ور کمم رل کيفي ت من تائي د ممتا ا

من اس مفانه ش ده ن

شرح ذيل اعال م گرننا ديا است م وا ن ذک ر ش ده ن اي ن م د ش امل ح دانل م وا ن م

نارر ا ائ مسممدا

يم مر اازام

م

گرنناش ايا ذک ر اس ت ا ائ

اي ن مس ممدا

جا ت ص د

اش دا
واي ا ک ا

ساتمما اازام استا
 -4-1سازه های مشمول :

۱۷۳
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ا

ک ي ساتمما هاي مم
م

اشمد م ز

فويني ک

ا ائ مسممدا

نا اي  2س

يم مر از  2س

کممرل کيفيت من

ونه ي ا نا اي زي ر م اي يم مر از  300مم ر مر
اشمدا

سازما ن ا مامدس اسما م

 -4-2نوع آزمایش :
آزمايمااي مو ن نياز راي تاي مسممدا

کممرل کيفيت من شامل مو ان ذيل م گرننا

 )1تعيين ز متاور من ستت شده
 )2آزمايش م ا مت فما ي من
 )3آزمايش تعيين

من تازه (اسالمپ )

ان

 )4تعيين نماي من تازه راي هر نمون
ا ائ نمايج آزمايمااي صو

فر هاي ا ائ شده ن ويوست م

گرفم راسا

اشدا

 -4-3تعداد نمونه برداری :
سازه های با اهمیت زیاد و خیلي زیاد:حدانل تع دان نمون
 2مپنم ناح م ر ا

م

م د -8-10-9

م و ن ني از راي اي ن نس م از س ازه ه ا راس ا

ساتمما تعيين م گرننا

سازه های با اهمیت متوسط :حدانل نمون مو ن نياز راي اين نسم از سازه ها

شرح جد ل ذيل م

اشدا

تعداد نمونه برداري براي هر جزء سازه
رديف

سطح زير بنا (متر مربع )

1

کمتر از  500مترمربع

1

2

بين 500الي  1000مترمربع

2

1

3

بين 1000الي  1800مترمربع

3

1

تبصره  :1ن مو ن ني

فونداسيون

هر سقف

1

1

 150ممر مر نيوا

1

حائل

هر طبقه

 1س اتممانااي ا زي ر م اي کمم ر از  500مم ر مر

صالحديد باي نسمو انبا يک مو ن نمون گيري
تبصره  : 2راي ساتمما هاي تا س س
تبصره :3

ستون وديوار برشي

ازاي هر س

ديوار حائل

يک سري

زي ر م ا مام د

سمو ها نيوا هاي رش

ازاي

ن ارر ميموان د ن ص و

ا جايهزين نمايد ا

يا حداکثر  500ممر مر زير ما  1نمون راي فونداسيو اازام است ا
 4ي ک نمون

ازاي هر  1500ممر مر افزايش ما م ازان ر ح داکثر زي ر م اي ني

ني

تعدانک ي

ه اي

نمون رنا ي اواف شونا
مم ط شد من يزي ن هر ي ک از اج زاف ف ول اا (کر (فونداس يو

ن صو
ات( نمون
مسم ل

من ن انام

من ي زي اازام

اس ت اهمنم ين ن ص و

س

س مو

ني وا رش

)ن ي ک

ج ون ن ز ان ط اع ن ي ک س اتمما

ه ر س ازه

عموا يک مبموع جداگان راي مناسپ تعدان آزمايمااي يز ن ن ر گرفم م شونا

-4-4تعداد نمونه ها :
تعدان نمون هاي يز راي هرسري ازآزمايمااي فول اا(کرشامل ن نمون  7زه س نمون 28

زه يک نمون شاهد م

اشدا

 -5ارائه گزارش :

۱۷۴

ز
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گزا ش نم ايج آزم ايش نمون

28 7

زه :نم ايج آزم ايش نمون

ه اي 28 7

 24ساعت وس از انبا آزمايش تاي شده ن اتميا مامد

ررف مد

گزارش نتایج کلي آزمایشها  :ا ائ
توس م آزمايم هاه تاي
مامدس اسما

گ زا ش کام ل از نم ايج ک ي

زه ن ه ر مرتپ

رنا ي ح داکثر

نمون

نارر نرا م گيرندا
ه اي من همزم ا

نمون

نم ايج آت رين نمون

ا ا ائ

گرني ده ن چا ا نس ت ه ح ا زش ن اتمي ا مبري ( س ازنده ) مام د

ا

ن ارر س ازما ن

ايهان آزمايمهاه نرا م گيرنا

 -6مالحظات :
مالح ا

ح ون اناظ م گرنندا

مو ن ن ر راي انبا آزمايمااي مو ن ن ر ن ن تش فم

 -6-1مالحظات فني :
 ) 1نمون رنا ي ايسم از آترين منل فرآيمد انم ال من
شده ايسم طپق

نطع

ن ناا ذ ) ات ( گ رنن حب ح نمون

( تت ي

تاي

مم

ش اسماندا ن نمون گيري از من تازه تاي شون جوا هوي ک ي آزمايمااي يز اشدا

 )2نااذ اسمفانه شده راي تعيين م ا م ت نااپا اي م عپ
 150*150مي يممر م

ي ا اس موان اي ونه ک

اشدااين نااپاا ايد از ن ر جمس ساير تاوصيا

) 3ک ي مراحل ات ( حم ل عم ل آ ي نمون

ه ا اي د راس ا

ن م و ن نااپا اي م عپ

ا ع ان ح دانل

مطا ق ا شرايم اسماندا ن اشمدا
ين اام

اس ماندا نهاي م

معمپ ر ص و

گرفم

اسماندا ن انمتاب شده توسم آزمايمهاه ممتص گرننا
 )4آزمايمهاه ايد نمون شاهد ا تا 100

ز وس از ات( نهادا ي نمايدا

 ) 5چمانن نمايج م ا مت فما ي دست آمده از اي ن ش يوه نام
ما

فما ي نمون اس موان اي (ک

نمون

راس ا

م عپ

اش د تپ ديل نم ايج اي ن آزمايم اا

مپم اي م ا م ت فم ا ي م و ن ن ر ن س يا ي از طراحيا ا م

اش د) رعا ده مام د

نارر ونه م انير ا ائ شده ن جدا ل گزا ش جمپ ويممااني نا نا
 )6راي من هاي تون تراکح نياز

ا ائ نمايج آزمايش

ان (اسالمپ ) نم

اشدا

 -6-2مالحظات حقوقي :
 )1ک ي مراحل انب ا آزمايم ااي ن من ل ات ( نمون
آزمايمهاه م

انب ا آزمايم ااي آزمايم هاه

ا ائ

گزا ش ااي مر وط

رعا ده

اشدا

 )2ک ي ص فنا

گ ز ا ش ه اي ا ائ

ش ده توس م آزمايم هاه اي د مما و

ما ر ش رکت نا اي اما اي مما دي انب ا

آزمايش امااي مدير عامل اشدا
 )3مبري ايد زما حاو عوام ل آزمايم هاه ا راي ات ( نمون

انب ا آزمايم ااي مر وط

ح دانل  48س اعت نپ ل از آ

آزمايمهاه اطالع نهدا
 )4ات( نمون من از نسمهاه من ساز يا حامل من ايد او
 )5ن ج منل مارف من نمون گيري شده ن سازه رعاده مامد

۱۷۵

تاانف
نارر م

انمتاب مامد

نارر انبا شونا

اشدا
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 ) 6ناا

ن

ا ط ا و(يرش يا ع د و (يرش ممتا ا

عاده مام د
مرا

م

ن ارر ونه ک

رمپم اي م ا م ت م و ن ني از ن نس ممااي متم

اتوج

و وا م مپن م نا ح

س ازه

ساتمما انبا م شونا

 )7ن موا ني ک و(يرش م ا مت من راس ا
آئين نام ک موجذ و(يرش ممتاا
 )8ن صو

اندا

 ) 9ا ائ مسممدا

م دهاي

من م شون ن نااذ فر  204 203ا ائ گرننا

تاويري از منل م زه گيري

 )11ن ص و ت ک

ي ر از م د  4-8-10-9مپن م نا ح اش د مس ممدا

ممماس ذ ا م د

م زه گيري ات( حدانل  3م زه ( ا حاو نارر نمايمده مااک) ور ي استا

 )10آزمايمهاه مامد

(نسپت

من م و ن آزم ايش راس ا

نم ايج ا ائ

ش ده توس م آزمايم هاه

همراه ا ائ نمايج آزمايش م ا مت فما ي م زه ها ور ي استا

نارر ايد حدانل تا س سال وس از ا ائ نمايج ک
ن ح ين انب ا و ر هه مام د

فر  201ا ائ شده ) و ر ي دان د

آزمايماا اين نمايج ا نهادا ي نمايمدا

ن ارر ان واع نيه ري از آزمايم اا ي ا تع دان يم مري از آزمايم اا ا
ن تواس ت کمپ

ا ا ائ

از ط رف ي انب ا اي ن آزمايم اا يز ايج را م

شونا
 )12هزيم يز راي انبا آزمايمااي صو

گرفم

راس ا

اي ن ش يوه نام

آزمايم هاه

از ط رف س ازما ن ا مامدس

ها ا الغ م گرننا
 ) 13چمانن انواع نيهري از آزمايم ااي من ( ع ال ه ر م وا ن مم د ج ن م د  4اي ن ش يوه نام
نست فارست ااي انب ا مطااع ا
ن رم

)م و ن ني از اش د آت رين

هئوت مي ک معا ن ت اهپ رني ياس ت جما و ي مپم اي مناس پ هزيم

آزمايم ااي م و ن

اشدا

-7مراحل اجرایي تهیه مستندات کنترل کیفیت بتن :
مراحل اجراي تاي مسممدا

کممرل کيفيت من راي سازه هاي مممول

مرحله اول  :معرف مبري ( سازنده )
 )1ا ائ
راسا

معرف

نام

ترتيذ ذيل م

اشد:

آزمايمهاه

مب ري (س ازنده )

آزمايم هاه مممت ذ ماا ک توس م مام د

ن ارر ن زم ا ع د ن را نان ن ا

فر  201تاوير ن م هاي سازه مو ن ن ر وميم اين فر گرننا

مرحله دوم  :انمتاب آزمايمهاه توسم مبري (سازنده ) مراجع مبري ( سازنده )
 )1صالحيت آزمايمهاه مپم

آزمايمهاه

ر ام ا انبا آزمايماا

 ) 2ع د نرا نان انب ا آزمايم ااي کمم رل کيفي ت من ين مب ري آزمايم هاه راس ا

ح د ن ن ن ر گرفم

ش ده ن ف ر

شما ه 201
مرحله سوم  :انبا آزمايماا توسم آزمايمهاه
 )1انبا آزمايماا راسا

موا ن ممد ج ن فر شما ه 201

 )2ا ائ گزا ش نمايج نمون هاي 7
مرحله چهارم  :تاييد مامد

زه 28

نارر

 )1تاييد فر شما ه  202توسم مامد

۱۷۶

زه

مامد

نارر حداکثر  24ساعت وس از انبا آزمايش

نارر
@icivilkey

فرم شماره 201
( معرفي مجری به آزمایشگاه )
آزمایشگاه محترم:
تواهمممد است نسپت

اسال

احمرا

راسا

شيوه نام انبا آزمايمااي من

تاي
اتوج

مس ممدا

يز جا ت کمم رل کيفي ت من و (يرش ممتا ا

موا ن م(کو ن جد ل ذيل انداما

يز

من ما رف

ا مپ( ل فرمائيدا
تاريخ  ،مهر و امضاء مهندس ناظر

مشخصات مهندس ناظر درخواست کننده

نا

نا تانوانگ مامد

نارر :

ت فن همراه مامد

شما ه ور ان اشم ال :

نارر :

مشخصات دفتر (مهندسي حقوقي )

شما ه نفمر مامدس /نا نفمر ح ون :
نا

نا تانوانگ مامد

نا

نا تانوانگ  /نا نفمر ح ون :

نا

مناسذ :

نا تانوانگ مسئول نفمر :

ت فن همراه مامد

مناسذ :

مشخصات مجري ( حقيقي /حقوقي )

آن

نا ود :
ت فن ثا ت :

:

کد م

:
ت فن همراه :

مشخصات سازه

کا ري سازه :
تعدان س
آن

:

سازه :

۱۷۷

اهميت سازه :

نوع سازه(فويني يا مم ):

سيسمح ا ر جانپ :

مساحت نيوا حائل (ممر مر ):

سطت اش ال(ممر مر ):

زير ما (ممر مر ):
ن م سازه  :ويوست شما ه ()1

@icivilkey

حدود تهيه مستندات کنترل کيفيت بتن
 )1حدانل تعدان آزمايمااي يز ( راسا

شيوه نام ):

مبموع تعدان آزمايش فونداسيو :
کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش س

مبموع تعدان آزمايش سمو کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش نيوا رش کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش نيوا حايل :
مبموع کل آزمايماا :
 )2تعدان آزمايمااي يز راسا

مپنم ناح م ر ا

م

اتمما ( مد :)2-8-10-9

مبموع تعدان آزمايش فونداسيو :
کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش س

مبموع تعدان آزمايش سمو کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش نيوا رش کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش نيوا حايل :
مبموع کل آزمايماا :

فرم شماره  ( 201ادامه )
( معرفي مجری به آزمایشگاه )

۱۷۸
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تعداد آزمایشهای الزم براساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ( )9-10-8-2
تعداد آزمایشهای الزم

طبقه

ستون

دیوار برشي

سقف

فونداسیون
دیوار حائل
مجموع

ننوه تعيين تعدان آزمايمااي ن ن ر گرفم شده توسم مامد
 راسا
 را

نارر :

شيوه نام انبا آزمايمااي من
ووا م مپنم ناح م ر ا

 ا تمتيص مامد

ساتمما

م

نارر يممر از موا ن م(کو ن شيوه نام

تعدان آزمايمااي مو ن ن ر مامد

نارر :

مبموع تعدان آزمايش فونداسيو :
کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش س

مبموع تعدان آزمايش سمو کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش نيوا رش کل طپ ا

:

مبموع تعدان آزمايش نيوا حايل :
مبموع کل آزمايماا :
تووينا

:



 #آزمايمااي ويمماان شده نپايدکممر از موا ن حدانل م(کو ن شيوه نام انبا آزمايمااي من جات ت ميل مسممدا



 #ن صو ت ک انبا انواع نيهري از آزمايمااي کممرل کيفيت من توسم مامد

کممرل کيفيت من اشدا

نارر ور ي نانسم شون آزمايمااي مو ن ن ر

آناا ا ن اين نسمت نيد گرننا

فرم شماره 301
( نتیجه بررسي مجدد طراحي )

۱۷۹

@icivilkey

تعدان

مهندس ناظر محترم
جناب آقای مهندس ...............

اسال

احمراماً وي ر ي نام

مر وه

سازه ي ا اطالعا

ش ما ه اااااااااااااااااااااااااا
فم

ح ون

من موجون ا از يم مبدن مناسپا

ت ا ي.ااااااااااااااااااااااا اتوج

م (کو ن ج د ل ذي ل ان داما

ع د و (يرش ا اي

يز جا ت ر س

ا ائ شده انبا گرنيده نمايج ا ا ائ مسممدا

ممتا ا

من

ام ا و (يرش ممتا ا

مر وط ت ديح م گرننا

مشخصات مهندس ناظر درخواست کننده

نا

نا تانوانگ مامد

نارر :

ت فن همراه مامد

شما ه ور ان اشم ال :

نارر :

مشخصات دفتر (مهندسي حقوقي )

شما ه نفمر مامدس /نا نفمر ح ون :
نا

نا تانوانگ مامد

نا

نا تانوانگ  /نا نفمر ح ون :

نا

مناسذ :

نا تانوانگ مسئول نفمر :

ت فن همراه مامد

مناسذ :

مشخصات مجري ( حقيقي /حقوقي )

آن

:

:

نا ود :

کد م

ت فن ثا ت :

ت فن همراه :

مشخصات سازه

کا ري سازه :
تعدان س
آن

اهميت سازه :

:

نوع سازه ( فويني يا مم ) :

مساحت نيوا حائل(ممرمر ):

سيسمح ا ر جانپ :
زير ما (ممر مر ):

سطت اش ال ( ممر مر ):

سازه :

نتيجه بررسي :
 ممتاا
مامد

من ن مند نه ممتاا

تعري

مناسذ من حاور نا ل و(يرش م

 ممتاا

من ن مند نه ممتاا

 9-10-8-6اين آئين نام

من ن من د نه ممتاا

 9-10-8-6اين آئين نام

اشدا
شده ن گا سو مد  5-8-10-9مپنم ناح ونه

تعري

ا اسمفانه از تن يل سازه موجون

کممر از م دا ويش يم شده نا ل نپول م
 ممتاا

شده ن مد  5-8-10-9مپنم ناح ونه

راسا

مف ان گ ا ا ل مد

ا اسممان

از يم طراح ممتص شد ررفيت ا ري سازه

ازاي م ا مت من

اشدا
شده ن گ ا سو مد  5-8-10-9مپنم ناح ونه

تعري

ا اسممان

مفان گا ن

من ن مند نه ممتاا

نسممااي فول ممتاا

تعري

اشدا

شده ن گا ا ل مد  5-8-10-9مپنم ناح نپونه

من نا ل و(يرش نيست

راسا

گا شمح مد 6-8-10-9

ا انبا ر سيااي صو

گرفم

يا گا هفمح مد 6-8-10-9مپنم

ناح اندا گرننا
تاريخ  ،مهر و امضاء مهندس محاسب
پيوست :
مستندات بررسي محاسبات

فرم شماره 101
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مد

ا تن يل طراح مبدن سازه موجون ممتص شد ررفيت ا ري تما نسممااي سازه ا فرض جون من

ا م ا مت کممر ن نسممااي احمماا نا ل نپول م
 ممتاا

ا اسممان

مفان اين مد

تمتيص
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از شرکت تدما

فم آزمايمهاه ااااااااااااااااااااااااااااااااا

سازما ن ا مامدس اسما چاا منال
اسال

احمراماً

اطالع م

اس ما چاا من ال

س اند ک

تمي ا ي

ا واي

تميا ي
اي ن ش رکت نا اي ور ان

ت دما

آزمايم هاه از انا ه ک ل اه شارس ازي

فم

 1 2 3ا ش د  از انا ه ک ل اه شارس ازي اس ما چاا من ال
کمم رل کيفي ت س اتمما آن اي /ت انح اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ممتا ا

تميا ي آم انگ ت ون ا جا ت انب ا ت دما
زير اعال م نمايدا
مااک آنا /تانح ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
تعدان طپ ا

مطا ق ا نسمو ن م اااااااااااااااااااااا

زير ما کل مطا ق ا نسمو ن م ااااااااااااااااااااااااااا

امااف مار
شرکت تدما

فم

آزمايمهاه

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

از سازما ن ا مامدس اسما چاا منال
شرکت تدما

اسال

احمراماً

تميا ي

فم آزمايمهاه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اطالع م

ساند اتوج

کمم رل ح د ن ص الحيت س امي

کيفيت من ساتمما آنا  /تانح اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نا

ن

آ ش رکت توان اي انب ا ت دما
ندا

کمم رل

ن

کممرل سامي گرنيد
سازما ن ا مامدس اسما چاا منال
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تميا ي

باسالم
لطفا توجه فرماييد
اگر قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژه های منابع آزمون نظام مهندسی که هر سال
با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد
همواره ميتوانيد با مراجعه به آدرس اينترنتی زير يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار با اين مجموعه دانلود کرده و کليدواژه
های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam
آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 -1کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟
توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد
.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست
کلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب ه شما داده شده است و میتوانید با سرعت
زیادی به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و پاسخ را بیابید.

-2کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد؟
اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته – آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای
برخی از رشته ها مثل عمران و معماری که  3آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده
است.

 -3کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟
این مجموعه ها به طور کلی از منابع  22گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و راهنمای جوش و راهنمای قالب
بندی استخراج شده است و با منابع آزمون کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده
شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده
گردید است
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باسالم
لطفا توجه فرماييد
اگر قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژه های منابع آزمون نظام مهندسی که هر سال
با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد
همواره ميتوانيد با مراجعه به آدرس اينترنتی زير يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار با اين مجموعه دانلود کرده و کليدواژه
های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam
آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 -1کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟
توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد
.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست
کلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب ه شما داده شده است و میتوانید با سرعت
زیادی به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و پاسخ را بیابید.

-2کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد؟
اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته – آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای
برخی از رشته ها مثل عمران و معماری که  3آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده
است.

 -3کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟
این مجموعه ها به طور کلی از منابع  22گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و راهنمای جوش و راهنمای قالب
بندی استخراج شده است و با منابع آزمون کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده
شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده
گردید است
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