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  آشنایی باگام هاي عملیاتی در نظارت موثر پروژه ها
 

١ 
 

 مهندسي ساختمانسازمان نظام 

  استان تهران

  بسمه تعالی

  گفتار پیش

از دغدغه هاي اصلی مدیریت مهندسی سازمان  یکی افزایش سطح کیفی مهندسی پروژهاي ساختمانی
تحقق این امر بدون توجه به وجود زیر ساخت هاي مدیریتی الزم نظیر پیاده سازي سیستم مدیریت . است

  .کیفیت در پروژه ها، دور از ذهن به نظر می رسد
رویه هاي جاري مهندسین ناظر از مرحله انتخاب، ابالغ و  مند کردنسند اجرایی پیوست با هدف نظام
انتظار می رود با پیاده سازي این سند اجرایی، ضریب وقوع مخاطرات . نهایتا نظارت پروژه تدوین شده است

در پروژه باشد کاهش یافته و  احتمالی پروژه که ناشی از عدم توجه به ناشناخته هاي قابل پیش بینی
مهندس ناظر با اتکا به مستندات ایجاد شده، نظارت موثرتري را در طی پروژه و در چهار چوب ضوابط و 

  .اعمال نمایدمشخصات فنی 
رویه ها و فرایند هاي این سند اجرایی توسط بازرس ساختمان بصورت ادواري و منطبق با دستور 

  .هاي مرتبط کنترل گردیده تا کیفیت محصول نهایی تضمین گرددالعمل
سازمان نظام مهندسی خدمات مهندسی  معاونتکه از اعضاي کارگروه گودبرداري یان شایسته استپا در
جواهري و دکتر نبی زاده و دکتر وهاب امین مقدم، خوشدل، مهندس داداشی،  یانهران، جناب آقااستان ت

همچنین از سرکار خانم  .کاشی که در تهیه این دستورالعمل همکاري نموده اند قدرانی به عمل آید
  .اند، قدردانی می گردددار بودهمهندس عالمی که ویرایش این دستورالعمل را عهده
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  آشنایی باگام هاي عملیاتی در نظارت موثر پروژه ها
 

٢ 
 

 مهندسي ساختمانسازمان نظام 

  استان تهران

  تعاریف و اصطالحات

تر از سطح زمین یا در تراز پایین تر  گودبرداري به هرگونه حفاري و خاکبرداري در تراز پایین :گودبرداري
  .از زیر پی ساختمان مجاور اطالق می گردد

ی است نشخص حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختماصاحب کار  :صاحب کار 
در صورتی که صاحب کار . عملیات گودبرداري را طبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار می نماید که انجام 

  .داراي پروانه اشتغال بکار اجراي ساختمان باشد، می تواند خود بعنوان سازنده فعالیت نماید
ارت راه و شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال بکار اجراي ساختمان از وز) مجري(سازنده :سازنده

  .شهر سازي است که بعنوان پیمانکار کل، اجراي عملیات ساختمانی را بعهده دارد
ساختمان شخص حقیقی شاغل به کار در دفتر مهندسی یا شخص حقوقی طراح یا محاسب سازه  :طراح

از طراحی ساختمان است که بر اساس پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر در زمینه طراحی در رشته عمران 
ندرج در پروانه اشتغال م وزارت راه و شهر سازي، انجام طراحی و محاسبات را در حدود صالحیت و ظرفیت

  .به کار مهندسی بر عهده دارد
بکار معتبر در زمینه نظارت از وزارت راه و شهر  ناظر شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال :ناظر

درج در پروانه اشتغال به کار اجراي صحیح عملیات سازي است که در حدود صالحیت و ظرفیت من
  .ساختمانی نظارت می کند

بکار معتبر در زمینه نظارت از وزارت راه و  بازرس شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال :بازرس
شهر سازي است که به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی مسئولیت ممیزي و بازرسی کیفی و صحت 

  .دمات مهندسی را برعهده داردخ سنجی حسن
به نمایندگی از ... تمامی عوامل دست اندر کار پروژه که در غالب پیمانکار، ناظر، محاسب و  :ارکان پروژه

  .انجام کار در پروژه را دارند هسازمان نظام مهندسی وظیف
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  آشنایی باگام هاي عملیاتی در نظارت موثر پروژه ها
 

٣ 
 

 مهندسي ساختمانسازمان نظام 

  استان تهران

  روش کار

و پس از انعقاد قرارد )  ......موضوع ( خدمات نظارت فنی مهندسین ناظر، بر اساس قانون ارجاع کار 
مهندس ناظر پس از ارجاع . برگ شروع به عملیات توسط ناظر، آغاز می گرددتایید و  ناظربین مالک و  فیما

بررسی . اولیه کار از سوي سازمان، الزم است نسبت به بررسی سوابق  و مستندات موجود پروژه اقدام نماید
  :می باشدذیل هاي صورت گرفته  به شرح 

  شناسایی کیفی پروژه  -فاز یک 

سازنده تالش می /با برگزاري جلسه هماهنگی با مالک ایشان پس از ارجاع اولیه کار به مهندس ناظر ، 
گام هاي موثر و . نماید شناخت عمومی بهتري را نسبت به عوامل محیطی و مهندسی پروژه بدست آورد

  :باشدمی قابل اهمیت در این مرحله به شرح زیر 
امکان تردد و نظارت بدون شناسایی کارگاه از لحاظ موقعیت و دسترسی هاي مربوطه به گونه اي که  -

 .باشدفراهم  ناظررا براي مهندس  محدودیت

، نوع سیستم باربر، تعداد ساکنین، تعداد پی، تراز قدمت بناکاربري، : ها از نقطه نظر بررسی همجواري -
یع در هنگام بروز حادثه، فاصله نزدیکترین مراکز درمانی و آتش تخلیه سرن طبقات، امکان یا عدم امکا

  .نی از محل و کنترل ایستایی ذاتی آنهانشا
خاك محل احداث، شیب و توپوگرافی زمین، سطح آب  شناسائیبررسی اطالعات کلی ژئوتکنیکی شامل   -

، عمق خاك از گسل شناخته شدهمحل احداث ، فاصله )وجود قنات یا چشمه آب در اطراف( زیرزمینی
پروژه بر اساس  اثکلی تاریخچه توپوگرافی زمین محل احد بررسی دستی، شناسائی چاههاي فاضالب،

  .اطالعات محل
نظیر ( برداري، کفایت نقشه ها و مجوز هاي قانونی پروژه  تراز گود: اي شامل بررسی اطالعات کلی سازه -

)  اق نقشه هاي سازه، معماري و تاسیسات با یکدیگر و با محل احداث انطب انطباق کلی نقشه سازه نگهبان،
  ...ارتفاع و طبقات ساختمان، نوع اسکلت و 

  هاي پروژه  نقشهسازنده ذیصالح در / از سوي مالک  تغییرات احتمالی اجراییبررسی  -
  آنهابا مروري بر سوابق ) محاسب مجري و ، مالک (ارزیابی توانایی کلی ارکان پروژه  -
  مروري بر سوابق و مستندات پروژه در حوزه مهندسی  -
  .مورد نیاز در طی مراحل اجراییابع مالی و من پروژه) اجرایی ( بررسی اجمالی برنامه زمانی بندي   -
 مکاننزدیکی پروژه به  گیر، کلی مخاطرات ذاتی پروژه نظیر ریسک قرار گیري در منطقه سیل ارزیابی -

، وجود استخر  و مخازن ذخیره آب قدیمی، باال اشتعال قابلیت بانظیر ساختمان هاي ( خاص و مهم  هایی
  )  روانگرایی و رانش پتانسیل با هایی مکان ،ساختمان هاي عمومی و پر اهمیت

آورده شده است قبل از تایید کار سند  این  ضمیمهکه در  1شماره  موارد مندرج در پیوست بدین منظور 
  .مطالعه و مد نظر قرار گیردارجاع شده توسط ناظر بایستی 
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  آشنایی باگام هاي عملیاتی در نظارت موثر پروژه ها
 

۴ 
 

 مهندسي ساختمانسازمان نظام 

  استان تهران
  ابالغ خدمات مهندسی پروژه  - فاز دو

 48ظرف مدت پس از بررسی کلی پروژه ارجاع شده مهندس ناظر نسبت به تائید یا عدم تائید کار 
س ناظر در گام نخست نسبت به طی روال اداري در صورت تائید کار الزم است مهند. اقدام می نمایدساعت 

در سایت سازمان ارائه گردیده  گام هاي کاري در این مرحله(  .الزم تا مرحله انعقاد قرار داد اقدام نماید
  ).است

و انعقاد قرارداد، مهندس ناظر در صورت تشخیص فراهم بودن شرایط  پس از صدور پروانه ساختمانی
تعهدات ، این برگه تاییدبا . برگه شروع عملیات کار اقدام نماید تاییدنسبت به  )انسانی و فیزیکی(کاري 

اجرایی که الزم است از  –پیش نیاز هاي فنی ضروري است از اینرو . قانونی مهندس ناظر آغاز می گردد
برگه  تاییدگردد با دقت بررسی و در صورت انجام گام هاي مورد نظر نسبت به  تحصیلسازنده  /سوي مالک
و کارگاه  اولیهتجهیز شروع بکار پس از پایان تایید صدور  به عنوان یک عبارت کلی بایستی. اقدام گردد

در ( در ذیل به برخی موارد کنترلی پر اهمیت . صورت گیردتامین عوامل انسانی ماهر و مجري ذیصالح 
  :اشاره می گردد) مرحله تجهیز اولیه کارگاه 

مجوزهاي قانونی الزم را از ادارات و سازمانهاي ذیربط نظیر شهرداري، شرکت گاز،  سازنده  بایستی/ مالک -
ایمنی الزم ، بر اساس این مجوزها باید. ریافت نمایدشرکت آب و فاضالب، شرکت توزیع برق و نظایر آن را د

   .معارضین تاسیساتی و مکانیکی تضمین گردد برايعملیات تخریب و گود برداري  در
 

 پاورقی
و کلیه انشعابات با تغییر و ضعیت به حالت صنعتی  کارگاه در شرایط اجرایی قرارگرفتهیاد آوري می گردد در این مرحله  -
  .کارگاهی تغییر وضعیت می دهد/

قبل از شروع عملیات اجرا می گردند  ضعیفدر این خصوص،  در مورد پروژه هایی که در مجاورت خطوط هوایی برق فشار 
، موارد بصورت مکتوب به اطالع مسئوالن و مراجع ذیربط رسانده شده تا اقدامات احتیاطی الزم از قبیل  بایستیساختمانی 

در این موارد رویت و کنترل مستندات  مربوطه توسط مهندس . قطع جریان، تغییر موقت یا دائم مسیر و غیره انجام شود 
  . ناظر توصیه می گردد

 ارائه شده توسط ) در صورت صدور جواز تخریب و نوسازي  ( الزم است روش کلی تخریب  قبل از شروع عملیات اجرایی -
و پیش نیاز هاي منابع و تجهیزات مورد نیاز شود به لحاظ فنی و نیز صالحیت هاي تیم اجرایی بررسی  مجري ذیصالح/ مالک

  .  به تائید مهندس ناظر برسد، در قالب جدول زمانی توافق شده 
  .ت حمل نخاله و مصالح پسماند و کار در شب اخذ گرددالزم باب مجوز هاي -
  .بر حسب نیاز مسدود یا محدود گردد روها، خیابانها و سایر معابر و فضاهاي عمومیپیاده -
قویا توصیه می گردد بیمه نامه مسئولیت مدنی . صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان کنترل گردد -

بیمه نامه هاي یاد شده بایستی از پوشش بیمه اي متناسب با . ما در مقابل اشخاص ثالث نیز به نفع مالک صادر گرددکارفر
  . ریسک کلی پروژه برخور دار باشد

  . با دقت بررسی و مد نظر قرار دهدرا  2شماره  پیوستمهندس ناظر بایستی نتایج اقدامات این بند را در  -
ت آورده فنی پروژه را بدس) ریسک ( از وضعیت مخاطرات احتمالی  در این مرحله الزم است مهندس ناظر ارزیابی درستی 

به آن پرداخته شده است توسط مهندس ناظر  3بدین منظور الزم است جدول بررسی کیفی پروژه که در فرم شماره . باشد
  .بت گرددو در سامانه ث تکمیل
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  فرم ارزیابی ریسک گودبرداري پروژه - 1جدول 
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 موثر در ارزیابی ریسک عملیات گودبرداري عوامل -2جدول 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  آشنایی باگام هاي عملیاتی در نظارت موثر پروژه ها
 

٧ 
 

  پروژه شروع عملیات اجرایی -3فاز  

عملیات اجرایی با تخریب . می گردد ممکنعملیات اجرایی آغاز برگه شروع عملیات،  تاییدپس از  
اهم موارد قابل توجه . عملیات گود برداري و اجراي اسکلت ادامه می یابدبا ساختمان قدیمی آغاز گردیده و 

  :می باشدتوسط مهندس ناظر در این مرحله به شرح زیر 
 تخریب و نخاله برداري  -الف 

و بررسی بایستی صالحیت و سوابق اجرایی پیمانکار تخریب توسط ناظر ، قبل از آغاز عملیات تخریب
بررسی نهایی شده و روش مجري ذیصالح در این مرحله طرح تخریب و روش عملیات نیز با . تائید گردد

با رعایت کامل مقرارات  می بایدعملیات تخریب  .رسدمی  ناظر اجرا به همراه برنامه زمان بندي به تائید
مبحث دوازدهم و ی ، حفاظت و ایمنی کارگاه هاي ساختمانملی ساختمان و استاندارد هاي ایمنی نظیر 

  .بیستم اجرا گردد 
توسط ناظر در  دآورده شده است بای دستور العمل اجرایی حاضرکه در پیوست  3فرم و چک لیست شماره  

  .تکمیل و ثبت گرددسازمان یا کارتابل ناظر سامانه 

 گود برداري و پایدار سازي گود  -ب 

ساعت قبل از شروع عملیات گودبرداري از طریق سامانه سازمان مراتب را به  72 بایدمهندس ناظر 
قبل از آغاز عملیات گود برداري بایستی روش اجرایی گودبرداري و نقشه هاي سازه نگهبان . اطالع برساند

  .یردمطالعه و مد نظر قرار گتوسط ناظر  4شماره  در این مرحله الزم است پیوست . با دقت بررسی گردند
  :تذکر 

بصورت ( عدم حضور مجري ذیصالح درصورت .گردد توسط ناظر کنترلباید حضور مهندس مجري ذیصالح 
  .بایستی مراتب در اولین گزارش ادواري مهندس ناظر با عنوان خالف گزارش گردد) مستمر در طول پروژه
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  ها پیوست

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

  

  1شماره  پیوست

  اقدامات قبل از تایید کار ارجاع شده 
 شناسایی سایت از لحاظ موقعیت و دسترسی در نقشه -

 : و بررسی موارد ذیلهماهنگی با مالک به منظور بازدید از سایت  -

، نوع سیستم باربر، تعداد ساکنین، ، تراز فونداسیونقدمتاز نقطه نظر کاربري، ساختمان هاي مجاور ) الف
دسترسی مناسب و سریع در هنگام بروز حادثه، فاصله نزدیکترین مراکز درمانی و  چگونگی تعداد طبقات، 

  .آتش نشانی از محل
شیب و توپوگرافی زمین، سطح آب  اطالعات کلی ژئوتکنیکی شامل جنس ظاهري خاك محل احداث،) ب

، شناسائی چاههاي از گسل شناخته شده محل ملک، فاصله )افوجود قنات یا چشمه آب در اطر(زیرزمینی 
  .فاضالب، عمق گود، عمق خاك دستی و تاریخچه زمین شناسی پروژه 

  ...نوع اسکلت و  ،نقشه سازه نگهبان، ارتفاع و طبقات ساختمان : اي شاملبررسی اطالعات کلی سازه) ج
  با مروري بر سوابق آنها) طراحمالک، مجري و (ارزیابی توانایی کلی ارکان پروژه  -
  مروري بر سوابق و مستندات پروژه در حوزه مهندسی و وجود منابع مالی مکفی در آن -
  :نی بر هاي احتمالی ، خطر و خطرپذیري پروژه مببر اساس اطالعات کلی فوق برآورد ریسک و یا ریسک -

 ، مناطق مستعدروانگرایی و لغزش پتانسیل باال، اشتعال قابلیت ،منطقه خیز سیل زلزله، هاي گسل
  .، حریم گسل رمبندگی

  چک لیست سرپوش حفاظتی -
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   2شماره  پیوست

 )مالک/توسط مجري(اقدامات الزم قبل از شروع عملیات ساختمانی 

اخذ مجوزهاي الزم از ادارات و سازمانهاي ذیربط نظیر شهرداري، شرکت گاز، شرکت آب و فاضالب،  -1
قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار . شرکت توزیع برق و نظایر آن 

از قبیل قطع ضعیف، باید مراتب به اطالع مسئوالن و مراجع ذیربط رسانده شود تا اقدامات احتیاطی الزم 
هچنین اخذ تأیید مرجع رسمی ساختمان و سایر  .جریان، تغییر موقت یا دائم مسیر و غیره انجام شود
  :مراجع مربوطه در رابطه با موارد زیر نیز الزامی است

  طرح تجهیز کارگاه ، پالن و عمق گودبرداري  -
  تخلیه مصالح و کار در شب  -
  روها، خیابانها و سایر معابر و فضاهاي عمومی مسدود و یا محدود کردن پیاده -
برنامه ریزي و انجام اقدامات الزم براي برقراري بیمۀ  - بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه   - 2

همچون بیمه مسئولیت کارفرما در قبال (اشخاص و اموال واقع در محل گودبرداري و ساختمانهاي مجاور 
 ... )ر و کارکنان، بیمه ساختمانهاي مجاو

 .بررسی نقشه هاي اجرایی و همچنین روش اجرا  - 3

  .تهیه برنامه زمانبندي کارهاي اجرایی و اعالم کتبی به مهندس ناظر  - 4
  .با نظر مراجع ذیربطاقدامات احتیاطی الزم  و حریم خطوط برق عبوري از مجاور ملک  - 5
ساختمانی بایستی داراي پروانه اشتغال یا  کارگران و سایر عوامل اجرایی انتخاب شده براي عملیات  - 6

  .مهارت فنی و یا گواهی ویژه در حدود صالحیت مربوطه باشند
براي تأمین سالمت و بهداشت کارگران، وسایل و تجهیزات الزم در اختیار آنان قرار داده شود و   - 7

  .این وسایل به آنها آموزش داده شود استفاده ازچگونگی 
  .استفاده وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات مربوطه کارگران و پیمانکاران جزءنظارت بر نحوه   - 8
  .)حضور مسئول باشدمشمول شرایط طبق قوانین در صورتیکه کارگاه (معرفی مسئول ایمنی   - 9

کردن روشنایی کافی و امکان برقراري ارتباط و نیز درصورت انجام کار در ساعت غیرعادي ، فراهم -10
  .نیاز کارگران خدمات مورد

مراجعه نمایندگان فنی شهرداري و سازمان نظام مهندسی به منظور نظارت بر عملکرد مجري و  -11
  .هاي مربوطهمهندس ناظر و کنترل گزارش

کارگاه ساختمانی به طور مطمئن و ایمن محصور و در اطراف آن تابلوها و عالئم هشدار دهنده که در  -12
  .ل رؤیت باشد نصب شودشب و روز براي عابرین قاب

  .روها و سایر معابر و فضاهاي عمومی بعمل آیداقدامات الزم در رابط با مسدود و محدود نمودن پیاده  -13
باشد اقدامات در صورتیکه در اثر عملیات ساختمانی خطري متوجه رفت و آمد عابران و یا خودروها می -14

  .آیدالزم و ضروري براي رفع خطر بعمل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ۱۴

http://www.pdffactory.com
http://icivil.ir/omran


 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  آشنایی باگام هاي عملیاتی در نظارت موثر پروژه ها
 

١٠ 
 

 توجه به فاصله بناي در دست تخریب، احداث، تعمیر و یا بازسازي از معابر عمومی با -15
، راهروي سرپوشیده ،براي جلوگیري از خطرهاي ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی 

  . با مشخصات زیر احداث شود و چک لیست مربوطه تکمیل گردد
متر  2باشد عرض راهرو سرپوشیده موقت حداقل میمتر 2ود روي موجدرصورتی که عرض پیاده  - 15-1
  .باشد
  .متر باشد 5ارتفاع راهرو سرپوشیده حداقل   - 15-2
  .هرو سرپوشیده موقت فاقد هرگونه مانع و داراي نور کافی در تمام اوقات باشدرا  - 15-3
ابل هرگونه ریزش و سقوط ها و سایر اجزاء راهرو سرپوشیده در مقمقاومت و استحکام سقف، پایه  - 15-4

  .و مراجع مربوطه رسیده باشدمسئول ایمنی احتمالی مصالح و ابزار به تأیید 
  .سانتیمتر باشد 5درصورت استفاده از تخته براي پوشش سقف راهرو ، حداقل ضخامت تخته ها   - 15-5
رو سرپوشیده موقت از ریزش هرگونه مواد و مصالح، آب و ضایعات از سقف و دیواره بیرونی راه  - 15-6

  .جلوگیري بعمل آید
اطراف راهروي سرپوشیده موقت که در مجاورت کارگاه ساختمانی قرار دارد با رعایت مقررات   - 15-7

  .مربوطه حفاظت شده باشد
  :باید داراي شرایط زیر باشد 15پوشش حفاظتی موقت موضوع ماده   - 15-8

 5/2سانتیمتر، تخته یا الوارهاي چوبی با قطر حداقل  45هاي باز با ابعاد کمتر از  در مورد دهانه - الف  
 .سانتیمتر

 5سانتیمتر، تخته یا الوارهاي چوبی با قطر حداقل  45هاي باز با ابعاد بیشتر از  در مورد دهانه -ب 
  .سانتیمتر
و یا ابزار کار در دیواره اطراف بناي در حال احداث  براي جلوگیري از سقوط اشیاء و ریزش مصالح - الف

  حفاظتی ایجاد گردیده است ؟ سرپوش
  باشد؟سقف و سازه نگهدارنده سرپوش حفاظتی داراي مقاومت کافی در مقابل نیروهاي وارده می -ب

  سقف موقت -چک لیست پوشش موقت فضاهاي باز
  ارد به نحو مناسبی پوشانیده شده است؟هاي موقت باز که احتمال سقوط افراد را ددهانه- الف
سانتیمتر پوشانده شده  5سانتیمتر با تخته چوبی با ضخامت حداقل  45هاي باز با ابعاد بیشتر از دهانه-ب

  است؟
براي جلوگیري از ریزش مصالح و ابزار و همچنین حفظ محیط زیست جداره خارجی بناي در دست  -ج

  ی یا پالستیکی مقاوم پوشانده شده است؟هاي برزنتساخت با استفاده از پرده
هاي موقت که بصورت سکوهاي کار مورد استفاده قرار می گیرند هاي چوبی مورد استفاده در سقفتخته - د

  باشند؟سانتیمتر طول می 250سانتیمتر عرض و  25سانتیمتر ضخامت،  5داراي حداقل 
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  چک لیست تورهاي ایمنی
پذیر نباشد براي متر امکان 5هاي حفاظتی در ارتفاع بیش از کار و نرده در مواردي که نصب سکوهاي - الف

  از سقوط افراد از تورهاي ایمنی استفاده شده است؟ جلوگیري
متر و امکان اصابت  6اند که ارتفاع سقوط احتمالی کارگر کمتر از آیا تورهاي ایمنی در جایی نصب شده-ب

  اجسام وجود نداشته باشد؟
  حفاظتی موقتچک لیست حصار 

ایجاد براي جلوگیري از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به کارگاه ساختمانی ، حصار حفاظتی موقت  - الف
  .شده است

  سانتیمتر  است؟ 190آیا ارتفاع حصار حفاظتی موقت از کف معابر و فضاهاي عمومی بیش از  -ب
  باشد؟مقابل ضربه و نیروهاي وارده میها و اجزاء حصار حفاظتی موقت داراي مقاومت الزم در پایه -ج
  چک لیست راه هاي شیب دار و معابر 
دار و معابر داراي استحکام و مقاومت کافی و همچنی داراي ضریب ایمنی بارگذاري هاي شیبراه - الف

  باشند؟نسبت به حداکثر بارهاي وارده می 5/1حداقل 
  باشند؟سانتیمتر می 60ي عرض حداقل دار و معابر مخصوص عبور افراد داراهاي شیبراه -ب
سانتیمتر  350دار و معابر مخصوص حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه حداقل هاي شیبراه-ج
  باشند؟می
  هاي پایدار می باشد؟سانتیمتر و جدار 400دار ایجاد شده براي گودبرداري داراي عرض حداقل راه شیب - د

از . . . هاي موقت از قبیل حصار حفاظتی کارگاه، سرپوش حفاظتی، داربست و درصورتی که سازه -16
شهرداري انجام و رضایت  رعایت ضوابط و مقررات ،محدوده بناي تخریب و یا ساخت بیرون زدگی دارد 

  .گرددهمسایگان اخذ 
 جود دارد،قسمت هاي مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه اطراف آن که احتمال خطر سقوط افراد و  -17
ها، چراغها و حسب مورد با استفاده از شبرنگهاي حفاظتی محکم و مناسب محافظت  و ها و نردهپوشش  با

  .تابلوهاي هشدار دهنده مناسب و قابل رؤیت حسب مورد، در طول روز و شب به طور موقت محافظت گردد
در قسمت هاي مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه اطراف آن که احتمال سقوط و ریزش ابزار کار و یا  -18

  .مناسب نصب گردد سکوهاو پاخورهايمصالح ساختمانی وجود دارد 
توان به طرق دیگر ایمنی را تأمین نمود و همچنین براي جلوگیري از بروز خطرهایی که نمی -19

 رقه به محوطه محصور شده از منطقه خطر و نیز براي حفظ عالئم نصب شده،جلوگیري از ورود افراد متف
  .نگهبان در تمام طول روز و شب گمارده شود

هایی که نصب تابلوهاي هشدار دهنده ممنوعیت کشیدن سیگار و روشن کردن آتش روباز در محل -20
  .خطر آتش سوزي وجود دارد

مقررات . . .) قبیل تینر، چسب ، کاغذ دیواري، گونی و  از( در نگهداري موقت مواد قابل اشتعال -21
  .رعایت گردد) مبحث سوم(حفاظت ساختمانها در برابر حریق
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هاي ضایعات مصالح قابل احتراق در جاي مناسب جمع آوري و روزانه از محل کار خارج و به محل  -22

  .مجاز حمل گردد
  .دارد استفاده از وسایل مولد جرقه یا شعله منع گردد در جاهایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود  -23
آالت و همچنین در نگهداري مایعات قابل اشتعال و به خصوص سریع اشتعال گیري ماشیندر سوخت -24

  .موارد ایمنی رعایت گردد
  .وسایل گرم کننده موقت با رعایت موارد ایمنی مورد استفاده قرار گردد  -25
  .و همچنین حمل و پخش آنها با رعایت موارد ایمنی انجام گردد پخت قیر و آسفالت  -26
گرم اعم از موقت و یا دائم توسط شخص ذیصالح و با رعایت مقررات نصب وراه هاي بخار و آبدیگ  -27

  .اندازي شود
  .هنگام برشکاري و جوشکاري با گاز و برق موارد ایمنی رعایت گردد  -28
مراقبت و نگهداري از سیلندرهاي گاز تحت فشار و همچنین در استفاده از آنها مقررات ایمنی رعایت   -29
  .شود
هاي زیرزمینی اطمینان قبل از هرگونه گودبرداري و حفاري در مورد وجود و یا عدم وجود کابل  -30

  .حاصل شود
  .رات صورت بگیردهاي موقت و دائم و نصب تجهیزات برقی با رعایت مقرسیم کشی  -31
وسایل اطفاء حریق مناسب و کافی در قسمت هاي مختلف کارگاه ساختمانی آماده استفاده و در  -32

  .دسترس باشند
کمک هاي اولیه متناسب با نوع کار و تعداد کارگران تهیه و در جاي مناسب نگهداري و در دسترس  -33

  .باشند
  .هاي اولیه آموزش الزم را دیده باشندافراد در رابطه با استفاده از وسایل کمک  -34
  .براي انتقال فوري کارگران آسیب دیده به مراکز پزشکی تمهیدات الزم بعمل آید  -35
  وسایل ارتباطی براي تماس فوري با مراکز اورژانس و آتش نشانی ضروري می باشد  -36
ه بطور مستمر با گچ و سیمان و سایر مواد و مصالح آالینده تماس مستقیم بایستی به کارگرانی ک  -37

  .دارند ، شیر داده شود
  .آب آشامیدنی سالم و کافی در اختیار کارگران قرار داده گیرد  -38
  .بر روي مخازن و شیرهاي برداشت آب غیرآشامیدنی، تابلوي آب غیرقابل شرب نصب شود  -39
ارگر حداقل یک چشمه توالت و دستشویی بهداشتی و محصور داراي آب و وسایل نفر ک 25به ازاي هر  -40

  .کافی شستشو وجود داشته باشد
فضاي سرپوشیده کافی و کامالً بهداشتی به عنوان رختکن و محل غذاخوري کارگران وجود داشته  -41
  .باشد
شرایط کار مجبور به اقامت در محل مناسب کافی براي اقامت و استراحت موقت کارگرانی که به دلیل  -42

  .کارگاه هستند فراهم شده باشد
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هاي کار، عبور مرور، ثابت و قابل حمل در محل، نور و روشنایی طبیعی و مصنوعی کافی و متناسب   -43

  .غذاخوري، اقامت و استراحت کارگران فراهم شده باشد
به طور  وبرخوردار باشد  ي کارگران، از هواي کافی و سالم محل هاي کار، اقامت، استراحت و غذاخور -44

  .طبیعی و یا مصنوعی تهویه شود
سانتیمتر است نرده  120هایی که ارتفاع سقوط بیش از براي جلوگیري از سقوط افراد در محل -45

 110تا  90درصورت نصب نرده حفاظتی موقت ارتفاع آن از کف طبقه بین . حفاظتی موقت نصب گردد
متر داراي پایه عمودي باشد و در مقابل نیروهاي افقی و ضربه وارده در  2سانتیمتر باشد که در فاصله هر 

  .تمام جهات مقاوم باشد
باشد در در صورتیکه نرده حفاظتی موقت در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرك می -46

  .مقابل نیرو و ضربه وارده مقاوم باشد
  .نصب شود ي مشخصات حقوقی ملک در محل مناسب و قابل رویتتابلو -47
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   3شماره  پیوست

 )مالک/توسط مجري(اقدامات الزم قبل از شروع عملیات تخریب 

  .مجوز الزم از مرجع رسمی ساختمان گرفته شود - 1
قطع و یا سالم سازي، هاي مشابه با اطالع و همکاري مؤسسات ذیربط جریان آب و برق و گاز و سرویس - 2

  .محدود و نگهداري شود
به  آنشروع عملیات تخریب یک هفته قبل از زمان هاي فوق و همچنین زمان و مدت قطع سرویس - 3

  .اطالع ساکنین ساختمان هاي مجاور رسیده باشد
  .و توسط ناظر چک گرددروها و معابر عمومی مجاور بناي مورد تخریب محافظت گرددپیاده- 4
توسط کارشناس رسمی برداشت و ي همجوار توسط ها هت ناشی از تخریب بنا در پایداري سازاثرا- 5

توسط و تدابیر الزم در جهت پایداري و ارائه طرح مناسب اقدام بررسی محاسب پس از بازدید نسبت به 
  .بعمل بیایدمجري 

هاي از قبیل چوب بست، پلههیچ یک از اجزاي بناي مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده توجه گردد  - 6
  .باشند موقت، سقف و سایر اجزاي راهروهاي سرپوشیده بیش از دو سوم مقاومت خود بارگذاري نشده

رو و دیگر معابر و فضاهاي انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده - 7
  .مجوز از مرجع رسمی ساختمان باشد عمومی با کسب 

اند توجه کافی به انرژي ذخیره ده تشکیل یافتهتنیده  یا پس کشی هایی که از بتن پیشخریب سقفدر ت - 8
  .آن شده باشدنخریب شده در بتن و خطرهاي ناشی از 

اند پس از اجراي سازه هایی که براي نگهداري خاك زمین یا ساختمان مجاور ساخته شدهتخریب دیواره - 9
  .نگهبان انجام شود

  در دست  ساختمان  هاي قسمت  از کلیه  شود، باید بازدید دقیقی  شروع  تخریب  عملیات  از اینکه  قبل  -10
  نصب  از قبیل  احتیاطی  ، اقدامات ریزش  و قابل  خطرناك  هاي وجود قسمت  و در صورت  آمده  بعمل  تخریب
 .آید  بعمل  ها قسمت  مهار آن  جهت  موقتی  هاي و ستون  ، سپر و حایل شمع

کمربند   کنند باید مجهز به کار می  درجه 20از   بیش  دار با شیب  شیب  هاي سقف  بر روي  که  کارگرانی -11
 .باشند و در صورت امکان تورهاي حفاظتی در زیر محل کار نصب گردد  نجات  و طناب  ایمنی

انجام  انی امن و مناسبو نگهداري آنها در مکجداسازي هاي ساختمان مورد تخریب کلیه شیشه -12
  .پذیرد

نصب نرده وحفاظ ، استفاده از وسایل حفاظت فردي مثل کمربند ایمنی و استفاده از داربستها و  -13
  .باالبرهاي مناسب در زمان کاردرارتفاع الزامی است

عایق ، مجوز الزم اخذ گردد و برق HSEقبل ازساختمان سازي ازواحد   نظارت بر کار کارگران ،ضمن   -14
همچنین از وسایل حفاظت  . صورت پذیرد سازي دستگاهاي برقی ونصب سیم ارت ورعایت اقدامات ایمنی

  .استفاده گردد فردي
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و همچنین برنحوه کار کارگران در زمان قطع گردد گذاري، برق دستگاه قبل از تعمیرات حفاظضمن   -15

  .نظارت شود کار با دستگاههاي گردنده
براي جلوگیري از خطرهاي ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی ، با توجه به   -16

فاصله بناي در دست تخریب، احداث، تعمیر و یا بازسازي از معابر عمومی، راهروي سرپوشیده احداث شود 
  .و چک لیست مربوطه تکمیل گردد

  .دریجی صورت گیردتخریب بایستی بدون استفاده از ماشین آالت و ت -17
بایستی طبقات زیرین آن مسدود شده و امکان رفت آمد در زیر آن موجود  قبل از تخریب هر سقف -18

همچنین تخریب از طبقات فوقانی شروع شده و با جلوگیري از انباشت مصالح در سقف طبقات . نباشد
 .تحتانی ادامه پیدا خواهد کرد

  تخریبجام زمانبندي و نحوي ان تهیه برنامه  -19
  اقدامات الزم قبل از شروع عملیات گودبرداري) الف:  4فرم شماره 

زمین موردنظر از لحاظ استحکام و جنس خاك به طور دقیق مورد : انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی  -1 
توسط ناظر و نقشه گودبرداري، پایدارسازي جداره هاي گود و همچنین برنامه گودبرداري . بررسی قرار گیرد

 .شودمجري بررسی 
هاي  وقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل کانال: بررسی و مطالعۀ تأسیسات زیرزمینی احتمالی در محل  -2 

هاي برق، تلفن و غیره که ممکن است در حین عملیات  کشی آب و گاز، کابل فاضالب، قنوات قدیمی، لوله
ه یا خود دچار خسارت شوند، بررسی و شناسایی شوند و گودبرداري و خاکبرداري موجب بروز خطر و حادث

نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و همچنین در صورت قطع جریان آنها   ربط، هاي ذي با همکاري سازمان
پذیر نباشد،  در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در بند ب امکان .اقدام شود

  .هاي مربوطه و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود زمانباید با همکاري سا
 بررسی و مطالعۀ چاههاي آب و فاضالب و قنوات، اعم از متروکه و یا دایر، در محل - 3

نشانی،  هاي خدمات عمومی از قبیل آتش چنانچه محل گودبرداري در نزدیکی یا مجاورت یکی از ایستگاه -4 
ربط  هاي مربوطه باشد، باید از قبل مراتب به اطالع مسووالن ذي مسیر اتومبیل اورژانس و غیره و یا در
  .اي ایجاد نشود رسانی عمومی وقفه رسانده شود تا در سرویس

  :بازرسی ساختمانهاي مجاور گود؛ شامل   - 5
شتعال، دستورات الزم براي تخلیۀ آب استخرها و کاالهاي انبارها، به ویژه کاالهاي سنگین یا قابل ا  -

  )در صورت لزوم(وسایل و ماشین آالت مرتعش با بار دینامیکی 
  آنها  برروي پایشنصب وسایل و معابر مجاور و  بررسی ساختمانها  -
  بررسی وجود باغچه یا زمین زراعی دایر در مجاورت گود  -
شرکت آب و اخذ مجوزهاي الزم از ادارات و سازمانهاي ذیربط نظیر شهرداري، شرکت گاز، بررسی  - 6

  فاضالب، شرکت توزیع برق و نظایر آن
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ي، و فصل انجام کارریزي و زمانبرنامه - 7 بندي کارهاي اجرایی، متناسب با شرایط کار، اوضاع جو  
  مهارسازي و تهیه برنامه گودبردارياجراي روش بررسی  - 8
  اجراي عملیات گودبرداريکردن کلّیۀ تجهیزات و لوازم و دستگاههاي مورد نیاز براي آماده - 9

  خارج نمودن کلیه اشیا زائد از قبیل سنگ، تخته، ضایعات ساختمانی و موانع از محل  -10
  

شوند باید تجربه کافی داشته باشند و اشخاص  تمام کارگرانی که در عملیات خاکی مشغول به کار می -11
آالت و  همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و اپراتورهاي ماشین. صالح بر کار آنان نظارت کنند ذي

  .دباشنو داراي کارت مهارت و سالمت  صالح  تجهیزات مربوطه، باید از اشخاص ذي
توجیه ساکنان ساختمانهاي مجاور با هشدارهاي ایمنی مورد نیاز جهت تخلیه ساختمانها در صورت  -12

احتمالی، باز و بسته نشدن دربها و پنجره ها و  همچون سر و صداي غیرمتعارف، ترك(احساس خطر ریزش
 (...  
ر فاصله تا لبه گود و با نصب سانتیمت 150گودبرداري مجاور معابر و فضاهاي عمومی با رعایت حداقل  -13

 .عالئم هشداردهنده صورت گیرد
  اقدامات الزم در حین گودبرداري) ب 

انتخاب مجریان و بهره گیري از مهندسان ناظر ذیصالح و حضور مهندس مجري و ناظر در حین  - 1
  عملیات گودبرداري

هاي که احتمال  در خاکبرداري. اجراي سازه هاي نگهبان مطابق نقشه، مشخصات و برنامه زمانبندي  - 2
ریزش یا لغزش دیوارها وجود دارد، باید با نصب شمع، سپر و مهارهاي محکم و مناسب براي حفاظت 

اردي که عملیات در مو. دیوارها اقدام شود، مگر آنکه شیب دیواره از زاویه شیب طبیعی خاك کمتر باشد
شود، باید  آهن و مراکز یا تاسیسات داراي ارتعاش انجام می ها، خطوط راه گودبرداري در مجاورت بزرگراه

هاي محل  در موارد زیر باید دیواره. ها اقدامات الزم صورت گیرد براي جلوگیري از لغزش یا ریزش دیواره
 ها  فته و در نقاطی که خطر ریزش یا لغزش دیوارهگودبرداري به طور دقیق مورد بررسی و بازدید قرار گر

ایجاد شده، وجود مهارها و وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع، سپر و غیره نصب و با مهارهاي موجود تقویت 
  :شوند

  هاي شدید بعد از بارندگی  -
  هاي شدید، سیل و زلزله بعد از وقوع توفان  -
  هاي شدید بعد از یخبندان  -
  گونه عملیات انفجاري بعد از هر  -
  هاي ناگهانی بعد از ریزش  -
  ها بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهار  -
  ساختمانی  بعد از هر گونه ایجاد وقفه در فعالیت  -
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هاي برقی مانند الکتروموتور براي هوادهی، تخلیه آب و  در صورتی که در عملیات خاکی از دستگاه -3 
باید با رعایت مفاد به کار گرفته شده در این ضوابط نسبت به تجهیز وسایل  نظایر آن استفاده شود،

  .حفاظتی مناسب اقدام کنند
هایی که احتمال  چنانچه محل موردنظر براي عملیات خاکی نظیر حفر چاه در معابر عمومی یا محل -4 

  محصور کردن محوطه حفاري،  آمد افراد متفرقه وجود داشته باشد، باید با اقدامات احتیاطی از قبیل و رفت
  .نصب عالئم هشداردهنده و وسایل کنترل مسیر، از ورود افراد به نزدیکی منطقه حفاري جلوگیري شود
آالت  براي جلوگیري از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات،مصالح ساختمانی و ماشین

آالت  و وسایط نقلیه با کارگران و وسایل و ماشین و سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد افراد
گودبرداري   العمل برداري با رعایت ضوابط و دستور برداري، باید اطراف محل حفاري و خاك حفاري و خاك

در مجاورت معابر و فضاهاي عمومی، محل حفاري و . به نحو مناسب حصارکشی و محافظت شود
  .که در شب و روز قابل رویت باشد، مجهز شودبرداري باید با عالئم هشداردهنده  خاك

  تأمین روشنایی الزم در محل گودبرداري و اطراف آن - 5
  نصب وسایل باالبر و وینچ هاي مورد نیاز، به صورتی محکم و اصولی - 6
در صورتی که از موتورهاي احتراق داخلی در داخل گود استفاده شود، باید با اتخاذ تدابیر فنی، گازهاي  - 7

در صورتی که احتمال نشت و تجمع . له از کار موتور به طور موثر از منطقه کارگران تخلیه گرددحاص
گازهاي سمی و خطرناك در داخل کانال وجود داشته باشد باید با اتخاذ تدابیر فنی و نصب وسایل تهویه ، 

کانال باید نسبت همچنین در صورت تجمع آب در . هواي منطقه تنفسی کارگران و طور موثر تهویه گردد
 .به تخلیه آن اقدام شود

  اجتناب از تخلیۀ مصالح ساختمانی، نخاله هاي ساختمانی، و خاکهاي مازاد حاصل از گودبرداري  - 8
  قرار دادن اشیاي سنگین یا ناپایدار در لبۀ گود  جلوگیري از استقرار ماشین آالت سنگین و - 9

محلهاي استراحت کارگران و دفاتر کارگاه در پاي دیوارة گودها و نیز اجتناب از تجهیز کارگاه و احداث  -10
  در لبۀ آنها

  جلوگیري از ریزش و جریان آب هاي حاصل از بارش باران یا آبهاي تحت االرضی در بدنه و لبۀ گود -11
گرفته و در دیواره هاي محل گوبرداري و حفاري در موارد ذیل باید دقیقا مورد بررسی و بازدید قرار  -12

  :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  -
  فجاريبعد از هرگونه عملیات ان  -
  بعد از ریزش هاي ناگهانی  -
  بعد از وارد امدن صدمات اساسی به مهارها  -
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. در گودهایی که عمق آنها بیش از یک متر است، نباید کارگر به تنهایی در محل به کار گمارده شود -13
و خروج  دار مسوولیت نظارت بر ورود هاي عمیق و وسیع، باید یک نفر نگهبان عهده در محل گودبرداري

آالت سنگین باشد و نیز براي آگاهی کارگران و سایر افراد، عالئم هشداردهنده در معبر و  ها و ماشین کامیون
  .آالت مذکور نصب شود ها و ماشین محل ورود و خروج کامیون

ر سرپرست باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را کتباً و در اسرع وقت و قبل از آنکه عالیم و آثا -14
  .اطالع دهد HSEحادثه از بین رفته باشد، به واحد 

  .هاي ساختمانی باید مجهز به کاله و کفش ایمنی باشند کلیه کارگران کارگاه -15
هنگامی که ماشین آالت راه سازي و ساختمانی در حال کار هستند، ورود افراد به داخل شعاع عمل  -16

  .آنها باید ممنوع گردد
کارگران را  .استفاده شود مکانیکی باید ازوسایل یه قطعات و مصالح سنگین و حجیمدر بارگیري و تخل -17

باال کشیدن اجسام  .نباید به باال بردن و پایین آوردن بارهاي سنگین یا حجیم به وسیله نردبان وادار نمود
مجازنبوده سنگین و حجیم از جمله تیرآهن، قطعات فوالدي و غیره به صورت دستی باطناب، کابل و غیره 

 .استفاده شود مکانیکی مناسب و بایدازباالبرهاي
ها باید تحت نظارت شخص ذیصالح و به  در داربست  اساسی  تغییرات  و دادن  کردن  ، پیاده برپا کردن -18

هاي داربست باید به طور مطمئن  پایه .وسیله کارگرانی که در این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام گیرد
هرگز نباید براي تکیه گاه داربست یا . و محکم مهار شود تا مانع نوسان و جابجایی و لغزیدن داربست گردد

  . ساخت آن از آجرهاي لق، بشکه، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود
هاي نردبان باید  شکه و نظایر آن در زیر پایهاز افزودن ارتفاع نردبان به وسیله قرار دادن جعبه یا ب -19

  .خودداري بعمل آید
اي، از قبیل لوله فلزي یا تیرچوبی و غیره و همچنین نبش دیوار  از تکیه دادن نردبان به ستون استوانه -20

  .باید جلوگیري بعمل آید
  حفاظتی  د دارد، باید موانعوجو  و حفاري  گودبرداري  محل  اشیاء به  سقوط  احتمال  که  هایی در محل -21
   کارگران  از سقوط  پیشگیري  براي  همچنین. گردد  بینی پیش  کارگران  به  آسیب  از وارد شدن  جلوگیري  براي

  محوطه  محصور کردن  از قبیل  احتیاطی  نیز باید اقدامات  و حفاري  گودبرداري  محل  داخل  و افراد عابر به 
  .شود  و غیره انجام  هشدار دهنده  ، وسایل کنترل مسیر، عالیم موانع  ها، هنرد  ، نصب گودبرداري

ریزي،  شود، براي جلوگیري از سقوط چرخ دستی یا فرغون به محل بتن  در قسمتی که بتن ریخته می -22
  .باید در کناره آن موانعی تعبیه گردد

وي هم چیده شوند، مگرآنکه از اطراف به ردیف ر  از ده  نباید بیش  و گچ و غیره  سیمان  هاي کیسه-23
شوند، یک   وسایل مطمئن مهار گردند و در این صورت نیز باید در هر پنج ردیف که روي هم چیده می

  .کیسه از هر طرف عقب نشینی گردد
 باید با موانع مناسب محصور  آن  شود و اطراف  انباشته  از دو متر ارتفاع  نباید با بیش  آجر و سفال -24
  .گردد
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هاي محتوي قیر جامد ، باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در  براي گرم کردن بشکه -25
هاي زیرین ظرف قیر در ابتداي کار جلوگیري  ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت

  .بعمل آید
به کار دیگري باشند، باید اقدامات  اگر در مجاورت محل گودبرداري و حفاري کارگرانی مشغول -26

  .احتیاطی براي ایمنی آنان به عمل آید
همچنین . مصالح حاصل از گودبرداري و حفاري نباید به فاصله کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود -27

  .این مصالح نباید در پیاده روها و معابر عمومی به نحوي انباشته شود که مانع عبور و مرور گردد
در مواردي که حفاري در زیر پیاده روها ضروري باشد، باید جهت پیشگیري از خطر ریزش اقدامات  -28

احتیاطی از قبیل نصب مهارهاي مناسب با استقامت کافی انجام و با نصب موانع، نرده ها و عالئم 
  . یدهشداردهنده، منطقه خطر به طور کلی محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیري به عمل آ

  .در حفاري با بیل و کلنگ باید کارگران به فاصله کافی از یکدیگر له کار گمارده شوند -29
در شیارهاي عمیق و طوالنی که عمق آنها بیش از یک متر باشد، باید به ازاء حداکثر هر سی متر  -30

از لبه شیار ادامه داشته لبه باالیی نردبان باید تا حدود یک متر باالتر . طول، یک نردبان کار گذارده شود
  .باشد

  

براي رفت و آمد کارگران به محل گودبرداري باید راه هاي ورودي و خروجی مناسب و ایمن در نظر  -31
 متر باشد، باید براي هر شش متر یک سکو یا پاگرد 6در محل گودهایی که عمق آن بیش از . گرفته شود

این سکوها یا پاگردها و همچنین راه هاي . ش بینی گرددبراي نردبان ها، پله ها و راه هاي شیب دار پی
  .شیب دار و پلکان ها باید به وسیله نرده هاي مناسب محافظت شوند

عرض معابر و راه هاي شیب دار ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از چهار متر باشد و در طرفین آن باید  -32
قطر آن نباید از بیست . اظ از چوب ساخته شوددر صورتی که این حف. موانع محکم و مناسبی نصب گردد

  .سانتیمتر کمتر باشد
شود ساخته می) بدون استفاده از تخته هاي چوبی(هاي سخت دار و معابري که در زمینهاي شیبراه-33

  .باید بدون پستی و بلندي و ناهمواري باشد
از لحاظ جنس خاك، سطح  در صورت رویت هرگونه مغایرت شرایط خاك محل با گزارش ژئوتکینک -34

  .نسبت به هماهنگی و بررسی مجدد باشرکت مشاور ژئوتکنیک اقدام گردد... آب یا قنات و 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  مدیریت بازرسی گودهاي ساختمانی
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١ 
 

  بسمه تعالی

  گفتار پیش

از دغدغه هاي اصلی مدیریت مهندسی سازمان  یکی افزایش سطح کیفی مهندسی پروژهاي ساختمانی
تحقق این امر بدون توجه به وجود زیر ساخت هاي مدیریتی الزم نظیر پیاده سازي سیستم مدیریت . است

  .به نظر می رسدکیفیت در پروژه ها ، دور از ذهن 
در فرآیند آشنایی با مند کردن  رویه هاي جاري مهندسین ناظر سند اجرایی پیوست با هدف نظام

انتظار می رود با پیاده . تدوین شده است برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی
در پروژه  موارد اجراییتوجه به  سازي این سند اجرایی، وقوع مخاطرات احتمالی پروژه که ناشی از عدم

ایجاد شده، نظارت موثرتري را در طی پروژه و در چهار  آگاهیباشد کاهش یافته و مهندس ناظر با اتکا به 
  .چوب ضوابط و مشخصات فنی اعمال نماید

رویه ها و فرایند هاي این سند اجرایی توسط بازرس ساختمان بصورت ادواري و منطبق با دستور 
  .ي مرتبط کنترل گردیده تا کیفیت محصول نهایی تضمین گرددهاالعمل
مهندسی سازمان نظام  فنی وجناب آقاي دکتر نبی زاده معاونت محترم  یان شایسته است که ازپا در

مهندس داداشی،  یان، جناب آقامعاونت این  اعضاي کارگروه گودبرداري استان تهران وساختمان مهندسی 
ه در تهیه کی فر ئ، تاج الدینی و میرزادکتر غفارپور جهرمی جناب آقایانو ، جواهريامین مقدم، خوشدل، 

خانم مهندس عالمی که  همچنین از سرکار .نموده اند قدرانی به عمل آیداین دستورالعمل همکاري 
  .اند، قدردانی می گردددار بودهویرایش این دستورالعمل را عهده
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  تعاریف و اصطالحات

تر از سطح زمین یا در تراز پایین تر  گودبرداري به هرگونه حفاري و خاکبرداري در تراز پایین :گودبرداري
  .از زیر پی ساختمان مجاور اطالق می گردد

ی است نشخص حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختماصاحب کار  :صاحب کار 
در صورتی که صاحب کار . طبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار می نماید که انجام عملیات گودبرداري را 

  .داراي پروانه اشتغال بکار اجراي ساختمان باشد، می تواند خود بعنوان سازنده فعالیت نماید
شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال بکار اجراي ساختمان از وزارت راه و ) مجري(سازنده :سازنده

  .شهر سازي است که بعنوان پیمانکار کل، اجراي عملیات ساختمانی را بعهده دارد
ساختمان شخص حقیقی شاغل به کار در دفتر مهندسی یا شخص حقوقی طراح یا محاسب سازه  :طراح

است که بر اساس پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر در زمینه طراحی در رشته عمران از  طراحی ساختمان
ندرج در پروانه اشتغال م وزارت راه و شهر سازي، انجام طراحی و محاسبات را در حدود صالحیت و ظرفیت

  .به کار مهندسی بر عهده دارد
معتبر در زمینه نظارت از وزارت راه و شهر بکار  ناظر شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال :ناظر

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

بکار معتبر در زمینه نظارت از وزارت راه و  بازرس شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال :بازرس
ه نمایندگی از سازمان نظام مهندسی مسئولیت ممیزي و بازرسی کیفی و صحت شهر سازي است که ب

  .خدمات مهندسی را برعهده دارد سنجی حسن
به نمایندگی از ... تمامی عوامل دست اندر کار پروژه که در غالب پیمانکار، ناظر، محاسب و  :ارکان پروژه

  .انجام کار در پروژه را دارند هسازمان نظام مهندسی وظیف
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  ضرورت موضوع

گود برداري در زمین / در اغلب پروژه هاي ساختمانی ، فعالیت هاي  اجرایی با عملیات خاکبرداري 
این بخش از عملیات اجرایی که اغلب سهم کمی از پیشرفت فیزیکی پروژه را به . محل اجرا آغاز می گردد

  .وژه محسوب می گرددخود اختصاص می دهد بی شک یکی از مهمترین مراحل اجرایی پر
معموال با آغاز . اهمیت مرحله گود برداري پروژه صرفا به لحاظ وجود پیچیدگی هاي فنی نیست

از وقوع رخداد هاي احتمالی )  در صورت وجود ( عملیات گود برداري ، مالکین ساختمان هاي همجوار 
لقوه در صورتی که در این دسته از این نگرانی با. ناشی از گود برداري از نگرانی منطقی اي برخوردارند

ذینفعان پروژه ، به صورت منطقی و از مناظر فنی و مدیریتی مدیریت نگردد ، با عث می گردد حس نگرانی 
این نارضایتی باعث می گردد فضاي اجرایی معمول پروژه را از وضعیت . به نارضایتی شدید  تبدیل گردد

  .متصور براي پروژه ، به شدت افزایش یابدعادي خارج نموده و سبب گردد میزان ریسک 
از اینرو در اداره پروژه هاي عمرانی همواره مهندس پروژه بایستی عالوه بر مدیریت مهندسی پروژه به 

  . مدیریت حوزه هاي مختلف در پروژه خصوصا مدیریت ذینفعان نیز توجه جدي داشته باشد
اهمیتی که از  بعد فنی براي آن متصور است ، همواره بی تردید اجراي صحیح سازه هاي نگهبان صرفنظر از 

  . 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 

ن مصالح مورد نیاز ،  نصب سریع  در دسترس بود. اجراي گودبرداري هاي شهري مورد استفاده قرار می گیرد
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
. هاي جدي است سازه نگهبان خرپایی علیرغم نکات مثبتی که برخوردار است داراي برخی ضعف

  :عمده مشکالت رایج در بکار گیري سازه نگهبان خرپایی را می توان در موارد زیر خالصه نمود
، کمتر اشتیاق به بازدید میدانی و ارائه طرحی لیل تیپ پذیري ظاهري سازه نگهبانمهندسان محاسب به د -

 . منطبق با نیاز پروژه دارند

اغلب مالکین و کارفرمایان متقاضی این روش ، تامین سازه نگهبان خرپایی را با نگاه هزینه اي صرف و  -
این دسته از مجریان بواسطه  عدم آگاهی کافی نسبت به قوانین و .شاید سازه اي غیر ضرور تلقی می نمایند 

و و تبعات قانونی آن کمتر مقرارات رایج ، اغلب نسبت به مسئولیت خود در قبال وقوع خطر هاي پیش ر
  . مطلع هستند
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پیمانکاران ساخت این گونه سازه ها ، برحسب یک عادت نا متعارف کمتر تمایلی به استفاده از نقشه و  -

 ، سادگی ظاهري در طرح و روش ساخت. مشخصات فنی در اجراي این دسته سازه ها از خود نشان می دهند
 .یر حرفه اي در این حوزه بکار گیري شونداغلب باعث می گردد افراد کامال غ

اغلب مهندسین ناظر نیز با توجه به جمیع مشکالت اعالم شده ، گاها نقش و عملکرد موثري را به جهت  -
حل مشکالت طرح شده در خود نمی بینند و در شرایط معمول ، خود را در بروز مخاطرات احتمالی با دیگر 

 .دیگر متاسفانه ریسک خطر را می پذیرند به عبارت. سازندگان سهیم می کنند

  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

 بازدید میدانی با هدف شناسایی وضعیت فنی و کیفی همجواري ها -1

ناظر بایستی ضمن بازدید از ساختمان هاي مجاور ، وضعیت ایستایی ساختمان در این مرحله مهندس 
در این بازدید وضعیت وجود چاه هاي . هاي موجود ، کیفیت ساخت ، نوع اسکلت و امثالهم را بررسی نماید

جذبی و موقعیت قرار گیري آنها بایستی در قالب مذاکره میدانی با همسایگان بررسی و شناسایی 
چه در محل ساخت پروژه سابقه وجود قنوات و یا کانال هاي تاسیساتی و فاضالب قدیمی موجود چنان.شود

  .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 

این امر . ود برداري مقرر است پیاده شود توضیحات الزم را ارائه نمایدکه به جهت افزایش ایمنی در زمان گ
باعث می شود نامبردگان به نقش مهندس ناظر در پروژه و جدیت برنامه هاي مهندسی در پروژه اعتماد 

در این مرحله . بیشتري نمایند و از ایجاد و توسعه شایعات و برداشت هاي ذهنی در همسایگان کاسته شود
می گردد مهندس ناظر شماره تماس خود را براي ارتباط بیشتر با مدیران همسایگان مجاور در اختیار توصیه 

نامبردگان قرار دهد چرا که با این روش دقت و نظارت در پروژه مورد نظارت ناظر بصورت مستمر افزایش می 
  .یابد

 تطابق نقشه سازه نگهبان با مطالعات میدانی - 2

میدانی الزم است قبل ازآغاز عملیات اجرایی ، نقشه هاي مصوب سازه نگهبان با  بر اساس نتایج مطالعات -
برخی مغایرت هاي متداول در نقشه ها .وضع موجود بررسی و مغایرت هاي احتمالی نقشه ها شناسایی گردد

 :عبارتند از 

  عدم امکان پیاده سازي نقشه با مختصات اجرایی زمین پروژه -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ۳۱

http://www.pdffactory.com
http://icivil.ir/omran


 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

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

۵ 
 

  
 

ي جداره زساپایدار   نگهبان در محدوده هایی که به گذر منتهی شده و نیاز بهعدم پیش بینی سازه  -
 .در آن ها احساس می گردد

 استفاده از مصالح غیر مشخصاتی نطیر الوار هاي چوبی در نقشه هاي اجرایی -

 عدم ارائه جزئیات اتصاالت  -

 عدم پیش بینی مهار هاي عرضی بین خرپا ها -

 و تامین ارتفاع مناسب المان قائم خرپاعدم تامین طول موثر گیرداري  -

 عدم انطباق روش سازه نگهبان خرپایی با جنس خاك مشاهداتی در پروژه -

مهندس ناظر بایستی در صورت مشاهده هریک از ابهامات مطرح شده نسبت به ارائه طریق مناسب 
محاسباتی دارند بدیهی است آن دسته از مشکالتی که منشاء . به جهت حل مشکل اقدام نماید

به جهت بررسی و بازنگري نقشه جات و  یا بطور مستقیم توسط ناظر مجري/بایستی از طریق مالک
  .، در اختیار مهندس محاسب قرار گیردبصورت کتبینهایتا ممهور شدن مجدد نقشه ها 

اجرایی مهندس ناظر بایستی کار بررسی ابهامات در نقشه هاي سازه نگهبان را قبل از آغاز عملیات  -
و 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
ابعاد و یا تعداد افزایش ( از دیگر مشکالت می توان به تمایل برخی مالکین به ایجاد تغییر در نقشه -

درخواست اعمال تغییرات در عمق گود برداري در زمانی که عملیات اجرایی . اشاره نمود) زیر زمین 
آغاز شده و یا طبق نقشه اولیه پایان یافته است ، در تامین ایمنی گود ها به شدت تاثیر گذار می 

ر شرایطی که عملیات گود تغییر یاد شده اغلب باعث می شود کار از سوي مهندس ناظر د. باشد
از اینرو . براري اولیه تمام شده است متوقف گردد تا روند تغییر در نقشه ها بصورت قانونی طی گردد

با توجه به اینکه این گونه تغییرات پس از شروع گود برداري،  باعث توقف اجباري در عملیات گود 
ناظر قبل از آغاز عملیات گود برداري ، برداري پروژه می نماید لذا اکیدا توصیه می گردد مهندس 

در این . مذاکرات خود را  با مالک انجام داده از آخرین دیدگاه و خواست هاي  وي بیشتر آشنا شود
گونه موارد توصیه می گردد درصورتی که مهندس ناظر  با درخواست تغییر در نقشه  روبرو  می 

  .شه گود برداري اجتناب نمایدگردد ، از صدور برگه شروع بکار تا نهایی شدن نق
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  اقدامات، مطالعات و بررسی هاي الزم قبل از شروع عملیات گودبرداري و در حین اجرا  - 3

در استفاده از این روش، الزم است مهندس ناظر موارد مهم گزارش مطالعات ژئوتکنیک را مطالعه  )1
آب زیرزمینی، وجود قنوات و  پارامترهاي مکانیکی خاك، وضعیت و ارتفاع: این موارد شامل. کند

 .می باشد... چاه، شیب مناسب گودبرداري، لوگ گمانه ها و 

مهندس ناظر در گام اول نصب بایستی پارامترهاي پایداري دیوار مشترك و نوع ظرفیت باربري  )2
بصورت ایده آل تامین سازه نگهبان با هدف پایدار سازي خاك . ساختمان هاي مجاور را کنترل کند

 .متر باالتر از فونداسیون باشد 5/1اور می باشد لذا توصیه می گردد ارتفاع ستون حدود پی مج

درصورتیکه ساختمان همجواري از پایداري ذاتی برخوردار نبوده و بدلیل فرسودگی از شرائط   )3
مناسبی برخوردار نباشد در این خصوص الزم است براي پایداري ساختمان هاي همجواري از سازه 

نوع این سازه نگهبان هاي مضاعف بایستی قبل از اجرا با . ان مضاعف استفاده شودهاي نگهب
تاکید می گردد اجراي سازه نگهبان خرپا . مهندس محاسب بررسی و تدبیرات فنی الزم اتخاذ گردد

 .با هدف ایمن نمودن جداره دیواره گود با ساختمان همجواري است

هاي دورتر از سازه با فرض بوجود آمدن قوس  در این روش بخشی از خاك مهار شده و بخش )4
براي خاك هاي با پتانسیل هوازدگی این روش به . مناسب براي انتقال بار به سازه استوار شده است

دلیل تولید نشدن قوس مناسب توصیه نشده و براي چسبندگی هاي باالتر بایستی از تخته کوبی و 
 .شاتکریت استفاده گردد

بان خرپایی در ساختمان سازي هاي شهري و در شرایطی انجام می شود که معموال سازه هاي نگه )5
بنابراین الزم است که در هنگام اجراي این سازه ها . مطالعات ژئوتکنیک در آنجا انجام نشده است

بروز ترك، تغییرات الیه ها، حرکت . تغییرات الیه ها در هنگام گودبرداري مورد پایش قرار گیرد
ور و وضعیت آبهاي جاري زیرسطحی از جمله نکاتی هستند که باید مورد توجه هاي ساختمان مجا

 .ناظران قرار گیرد و درصورت مشاهده بالفاصله مورد توجه قرارگیرند

با توجه به اینکه سازه خرپایی جهت جلوگیري از گسیختگی محرك خاك می باشد و این نوع  )6
ن حتی االمکان از ایجاد فاصله بین سازه خرپا و گسیختگی به جابجایی زیادي احتیاج ندارد، بنابرای

درصورت ایجاد فاصله بین دیوار و سازه نگهبان این فاصله بایستی با . دیوار باید جلوگیري شود
مانند بتن کم مایه، آجر و قلوه سنگ تثبیت شده با گچ (مصالحی که مقاومت بیشتر از خاك موجود 

 .را دارند پر گردد) و سیمان
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ب براي سازه نگهبان خرپایی نزدیک محل ستون ساختمان مجاور و بالفاصله از محل محل مناس )7
نزدیک بودن محل ستون ساختمان مجاور باعث . اجراي ساختمان در حال گودبرداري می باشد

 .محدود شدن حرکت ساختمان مجاور و همچنین جلوگیري از لغزش موضعی می شود

ستون هاي سازه کمترین و در خاکهاي متراکم و در خاکهاي سست و غیرچسبنده فاصله بین  )8
 .سیمانته شده این فاصله افزایش می یابد

، قبل از آغاز عملیات گود برداري و با حفر چاه هاي ش اجراي صحیح سازه نگهبان خرپاییدر رو )9
پس از نصب کامل . در تراز زمین طبیعی آغاز می گرددمربوط به قرار گیري و نصب المان قائم خرپا 

المان یاد شده با تامین سپر خاکی مناسب عملیات خاکبرداري مرحله به مرحله و با تکمیل سایر 
، عملیات گود برداي تا ن در روش هاي اجرایی که در ابتدابنابرای. المان هاي خرپا ادامه پیدا می کند

هاي  تراز نهایی صورت می گیرد و سپس نصب المان هاي خرپایی صورت می گیرد به عنوان روش
. اجرایی غیر صحیح تلقی شده و بایستی حتی المقدور از پیاده سازي این روش ها اجتناب نمود

 .مراحل اجراي روش خرپا را بصورت شماتیک نشان می دهد 1پیوست 

چنانچه سازه نگهبان به صالحدید مهندس ناظر نیاز به تقویت و یا تضعیف دارد، مراتب کتبا توسط  )10
 .اسب اعالم شود و این مساله تا پایان امر پیگیري گرددمجري به مهندس مح/مالک

. زمان برچیدن سازه نگهبان داراي اهمیت قابل توجهی بوده و بایستی از قبل بررسی گردد )11
 .هنگامیکه خطر ریزش گود مرتفع گردیده بود به صالحدید این سازه برداشته می شود

ز آهن آالت مستعمل اجتناب ناپذیر باشد در چنانچه بنابر محدودیات و ضروریات کارگاهی استفاده ا )12
اینصورت قبل از آغاز عملیات خرپا الزم است کیفیت مصالح توسط مهندس ناظر بررسی و در 

 .صورت تایید استفاده گردد

محترم به راهنماي ضروري است ناظرین مجري از اجراي سازه نگهبان سرباز زد، /در صورتیکه مالک )13
ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران مراجعه  1عمومی مهندسین ناظر شماره 

 .فرمایند

 مروري بر برخی نکات قانونی در خصوص اجراي سازه نگهبان خرپایی  -4

ود سازه نگهبان پیش بینی چنانچه در پروژه اي که توسط مهندس محاسب براي پایدار سازي گ -
مسئولیت مهندس ناظر و مجري در ، ازه نگهبان اجتناب گردد، از تامین و اجراي سشده است

 .صورت وقوع حوادث جانی و مالی به شدت افزایش می یابد
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در صورتی که در پروژه سازه نگهبان تامین گردد لیکن سازه یاد شده با نقشه هاي مصوب مغایرت  -
، در صورت بروز حوادث احتمالی ه تائید مهندس محاسب نرسیده باشدداشته باشد و این مغایرت ب

 . 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 حادثه  -
، موضوع خسارت را خصوص عدم پرداخت غرامت هاي مالی شرکت هاي بیمه گر می توانند در

 .بررسی نمایند

بدیهی است در صورتی که مهندس ناظر نسبت به پیگیري اجراي صحیح سازه نگهبان اقدام نماید و علیرغم 
تامین پیش بینی هاي الزم پروژه دچار خسارت گردد، غرامت هاي یاد شده نه تنها می تواند از طریق 

  .اشدمسئولیت مستقیمی نیز بر عهده مهندس ناظر نبگردد بلکه شرکت هاي بیمه گر جبران 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

محل قرارگیري عضوهاي قائم خرپا در مجاورت 

  
عمق گود به اضافه طول شمع می  در این محل ها چاه هایی حفر می شوند که عمق این چاه ها برابر با

 .سانتیمتر می باشند 80قطر چاه ها در حدود 

  

برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

٩ 

  مراحل اجراي سازه نگهبان خرپایی

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

در این محل ها چاه هایی حفر می شوند که عمق این چاه ها برابر با
قطر چاه ها در حدود  .درصد عمق گود می باشد25حداقل  شمع

  

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

 

مراحل اجراي سازه نگهبان خرپایی :1پیوست 

بعد از اتمام عملیات تخریب و رسیدن به تراز سطح زمین  - 1
دیواره گود با کمترین تداخل با سازه اصلی مشخص می گردد

در این محل ها چاه هایی حفر می شوند که عمق این چاه ها برابر با - 2
شمع طول. باشد
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی
در چاه قرارداده می شود ساخته شده 

 ).ملک مجاور تکیه کند

 

 .پس از سخت شدن بتن عضو قائم به صورت گیردار در خاك خواهد بود

  

برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

١٠ 

ساخته شده مطابق نقشه آرماتوربندي شمع انجام شده و عضو قائم 
ملک مجاور تکیه کندنکته قابل توجه این است که عضو قائم بایستی تا حد امکان به 

  

پس از سخت شدن بتن عضو قائم به صورت گیردار در خاك خواهد بود. گردد یبتن ریزي شمع انجام م

  

 

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

 

مطابق نقشه آرماتوربندي شمع انجام شده و عضو قائم  - 3
نکته قابل توجه این است که عضو قائم بایستی تا حد امکان به (

بتن ریزي شمع انجام م - 4
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

  
 .همراه با صفحه ستون اجرا می شود

  

   

برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

١١ 

 . خاك با شیب پایدار برداشته می شود

همراه با صفحه ستون اجرا می شود پس از خاکبرداري در محل پاي عضو مایل، فونداسیون منفرد

  

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

 

خاك با شیب پایدار برداشته می شود - 5

پس از خاکبرداري در محل پاي عضو مایل، فونداسیون منفرد - 6
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

  
، به صورت مرحله اي گودبرداري شده و در هر 
توجه گردد که در صورت وجود فاصله بین 
ر مرحله گود برداري این قسمت با مصالح مناسب پر گردد تا 
مصالح مناسب مصالحی است که حداقل مقاومت فشاري خاك آن قسمت 

  

برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

١٢ 

 .پی منفرد و عضو قائم متصل می گرددعضو مایل به 

، به صورت مرحله اي گودبرداري شده و در هر )سپر خاکی(خاك محصور بین اعضاي قائم و افقی خرپاها 
توجه گردد که در صورت وجود فاصله بین  .اعضاي افقی و قطري نصب می شوند تا خرپا تکمیل گردد

ر مرحله گود برداري این قسمت با مصالح مناسب پر گردد تا عضو قائم و ملک مجاور حتماً بایستی در ه
مصالح مناسب مصالحی است که حداقل مقاومت فشاري خاك آن قسمت (فشار خاك به خرپا منتقل گردد 

 

  

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

 

عضو مایل به  - 7

خاك محصور بین اعضاي قائم و افقی خرپاها  - 8
اعضاي افقی و قطري نصب می شوند تا خرپا تکمیل گردد مرحله

عضو قائم و ملک مجاور حتماً بایستی در ه
فشار خاك به خرپا منتقل گردد 

 ).را دارا باشد
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

  

  
  .تحتانی ترین عضو افقی بایستی به صورتی نصب شود که تراز روي عضو برابر با تراز کف گود باشد

برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

١٣ 

  

تحتانی ترین عضو افقی بایستی به صورتی نصب شود که تراز روي عضو برابر با تراز کف گود باشد

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

 

  

تحتانی ترین عضو افقی بایستی به صورتی نصب شود که تراز روي عضو برابر با تراز کف گود باشد
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی
 . برداشت خاك و اجراي اعضاي مهاربندي تا خرپاي فضایی شکل پذیرد

  

. پس از نصب المان قائم الزم است عملیات نصب مهارهاي جانبی در اسرع وقت صورت پذیرد
بدیهی . نصب مهارهاي جانبی می تواند به صورت همزمان با پیشرفت عملیات خاکبرداري صورت پذیرد

  .و نوع خاك ترتیب و توالی این مراحل با نظر مهندس محاسب و ناظر می باشد

   

برخی نکات موثر در اجراي ایمن تر سازه هاي نگهبان خرپایی

١۴ 

برداشت خاك و اجراي اعضاي مهاربندي تا خرپاي فضایی شکل پذیرد

  

پس از نصب المان قائم الزم است عملیات نصب مهارهاي جانبی در اسرع وقت صورت پذیرد
نصب مهارهاي جانبی می تواند به صورت همزمان با پیشرفت عملیات خاکبرداري صورت پذیرد

و نوع خاك ترتیب و توالی این مراحل با نظر مهندس محاسب و ناظر می باشداست با توجه به جنس 

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

 

برداشت خاك و اجراي اعضاي مهاربندي تا خرپاي فضایی شکل پذیرد - 9
 

پس از نصب المان قائم الزم است عملیات نصب مهارهاي جانبی در اسرع وقت صورت پذیرد: تذکر
نصب مهارهاي جانبی می تواند به صورت همزمان با پیشرفت عملیات خاکبرداري صورت پذیرد

است با توجه به جنس 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

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

١۵ 
 

تثبیت جداره ها از طریق تخته کوبی، دوغاب و یا شاتکریت به منظور جلوگیري از ریزش  -10
 .هاي موضعی و جزئی خاك

  اتمام عملیات در صورتی پایان خواهد پذیرفت که تمامی مراحل فوق انجام گیرد  -11

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ۴۲

http://www.pdffactory.com
http://icivil.ir/omran


 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

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

١۶ 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

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

١٧ 
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  »راهنماي عمومی مهندسین ناظر

  

راهنماي عمومی مهندسین ناظر«
  » 2- 2شماره « 
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  آشنایی با
  برخی نکات موثر در اجراي

  پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژ 
  

  » 01شماره « 
  
  

  استان تهرانساختمان مهندسی سازمان نظام مهندسی  فنی ومعاونت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  مدیریت بازرسی گودهاي ساختمانی
 93ماه  اسفند
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 

  بسمه تعالی

  گفتار پیش

از دغدغه هاي اصلی مدیریت مهندسی سازمان  یکی افزایش سطح کیفی مهندسی پروژهاي ساختمانی
تحقق این امر بدون توجه به وجود زیر ساخت هاي مدیریتی الزم نظیر پیاده سازي سیستم مدیریت . است

  .کیفیت در پروژه ها ، دور از ذهن به نظر می رسد
در فرآیند آشنایی با ند کردن  رویه هاي جاري مهندسین ناظر مسند اجرایی پیوست با هدف نظام

انتظار می رود با پیاده . تدوین شده است برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژ
در پروژه  موارد اجراییسازي این سند اجرایی، وقوع مخاطرات احتمالی پروژه که ناشی از عدم توجه به 

ایجاد شده، نظارت موثرتري را در طی پروژه و در چهار  آگاهیافته و مهندس ناظر با اتکا به باشد کاهش ی
  .چوب ضوابط و مشخصات فنی اعمال نماید

رویه ها و فرایند هاي این سند اجرایی توسط بازرس ساختمان بصورت ادواري و منطبق با دستور 
  .تضمین گرددهاي مرتبط کنترل گردیده تا کیفیت محصول نهایی العمل

مهندسی سازمان نظام  فنی ودر پایان شایسته است که از جناب آقاي دکتر نبی زاده معاونت محترم 
، نصرمهندس  یان، جناب آقااستان تهران و اعضاي کارگروه گودبرداري این معاونت ساختمان مهندسی 

که در تهیه این ، توتونچیان محققیدکتر جناب آقایان و  ، داداشیجواهريامین مقدم، خوشدل، 
خانم مهندس عالمی که ویرایش چنین از سرکار هم .دستورالعمل همکاري نموده اند قدرانی به عمل آید

  .اند، قدردانی می گردددار بودهاین دستورالعمل را عهده
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

٢ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 

  تعاریف و اصطالحات

  :در این راهنما اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می روند

تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز گودبرداري به هر گونه حفاري و خاکبرداري در تراز پایین :گودبرداري
  . شودپایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطالق می

  .پروانه اشتغال به کار مهندسی :پروانه اشتغال به کار

ه کار اجراي ساختمان از وزارت راه شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال ب) مجري(سازنده :سازنده
  . و شهرسازي است که به عنوان پیمانکار کل، اجراي عملیات ساختمانی را به عهده دارد

صاحب کار شخص حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی است که  :صاحبکار
ي در صورتی که صاحب کار دارا. نمایداگذار میانجام عملیات گودبرداري را طبق قرارداد کتبی به سازنده و

تواند خود به عنوان سازنده فعالیت پروانه اشتغال به کار اجراي ساختمان از وزارت راه و شهرسازي باشد، می
  .نماید

ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان براساس شرح خدمات تهیه کننده نقشه: طراح ساختمان
ر حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال صادره توسط وزارت راه و هاي ساختمان دمهندسان رشته

  .شهرسازي

شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال به کار معتبر در زمینه نظارت از وزارت راه و شهرسازي : ناظر
است که در حدود صالحیت و ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال به کار بر اجراي صحیح عملیات ساختمانی 

  .ي گودبرداري می بایست اطالعات ژئوتکنیکی الزم را داشته باشدناظر در حوزه. کندظارت مین

گردد که پـروانه اشتغال به اشخاص حقوقــی اطالق می: شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک
شتغال هاي ژئوتکنیک مطابق ضوابط و مقررات تشخیص صالحیت و صدور پروانه ابه کار در امــور آزمایش

، همچنین هاي خدمات فنی آزمایشگاهی وزارت راه و شهرسازي احراز صالحیت شده باشندبه کار شرکت
ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور پس از انجام روال هاي تأیید شده توسط معاونت برنامهشرکت

  .هاي موجود این صالحیت را دارنددستورالعمل

داري با عمق گود، نوع خاك، وجود آب، وجود منبع ارتعاش در سطح خطر گودبر :سطح خطر گودبرداري
هاي مجاور آن به صورت گودبرداري با خطر معمولی، زیاد و بسیار زیاد مجاورت گود و حساسیت ساختمان
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

٣ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
ارزیابی سطح خطر گودبرداري بر اساس ضوابط مندرج در . شودتوسط طراح ساختمان تعیین می
  . انجام خواهد شد) سازيپی و پی(ن مبحث هفتم مقرارات ملی ساختما

که به ) ساختمان، خطوط لوله و جاده : مانند( عبارتست از انواع ابنیه اطراف گود  :ساختمان مجاور گود
  .گیردتشخیص طراح ساختمان تحت تأثیر گودبرداري قرار می

ز انجام عملیات هاي با خطر زیاد و بسیار زیاد پیش ااي است که در گودبرداريجلسه :جلسه مشترك
کار، هاي اجرایی، توجیه و هماهنگی انجام عملیات، با حضور صاحبگودبرداري به منظور مرور و کنترل نقشه

ناظر، ناظر ژئوتکنیک، طراح ساختمان، طراح گودبرداري، سازنده و نماینده فنی شهرداري در محل احداث 
  .ساختمان تشکیل خواهد شد

شخص حقیقی یا حقوقی که توسط سازنده در گودهاي با خطر زیاد  :ساختمانیکارشناس ایمنی کارگاه 
  .شودو بسیار زیاد جهت مراقبت از رعایت ایمنی در کارگاه به کار گرفته می
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

۴ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 

  ضرورت موضوع

گود برداري در زمین / ، فعالیت هاي  اجرایی با عملیات خاکبرداري در اغلب پروژه هاي ساختمانی
این بخش از عملیات اجرایی که اغلب سهم کمی از پیشرفت فیزیکی پروژه را به . اجرا آغاز می گردد محل

  .خود اختصاص می دهد بی شک یکی از مهمترین مراحل اجرایی پروژه محسوب می گردد
معموال با آغاز . نیستاهمیت مرحله گود برداري پروژه صرفا به لحاظ وجود پیچیدگی هاي فنی 

از وقوع رخداد هاي احتمالی ناشی )  در صورت وجود ( برداري، مالکین ساختمان هاي همجوار دعملیات گو
این نگرانی بالقوه در صورتی که در این دسته از ذینفعان . از گودبرداري از نگرانی منطقی اي برخوردارند

س نگرانی به ردد ح، با عث می گناظر فنی و مدیریتی مدیریت نگرددپروژه، به صورت منطقی و از م
این نارضایتی باعث می گردد فضاي اجرایی معمول پروژه را از وضعیت عادي . تبدیل گرددنارضایتی شدید 

  .، به شدت افزایش یابدردد میزان ریسک متصور براي پروژهخارج نموده و سبب گ
دسی پروژه به از اینرو در اداره پروژه هاي عمرانی همواره مهندس پروژه بایستی عالوه بر مدیریت مهن
  . مدیریت حوزه هاي مختلف در پروژه خصوصا مدیریت ذینفعان نیز توجه جدي داشته باشد

، ه از  بعد فنی براي آن متصور استبی تردید اجراي صحیح سازه هاي نگهبان صرفنظر از اهمیتی ک
  . همواره در تامین رضایت ذینفعان نیز بطور غیر مستقیم تاثیر گذار است

به جهت تامین  روز افزوناز جمله روش هایی است که بطور  پایدارسازي نیلینگ و انکراژروش 
،  در دسترس بودن مصالح مورد نیاز. پایداري در اجراي گودبرداري هاي شهري مورد استفاده قرار می گیرد

سازه نگهبان در  باعث شده بکارگیري این نوعایجاد دیواره قائم و پایدار و جلوگیري از دست و پاگیري فضا 
  .بین مهندسان و مجریان از اقبال خوبی برخور دار باشد

علیرغم نکات مثبتی که برخوردار است داراي برخی ضعف هاي جدي  پایدارسازي نیلینگ و انکراژ
  :عمده مشکالت رایج را می توان در موارد زیر خالصه نمود. است

، کمتر اشتیاق به بازدید میدانی و این روشعدم آشنایی با طراحی به دلیل اغلب مهندسان محاسب  -
 . ارائه طرحی منطبق با نیاز پروژه دارند

. بدلیل عمق زیادتر این روش را مناسب دانسته انداغلب مالکین و کارفرمایان متقاضی این روش،  -
این دسته از مجریان بواسطه  عدم آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقرارات رایج ، اغلب نسبت به 

 . ولیت خود در قبال وقوع خطر هاي پیش رو و تبعات قانونی آن کمتر مطلع هستندمسئ
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

۵ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
اغلب مهندسین ناظر نیز با توجه به جمیع مشکالت اعالم شده ، گاها نقش و عملکرد  -

موثري را به جهت حل مشکالت طرح شده در خود نمی بینند و در شرایط معمول ، خود را در بروز 
به عبارت دیگر متاسفانه ریسک خطر را می . یگر سازندگان سهیم می کنندمخاطرات احتمالی با د

 .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 عالمت گذاري شده است

 (*)معمولی گود با سطح خطر  -

 (**)گود با سطح خطر زیاد  -

 (***)گود با سطح خطر بسیار زیاد  -
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

۶ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  روش کار

  مبانی فنی و طراحی -1

  :مجموعه نکات زیر مشمول مبحث مبانی فنی و طراحی می باشند
 الزامی می صالح طراحی به عنوان مشاور یا تیم طراحی درون مجموعه پیمانکاروجود شرکت ذي -1- 1
  .اشدب

در محدوده ): ضرایب اطمینان متغیر بر اساس نوع سربار(طراحی کامل بر اساس مبانی تعادل حدي  -2- 1
  .5/1ها نزدیک به سازه مجاورتو در  35/1حداقل و حیاط بطور کلی همجواري بدون سازه خیابانها 

همجواري هاي بدون سازه در محدوده : ها و محدودیتهاي آنطراحی کامل بر اساس مبانی تغییرشکل -3- 1
الزم به ذکر است که این مقادیر صرفا جهت یک . ها کمتر از یک اینچدو اینچ و در محدوده سازهحداکثر 

تخمین اولیه از تغییرشکل هاي محتمل قابل قبول ارائه شده است و بدیهی است تعیین مقادیر مجاز تغییر 
باید با نظر طراح و محاسب تعیین ... ازه هاي مجاور و شکل ها با توجه به عمق گود و نوع همجواري ها و س

  .گردد
و عمق ریشه، بلوك، صفحات  شمع(ارائه دفترچه محاسبات کامل، طراحی المانهاي فلزي و بتنی  -4- 1

  ....):فلزي، شاتکریت و 
  .ارتفاع شمع در نظر گرفته شده 2/0المان هاي شمع حدود عمق ریشه ضروري است  -
  .ه صورت جدول و شکل در تیپ هاي مختلف طراحیبارائه مقادیر تغییرشکل  -
  .طراحی طول گیردار انکر در پشت گوه گسیختگی -
  ***) (.پیشنهاد می گردد) هاي عمیقدر پروژه(ها ارائه گراف افزایش میزان تغییرشکل با مدلسازي -5- 1
تی و تناسب طرح بر اساس شرایط آنها الزامی هاي مجاور از نظر وضعیت شرایط مقاومبررسی سازه -6- 1

  .است
  ... :طراحی و استفاده مناسب از المانهاي تسلیح بر اساس نوع خاك، عمق گود و سربار جداره و  -7- 1
جهت خص ساختمان هاي قدیمی و بدون اجزاء سازه اي باالاستفاده از شمع در محدوده مجاور ساختمانها  -

  .ها پیشنهاد می گرددکاهش تغییرشکل مجاور سازه 
در آرایش مسلح کننده ها مخصوصا ردیف هاي اولیه مسلح سازي  لحاظ نمودن عمق تاسیسات شهري  -

و در نظر گرفتن تمهیدات مناسب براي پایداري آنها در الزامی جهت جلوگیري از آسیب به تاسیسات شهري 
  .است
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

٧ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
 
آن با شرایط موجود و لحاظ نمودن آن در  بررسی کامل مطالعات ژئوتکنیک و مطابقت اطالعات -8- 1

از اهمیت ... توجه به وجود خاك دستی، آب، جنس خاك بر اساس مشاهدات عینی و . طراحی الزامی است
  .باالیی برخوردارند

  :هاي حفاري نیل و انکر به شرح زیر می باشندشبکه حداکثر ابعاد هاي پیشنهادي جهتمحدودیت -9- 1
  )مترمربع، یک گمانه نیل 4به ازاي هر (متر  2متر در  2شبکه نیل حداکثر  -
  )انکرمترمربع، یک گمانه  12به ازاي هر ( 5/3در  5/3شبکه انکر حداکثر  -
وجود آب از اهمیت باالیی در مدلسازي هاي طرح پایدارسازي داشته و تطبیق آن با شرایط واقعی  - 10- 1

  .بسیار تاثیرگذار می باشد
  ییاجرا هاي نقشه - 2

  :جموعه نکات زیر مشمول مبحث نقشه هاي اجرایی می باشندم
حداقل قطر حفاري، کیفیت دوغاب تزریق، نحوه پنل برداري، (اجرایی کامل  -وجود مشخصات فنی -1- 2

  .الزامی است...) و  و فشار تزریق و زمان کشش المان هاي انکر همپوشانی شبکه هاي فوالدي
بندي بر این اساس و مطابقت آن با تراز و سربار اطراف گود و تیپ ها و سربارهايوجود پالن سازه -2- 2

  .هاي اطراف الزامی استسازه
و تراز گودبرداري نهایی در نقشه ها  00/0بندي و موقعیت نقطه رعایت توپوگرافی زمین در تیپ -3- 2

  .الزامی است
  .هاي اجرایی الزامی استها و مقاطع مربوط به هر تیپ در مجموعه نقشه وجود نماي دیواره -4- 2
  .الزامی است... ها و ها، شمعها، انکروجود جزئیات اجرایی کامل همانند جزئیات اتصال نیل -5- 2
  .الزامی است) مشتمل بر زهکش هاي نواري و زهکش هاي عمقی(وجود جزئیات زهکش جداره ها  -6- 2
  .پروژه اهمیت باالیی داردهاي فوالدي با ستونهاي سازه اصلی کنترل عدم تداخل شمع -7- 2
  .وجود پالن پایش جداره هاي گود از اهمیت باالیی برخوردار است -8- 2
مشخص کردن محل تاسیسات شهري در مقاطع مختلف طرح پایدارسازي الزامی و بسیار با اهمیت  -9- 2

  .است
سلیم المان فلزي در ذکر میزان نیروي پس تنیدگی انکرهاي استرندي و مونوبار با توجه به ظرفیت ت - 10- 2

  .نقشه ها الزامی است
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

٨ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  کنترل کیفیت مصالح - 3

  :مجموعه نکات زیر مشمول مبحث کنترل کیفیت مصالح می باشند
  :می باشند المان تسلیحمجموعه موارد زیر مربوط به کنترل کیفیت  -1- 3
  ...)عدم زنگ زدگی، عدم لهیدگی و (کنترل ظاهري  -
  ...)مقاومت نهایی، مدول االستیسیته و  مقاومت تسلیم،(کنترل کیفی  -
بهتر است استرند هاي مورد استفاده در پروژه و متعلقات آنها از یک شرکت خریداري گردد و فرآیند  -

 .با استرند ها مورد اطمینان باشد) گوه ها(درگیر شدن یا گاز گرفتن انگشتی ها 

ترل دارند، متاسفانه در برخی پروژه هاي کوچک که نظارت و کن AIIIبه جاي  AIIاستفاده از میلگرد : تذکر
  .بوده که توجه به آن از اهمیت باالیی برخوردار استامري رایج 

  (***)کنترل کیفیتواتر انجام آزمایشات  -
  :می باشند مش و شاتکریتمجموعه موارد زیر مربوط به کنترل کیفیت  -2- 3
ماسه شاتکریت می بایست فاقد  )65ه شده و با ارزش ماسه باالي ترجیحاً تیز گوشه، شست(کیفیت ماسه  -

  .خاك باشد در غیر اینصورت مقاومت الزم را براي تامین نیرو هاي وارد شده به آن را نخواهد داشت
  ...)عدم زنگ زدگی، عدم لهیدگی و (استفاده از مش مناسب از نظر ظاهري  -
  ...)ایی، مدول االستیسیته و مقاومت تسلیم، مقاومت نه(کنترل کیفی مش  -
  (***)کیفیتواتر انجام آزمایشات  -
  :می باشند صفحات فوالدي، مهره ها و سایر اجزاي فلزيمجموعه موارد زیر مربوط به کنترل کیفیت  -3- 3
  استفاده از صفحات مناسب از نظر ظاهري و کیفی -
  هاکیفیت مهره -
  ...)گوه و (و اجزاي هد انکر ...) کوپلینگ و (کنترل کیفیت اتصاالت مکانیکی  -
  (***) کیفی تواتر انجام آزمایشات -
  :می باشند سیمان، آب و دوغاب تزریقمجموعه موارد زیر مربوط به کنترل کیفیت  -4- 3
در موفقیت عملیات تزریق و نیز کشش انکرها ... کیفیت سیمان از لحاظ مشخصاتی همانند زمان گیرش و  -

  .تاثیرگذار است
استفاده از آب (می باشد  کیفیت آب مصرفی در عملیات پایدارسازي مشابه مشخصات آب مصرفی در بتن -

در پروژه هاي بزرگ ایی بر روي نمونه آب یآزمایش شیم). عملیات پایدارسازي کامالً مناسب استشرب در 
  .پیشنهاد می گردد

  (***).اد می گردد انجام آزمایش قیف مارش جهت کنترل روانی و غلظت دوغاب پیشنه -
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

٩ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  
مقاومتی آزمایشگاه استفاده از مواد افزودنی در دوغاب می بایست پس از استفاده آزمایشی و بررسی نتایج  -

  .باشدمجاز می 
  (***).کیفیتواتر انجام آزمایشات  -
  :می باشند ...شلنگ هاي تزریق، هوا، رادهاي حفاري و مجموعه موارد زیر مربوط به کنترل کیفیت  -5- 3
  .شلنگ تزریق می بایست قابلیت تحمل فشارهاي تزریق نیل و انکر را داشته باشد -
ایش قال هوا از کمپرسور به دریل واگن می بایست از جنس مناسب و مقاوم در برابر فرستشلنگ هاي ان -

  .بوده و از اتصاالت مناسب جهت اتصال شلنگ باد به ماشین آالت استفاده شودهاي محیطی 
 )Unbondجهت جلوگیري از نفوذ دوغاب به ناحیه . (غالف به خوبی آببندي شوددو سر  -

ه خسارت هاي جانی در رفتن شلنگ باد در طول عملیات پایدارسازي امري مرسوم بوده که متاسفان: تذکر
کنترل آن و رعایت اصول  در پروژه هاي مختلف ایجاد کرده است و توجه به اتصاالت آنقابل توجهی را 

  .بسیاري ضروري است ایمنی
همچنین . راد حفاري می بایست از آلیاژهاي مقاوم بوده و قابلیت حفاري در اعماق زیاد را داشته باشد -

  .داشتن رزوه سالم به اتصال مناسب رادهاي حفاري به یکدیگر کمک می کند
  :شندمی با مصالح شمع هاي بتنی و فوالديمجموعه موارد زیر مربوط به کنترل کیفیت  -6- 3
  ).رعایت مقررات ملی ساختمان و آئین نامه جوش ایران(جوشکاري مناسب  -
  ).رعایت مقررات ملی ساختمان(بافت سبد فوالدي و نصب مناسب آن  -
  )).آبا(رعایت مقررات ملی ساختمان و آئین نامه بتن ایران (کیفیت بتن و عملیات بتن ریزي مناسب  -
عددي مکعبی در  5ي یا عدد 4ل دماي آن به همراه اخذ نمونه هاي انجام آزمایش اسالمپ بتن و کنتر -

  (***).بزرگ پیشنهاد می گردد پروژه هاي 
ایش هاي اسالمپ و در صورت استفاده از افزودنی در بتن، افزودن آن می بایست در کارگاه و با انجام آزم -

  .از افزودن افزودنی انجام شوددما قبل و بعد 
  اجرا روش کنترل -4

  :می باشند) مباحث قراردادي و مدیریتی(مجموعه نکات زیر مشمول مبحث کنترل روش اجرا 
بهره گیري از پیمانکار ذیصالح با ارائه رزومه کاري، سوابق پرسنل کلیدي، ارائه لیست ماشین آالت  -1- 4

 .آماده به کار الزامی می باشد

به کارفرما، مشاورین و ناظر سازمان نظام  معرفی اشخاص داراي حق امضا معتبر از طرف پیمانکار -2- 4
  .مهندسی الزامی می باشد
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١٠ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

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

جهت اجراي پنل ) پرمیت(نمونه فرم درخواست مجوز . عملیات پایدارسازي در پروژه هاي بزرگ الزامی است
  (***). ه استبرداري در پیوست ارائه شد

. الزامی است...) نیل، انکر، شمع، مش و شاتکریت و (تکمیل شناسنامه براي کلیه عملیات پایدارسازي  -4- 4
  .درجه اهمیت می باشدهر تکمیل این موارد مشمول تمامی گودهاي شهري و غیرشهري با 

ظر سازمان نظام مهندسی الزامی تهیه گزارش ماهیانه توسط پیمانکار و ارائه به کارفرما، مشاورین و نا -5- 4
  .می باشد

کار و ارائه به کارفرما، مشاورین و ناظر سازمان نظام مهندسی تهیه گزارش روزانه و هفتگی توسط پیمان -6- 4
  (***).الزامی می باشد 

  ***).، (**وجود واحد کنترل پروژه در گودهاي نیمه عمیق و عمیق الزامی می باشد  -7- 4
  .دباشبا کیفیت و داراي استاندارد معتبر بکار رفته  الح مص ضروري است -8- 4
  (***).استقرار آزمایشگاه مقیم در پروژه هاي بزرگ جهت کنترل کیفیت مصالح الزامی است  -9- 4
بوده و هر گونه تغییر در توسط عوامل اجرایی پروژه الزامی رعایت رواداري ها مطابق مشخصات فنی  - 10- 4

  ***).، (**از طراح، ناظر مقیم و نمایندگان فنی می باشد  آنها نیازمند اخذ مجوز
از نیروي کار ماهر به ویژه تکنسین متخصص کشش، تزریق، حفاري، بافت  الزم است عوامل اجرایی - 11- 4

  .استفاده نماید... نیل و انکر، جوشکاري و 
ایدارسازي در پروژه هاي براي بخش هاي مختلف طرح پ عوامل اجراییارائه گزارش روش اجرا توسط  - 12- 4

  (***).بزرگ الزامی است 
  :می باشند) مباحث اجرایی(مجموعه نکات زیر مشمول مبحث کنترل روش اجرا 

  :نیل و انکر و صفحات هد نیل و هد انکرمجموعه نکات اجرایی مرتبط با  - 13- 4
  .استفاده از مصالح استاندارد و فاقد زنگ زدگی الزامی است -
جوش سر به سر (یا جوش فورجینگ ) کوپلینگ(یلگرد صرفاً با استفاده از اتصال مکانیکی اتصال قطعات م -

  .مجاز می باشد) با حرارت باال
به  12، )یک رفت و یک برگشت(عدد  2متر حداقل  12تا  0تعداد شلنگ هاي تزریق، براي گمانه هاي  -

  .عدد می باشد) یک رفت و دو برگشت( 3باال حداقل 
 غالف سر دو نمودن مسدود و سیگر به آغشته یروکش غالف از استفاده ها، يمهار) غیر باند( دآزا طول در -

  .است یالزام
  .کنترل طول المان تسلیح قبل از قراردادن آن داخل گمانه الزامی است -
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١١ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  متناسب بودن سوراخ پلیت ها با مسلح کننده و تطابق آن با دفترچه محاسبات سازه نگهبان -
کننده مورد استفاده میلگرد می باشد می بایست روزه هاي میلگرد هم سایز قطر میلگرد مورد اگر مسلح  -

استفاده باشد و از مهره با ضخامت مناسب استفاده گردد، مگر آنکه در دفترچه محاسبات بدان اشاره شده 
 )باشدنیل ها و انکر هد ها می بایست مطابق نقشه هاي اجرایی  جزیات اتصال و نوع هد. (باشد

سانیتمتر بوده و تغییرات بیشتر از آن با مجوز طراح و ناظر پروژه میسر  25رواداري مجاز طول گمانه ها  -
  .می باشد

 یالزام شده، يحفار گمانه مقطع وسط در المان هاي مسلح کننده يریقرارگ جهت سریاسپ از استفاده -
  ).نباشد شتریب متر 3 از ها سریاسپ نیب فاصله( است

جهت قرارگیري المان تسلیج در مرکز گمانه به تعداد مناسب ) Centralizer(استفاده ااز سنتراالیزر  -
  .الزامی است

 یم درجه  ±1 يحفار هیزاو يروادار و متریسانت ±25 المان هاي تسلیح يحفار تیموقع مجاز يروادار -
  .باشد

  .باشد یم متریسانت 10 گریکدی به خیم قطعات اتصال و لیسرن اتصال جهت ازین مورد رزوه طول حداقل -
آماده (آماده سازي المان هاي تسلیح به خصوص از نوع استرند، می بایست بر روي خرك صورت پذیرد  -

  ).سازي بر روي سطح زمین توصیه نمی شود
زاویه قائم در صورت برخورد به حفره در مسیر حفاري، استفاده از پکر و یا حفاري گمانه جایگزین با تغییر  -

  .یا افقی توصیه می شود
  .است ياجبار لین سر پشت در و یا گوه شونده منبسط گروت از استفاده -
  .است یالزام آن کشش و انکر هد نصب زمان در یمنیا نکات تیرعا -
  .اتصال کامل هد نیل و هد انکر به سطح شاتکریت، و یا شمع فلزي و یا شمع بتنی الزامی است -
شود از خم کردن و یا بریدن سر نیل ها و یا استرندها تا انتهاي پروژه خودداري شود تا در  پیشنهاد می -

    .صورت نیاز به آزمایش هاي کنترلی، امکان آن وجود داشته باشد
  ):جایگزین میلگرد(مجموعه نکات اجرایی مرتبط با راد خودحفار  - 14- 4
ین راستا ضروري است در رادخودحفار بسیار باال بوده و در ااحتمال انحراف گمانه در صورت استفاده از  -

کان از داخل ردیف اول هر دیواره، نظارت هاي کارگاهی کامل از داخل زمین پروژه و در صورت امحفاري دو 
  .انجام پذیرد همزمانزمین همسایه 

نقشه هاي پایدارسازي کنترل مساحت مقطع رادحفار مورد استفاده با مساحت مقطع میلگرد ارائه شده در  -
  .الزامی است

  .استفاده از رادخودحفار به عنوان انکر پیشنهاد نمی گردد -
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١٢ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  
  .ارائه مشخصات فنی راد خودحفار مورد استفاده به مشاورین و ناظر نظام مهندسی الزامی است -
  :نیل ها و انکرها يبرا مانیس دوغابمجموعه نکات اجرایی مرتبط با  - 15- 4
  2 به 1: مانیس به آب نسبت داکثرح - 
  .بار در نیل ها 5تا  3در انکرها و  صفر دوغاب خورند به دنیرس تا بار 8 تا 6: قیتزر پیشنهادي براي فشار  -
  .باشد یم یالزام یبرگشت شلنگ از دوغاب خروج مشاهده -
  مترمربعیسانت بر لوگرمیک 210: روزه 28 يا استوانه نمونه يفشار مقاومت حداقل -
  ).Vدر شرایط محیطی سولفاته نوع ( پرتلند II  ای I نوع: یمصرف مانیس -
  .باشد یم یالزام ها يمهار آزاد بخش قیتزر انجام -
  :مش و شاتکریتمجموعه نکات اجرایی مرتبط با  - 16- 4
 با شسته شکسته ماسه از استفاده با مکعب متر بر لوگرمیک 300 مانیس اریع با: پیشنهادي اختالط طرح -

  متریلیم 6 دانه ابعاد حداکثر
  .گردد مخلوط همگن کامالً صورت به ستیبا یم مانیس و ماسه -
  مترمربعیسانت بر لوگرمیک 210: روزه 28 يا استوانه نمونه يفشار مقاومت حداقل -
  ).Vدر شرایط محیطی سولفاته نوع ( پرتلند II  ای I نوع: یمصرف مانیس -
  .باشد یم ییاجرا يها نقشه در شده ارائه مقدار به تیشاتکر ضخامت حداقل -
  .الزامی است...) فاقد زنگ زدگی، لهیدگی، جداشدگی اتصاالت و (استفاده از مش با شرایط ظاهري مناسب  -
  ).عدد 4 حداقل مش برگ هر( است یالزام شده یطراح ضخامت تیرعا جهت سریاسپ از استفاده -
روز جهت عمل آوري  5تا ) مرتبه در روز 2حداقل (گرم سال آب دادن سطح شاتکریت به ویژه در ایام  -

  .شاتکریت الزامی است
  :خاکبرداريمجموعه نکات اجرایی مرتبط با  - 18- 4
 یم یدست روش به آن ماندهیباق و یکیمکان لیب از استفاده با يمتریسانت 20 فاصله تا ها وارهید رگالژ -

  .باشد
  باشد یم یفوقان تراز مرحله يدارسازیپا اتیعمل اتمام به منوط مرحله هر در يبردار پنل -
 انجام )با نظر طراح و ناظر( متر 12 حداکثر طول به بعد به سوم فیرد از و يا دندانه صورت به يبردار پنل -

  .گردد
  :شمع هاي فلزي و بتنیمجموعه نکات اجرایی مرتبط با  - 19- 4
  .روش هاي استاندارد همانند لوله ترمی انجام پذیرد بتن ریزي ریشه شمع ها می بایست با استفاده از -
  .انجام آزمایش اسالمپ و کنترل دما و اخذ نمونه هاي مکعبی از بتن الزامی است -
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١٣ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  
  .در اجراي شمع هاي بتنی، رعایت طول گیرداري آئین نامه اي مابین قفسه هاي بافته شده الزامی است -
  :ماشین آالتمجموعه نکات اجرایی مرتبط با  - 13- 4
  .میکسر اولیه، میکسر ثانویه، پمپ تزریق: ست تزریق مشتمل بر سه بخش می باشد -
  دریل واگن -
  ست شاتکریت -
  کمپرسور -
  پایش و رفتارسنجی - 5
  .الزامی است) با سابقه کار در پروژه هاي مشابه(برداري  نقشه صالحيذ مجموعه وجود -
) قیابزاردق و يکروژئودزیم آزاد، ستگاهیا( پروژه ابعاد اساس بر نگیتوریمان مناسب هاي روشاستفاده  -

  .الزامی است
  .ها از اهمیت باالیی برخوردار است نیدورب دقت و ونیبراسیکال -
از ) بدون برخورد به ستون هاي سازه اصلی(کنترل حریم پروژه و تنظیم موقعیت شمع ها و سولجرها  -

  .وظایف نقشه بردار می باشد
به ویژه در گودهاي بزرگ پیشنهاد ) کارفرما نظر تحت( مانکاریپ از مجزا اي مجموعه در یاصل نگیتوریمان-

  .می شود
نقشه بردار می بایست نقاط بنچ مارك مختص به فرایند رفتارنگاري را خارج از محدوده دیواره هاي گود و  -

  .نداشته باشد، نصب کنددر محلی ثابت که تحت تاثیر جابجایی هاي دیواره هاي گود قرار 
محل نصب تیپ هاي نقشه برداري ) محلی که سازه با خاك در تماس پیدا می کند(پایین ترین تراز سازه -
می باشد تا بتوان میزان تغییر مکان نوك دیواره گود را کنترل نمود، بر روي بدنه سازه هاي اطراف ) رفلکتور(

  .   را بدست آورد) تیلت(ازه هاي اطراف نیز بایست تیپ ها نصب شوند تا میزان چرخش س
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 Station) در 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 

داشت نقاط مورد توضیح کردن دوربین توسط بنچ مارك هایی که خطاي آنها سر شکن شده و در نهایت بر
  .نظر در هر دوره استفاده نمود
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١۴ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
 
در گود هاي با ارتفاع زیاد از روش میکروژئودزي که کمترین میزان خطا در نقشه برداري را داراست می -

 . (***)بایست استفاده گردد در این روش بنچ مارك ها به صورت پیالر در اطراف پروژه احداث می گردند

ترل رفتار گود در پروژه هاي بزرگ استفاده از ابزار دقیق هایی مانند کرنش یکی دیگر از روش هاي کن-
 . (***)می باشد... سنج، انحراف سنج، شیب سنج، نیروسنج و 

 شیافزا ها، رشکلییتغ زانیم پروژه، تیحساس و طیشرا متناسب باپایش دیواره هاي گود  یزمان فواصل-
  .می باشدمتغیر ...  و گود عمق

 تغییرشکل هاي افقی و قائم به کارفرما، طراح، ناظر مقیم و ناظر نظام مهندسی مناسب هاي گراف ارائه- 
توسط نقشه بردار الزامی می باشد و صرفا ارائه مقادیر تغییرشکل ها مناسب نمی باشد و روند تغییرشکل ها 

  .ارائه شده است نمونه جدول و گراف تغییرشکل هاي افقی و قائم در پیوست .نیز باید بررسی گردد
  .توسط طراح در گودهاي بزرگ الزامی می باشد یمحاسبات ریمقاد با ها رشکلییتغ سهیمقا- 
 ساختمان جداره در تکرار سربار، تیحساس و نوع براساس قائم و یافق فواصل( رفلکتورها ییجانما پالن -
می بایست توسط نقشه بردار با نظر طراح و ناظر پروژه انجام  ...) و سازه چرخش کنترل يبرا طبقه چند يها

  .پذیرد
  آزمایش هاي کنترلی -6

  :ی می باشندکنترل يها شیآزمامجموعه نکات زیر مشمول مبحث 
و کنترل بار ) Creep(، خزش )Proof(، تاییدي )Verification(انجام آزمایش هاي شناسایی  -1- 6
)Lift off (دارد بر اساس مبانی استانFHWA سه آزمایش اول قابل استفاده براي المان . ضروري می باشد

  .هاي نیل و انکر بوده و آزمایش چهارم مختص انکر می باشد
 و دوغاب مقاومت براي شده اختیار مقادیر صحت شناخت جهت ،)verification( شناسایی آزمایش -2- 6

 پیمانکار اجرایی روش در مقادیر این که باشد می گرفته صورت هاي طراحی در  کشیدگی بیرون ظرفیت
 با متناسب بار تا حداقل یا و کامل گسیختگی تا بایست می کنترلی بارگذاري آزمایش .باشند می تاثیرگذار
نتایج آزمایش هاي شناسایی می تواند  .شود انجام کشیدگی بیرون اطمینان ضریب دوغاب طراحی مقاومت

  .منجر به تغییرات جزئی یا کلی در طرح پایدارسازي گردد
 کل تعداد از یمشخص درصد يرو بر و کوبی خیم ییاجرا اتیعمل نیح در، )Proof(آزمایش تاییدي  -3- 6
 از نانیاطم و مانکاریپ ییاجرا تیفیک کنترل جهت ها شیآزما نیا. ردپذی یم انجام%) 1 معموالً( ها لین

  ***).، (**باشد  یم قیتزر و يحفار روش ماندن ثابت
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١۵ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  
 ای( یکنترل هاي شیآزما از یبخش آن خود و نبوده یمستقل شیآزما عمالً ،)Creep(آزمایش خزش  -4- 6
 شده اجرا خیم کی حرکت يرگی اندازه شامل قتیحق در خزش شیآزما کی. باشد یم يدیتائ و) یینها

 بار تحمل تیقابل از نانیاطم کسب جهت شیآزما نیا. اشند یم مشخص زمان مدت کی در ثابت بار تحت
  ***).، (**باشند یم خود سیسرو عمر زمان مدت طول در منیا صورت به لین توسط یطراح

 جهت( اتیعمل شرفتیپ روند به توجه با ییاجرا اتیعمل طول در ،)Lift off(کنترل بار  شیآزما انجام -5- 6
 به مذکور شیآزما انجام درصد. گردد یم شنهادیپ) حیتسل يها المان در یدگیتن پس تناژ حفظ از نانیاطم
 5 از شیب زانیم به مذکور يها شیآزما درصد شیافزا و شود یم شنهادیپتعداد کل انکرها  درصد 5 زانیم

 شیپ ریمقاد با آن سهیمقا و پروژه يها رشکلییتغ روند یبررس و مشاورین پروژه نظر اخذ به منوط درصد،
  ***).، (** باشد یم) یطراح در استفاده مورد( کرنش – تنش يعدد يها مدل در شده ینیب

همانند عدم (در زمان انجام کشش در هر یک از انواع آزمایش هاي کشش، رعایت تمامی نکات ایمنی  -6- 6
  .الزامی است...) انکر یا هد نیل و استقرار نیروي انسانی در مقابل جک، نصب مناسب جک و اجزاي هد 

در پروژه هاي گودبرداري عمیق جهت اطمینان از سالمت ) Lift off(انجام آزمایش هاي کنترل بار  -7- 6
 (***).انکرها بسیار مهم بوده و انجام آن در بازه هاي زمانی مشخص موکدا توصیه می گردد 

) خاك یآن یخزش رفتار لیدل به بار شدن ثابت از پس( تناژ حفظ به قادر کشش جک که یصورت در -8- 6
 ونیبراسیکال آن از پس و شده ریتعم و یبررس یکیمکان لحاظ از مجددا نظر مورد جک است يضرور نباشد،
 رانیا استاندارد سازمان نظر تحت شده يبند رتبه مراکز از ستیبا یم شده ارائه ونیبراسیکال یگواه. گردد
  .گردد اخذ

  .کشش استرند در پیوست ارائه شده استنمونه فرم  -9- 6
  زهکشی -7

  :مجموعه نکات زیر مشمول مبحث زهکشی می باشند
  :زهکشی جداره هامجموعه نکات اجرایی مرتبط با  -1- 7
  .باشد یم یالزام ها وارهید یتمام در) weephole(  یعمق زهکش يها لوله و یزهکش ينوارها اجراي -
  .گردد نصب يمتر 5 حداکثر یافق فواصل در زهکش يها نوار -
  متریسانت 50: ينوار يها زهکش یهمپوشان طول حداقل -
  متریسانت 20): تیژئوکامپوز( زهکش ينوارها عرض حداقل -
  نجیا PVC :(5/2(ی عمق زهکش يها لوله قطر حداقل -
و تراز آب  آب انیجر وجود صورت در( گردد اجرا يمتر 6 حداکثر یافق فواصل در زهکش يها لوله -

  ).گردد یم کمتر فواصل نیا زیرزمینی در داخل گود
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١۶ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  .باشد یم متریسانت 25 برابر زهکش يها لوله طول مجاز يروادار -
  .است یالزام لیژئوتکستا ای درپوش توسط یعمق يها زهکش يانتها نمودن پک -
  .است یالزام آن مقطع یفوقان رهیدا مین در یعمق زهکش يرو بر یارزنیش -
 از پس یعمق يها زهکش يجرااجهت جلوگیري از نشست دوغاب ناشی از تزریق مسلح کننده ها، باید  -

  .ردیپذ صورت آن یتحتان و یفوقان يها فیرد در يدارسازیپا طرح يها گمانه قیتزر از روز 2 حداقل گذشت
  :زهکشی کامل پروژهمجموعه نکات اجرایی مرتبط با  -2- 7
  .در گودهاي بزرگ پیشنهاد می گرددحضور مشاور تخصصی زهکشی  -
روش مرسوم زهکشی کامل پروژه گودبرداري تا عمق پایین تر از تراز آب زیرزمینی، اجراي میله ها و  -

پایدارسازي میله ها و گالري ها با استفاده از کول . گالري هاي متعدد در قالب رینگ زهکشی می باشد
  .ی باشدگذاري و پر نمودن فاصله مابین خاك و کول م

  .نرخ پمپاژ آب از گود اهمیت باالیی 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 -
  .الزامی است زهکشی عواما پروژهارائه گزارش تراز آب در اضالع مختلف پروژه به طراح و ناظر توسط  -
  .وجود پمپ رزرو در کارگاه الزامی است -
  .زهکشی آب در الیه 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 -
  نکات تکمیلی -8

  :مجموعه نکات تکمیلی عبارتند از
ت کلیه موارد ایمنی طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران در کلیه پروژه هاي رعای -1- 8

  .گودبرداري الزامی می باشد
در پروژه هاي گودبرداري با درجه اهمیت بسیار زیاد ) HSEواحد (استقرار اکیپ ایمنی و بهداشت  2- 8

  (***).الزامی است 
  .شهري شش ماه درنظر گرفته می شودحداقل مدت زمان و دوره تضمین گود هاي  3- 8
کنترل بیمه نامه تمام خطر پروژه توسط ناظر و توجه به تغییر در آن با توجه به تغییرات احتمالی در  -4- 8

  .عمق گود الزامی می باشد
بهره برداري از تمهیدات مناسب جهت کنترل صداي ماشین آالت  و جلوگیري از ایجاد مزاحمت براي  -5- 8

  .پیشنهاد می گردد اشخاص ثالث
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١٧ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  تهراناستان 
  
تامین دلیل از کارشناسان عمران شوراهاي حل اختالف جهت پیشگیري از ایجاد اختالف در علت  اخذ -6- 8

  .یابی ترك ها و تغییرشکل سازه هاي مجاور پیشنهاد می گردد
  (***).برگزاري جلسات کارشناسی اجرایی و فنی به طور منظم در پروژه هاي بزرگ الزامی می باشد  -7- 8
پس از انجام آزمایش جهت افزایش ...) همانند زودگیر، روان کننده، ضد یخ و (استفاده از مواد افزودنی  -8- 8

  .سرعت و راندمان پروژه بالمانع می باشد
  .اخذ رضایت نامه از مالکین زمین هاي مجاور گود پیشنهاد می گردد -9- 8
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  پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژبا برخی نکات موثر در اجراي آشنایی 
 

١٨ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  1پیوست شماره 

  نمونه فرم کشش استرند
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

١٩ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  

  )پنل برداري و مش بندي: نمونه(نمونه فرم مجوز عملیات اجرایی پایداسازي 
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

٢٠ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  

  )انکر/ شناسنامه نیل : نمونه(نمونه فرم شناسنامه عملیات پایدارسازي 
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

٢١ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران
  )شناسنامه مش و شات: نمونه(نمونه فرم شناسنامه عملیات پایدارسازي 
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  با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
 

٢٢ 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

  

  )فوالدي/شناسنامه شمع بتنی: نمونه(نمونه فرم شناسنامه عملیات پایدارسازي 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران
  

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

٢٣ 

  پایش شدهارائه تغییر شکل هاي نمونه فرم 

با برخی نکات موثر در اجراي پایدارسازي به روش نیلینگ و انکراژآشنایی 
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١ 
 

  
  
  
  

     )عمومي ناظران ايراهنم(               
   )4شماره (                              
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 ٠١-٠١-Fm-Ar                                                       سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران معاونت خدمات مهندسي

 

٢ 
 

  

  

  

  
  

  راهنماي
  مهندسين ناظــرمعماري

  و هماهنگ كننده
  

  "ويرايش اول"

  "1395بهمن ماه  "
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 ٠١-٠١-Fm-Ar                                                       سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران معاونت خدمات مهندسي

 

٣ 
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٤ 
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 ٠١-٠١-Fm-Ar                                                       سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران معاونت خدمات مهندسي

 

٥ 
 

  پيشگفتار
  "ش هميشگيا به نام خدا كه رحمتش بي اندازه است و مهرباني"

اجرايـي  و آيين نامه  1374در راستاي اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب با اداي احترام به جامعه مهندسي، مجموعه پيش رو، 
بـه  و ارجـاع كـار سيسـتماتيك      عمليات سـاختماني بر  از آنجا كه نظارت سازمان يافته. آن، همچنين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تدوين شده است

بتوانـد،   تان تهران بـر ايـن اسـت كـه    لذا سياست و سعي سازمان نظام مهندسي ساختمان اس امري نوپاستنسبتأ  شهر تهران،كشور و سطح در  ،مهندسان
مهندسان عزيز، عالوه بر ايجاد دلگرمي براي آنـان بسترسـاز افـزايش كيفيـت     با آگاهي دادن و يادآوري مجدد دانسته هاي  اعضاي خودحمايت از ضمن 

مهندسـاني   برايبي ترديد بسياري وجود دارد،  فني و حقوقي پيچيدگي هاي ،ساختمانبر در حرفه نظارت از آنجا كه . ساخت و ساز در سطح كشور باشد
مهندسان جواني كه به يكباره و پس از دريافت پروانه اشتغال وارد اين حرفه مي شوند ممكن است تبعات نامناسـبي   كه با خطرات موضوع آشنايي ندارند و

توان راهي پيدا كرد تا عـالوه  مي  ،نظارت و سنگينمهم  داشته باشد لذا با افزايش سطح آگاهي مهندسان و كسب تجربه فني الزم قبل از قبول مسئوليت
اطمينـان خـاطر بـه ارائـه خـدمات مهندسـي       يت بيشترو مصونآنان بكاهيم تا با بر ارتقاي كيفيت فني ساختمان ها، از فشارها و تنگناهاي قانوني و عرفي 

و كيفيت ارائه خدمات مهندسي به مرور  بود، پس از زلزله براي مردم قابل درك خواهد ساختمانكيفيت خدمات مهندس همانطور كه مستحضريد،. بپردازند
خـدمات  ارائه بودن كيفيت  ترو باال "متعهد به نتيجه است" يمهندسحرفه  كه  داشتباور يد بنابراين در ابتداي امر با. زمان براي عوام عيان مي شود

ري، مهر تاييدي بر اين مقال فظ اشاره شود كه شايد به تعبيجا دارد به بيتي از حضرت حا .باشدضامن مال و جان مردم عزيز كشورمان مي تواند مهندسي، 
  :باشد

  "نسي            يارب نكند گردش ايام خرابتاٌدل افروز كه منزلگه  اي قصر"

هي است مي داند و بدي كيفي خدمات مهندسي كمي و افزايش سطحيكي از مهمترين رسالت هاي خود را  سازمان نظام مهندسيراستاي اين اعتقاد  لذا در
جهـت نيـل   در  فني و حقوقي اعضاي محترم و حمايت از آنان را نيز آرمان و وظيفه خود مي داند مهندسي از دو زاويه اصلي كه به روز رساني سطح دانش

اونـت  مع بـا تـالش     نـاظره  4در پروژه هـاي   "هماهنگ كننده ناظر معماري و ن مهندسي راهنماي"عنوان ي حاضر با  ، مجموعهبه اين اهداف
كمكي كوچك بـه مهندسـان   اين مجموعه بتواند گامي در راستاي خط مشي سازمان و  اميد است .واحد بازرسي معماري تهيه شده است خدمات مهندسي،

 عاونـت در نهايت از حمايت م .شغلي آنها، كاهش آسيب هاي مربوطه و افزايش كيفيت ساخت و سازهاي كشورمان بردارد در راستاي افزايش امنيت محترم
تهيـه و   تزحم. كمال تشكر را داريم  آقاي مهندس ميررضوي جناب همكاري افتخاري و همچنين خدمات مهندسي جناب آقاي مهندس خوشدل محترم

 قريشـي،  ه،هندس يزدانپنـا ان منوروزي، آقاي و طباطبايي مهندس ، بانوانناسان و بازرسان واحد معماريگردآوري اين مجموعه نيز بر عهده جمعي از كارش
   .مهراف بوده است ، قنبري مطلق ونيككار

  

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

  معاونت خدمات مهندسي

  واحد بازرسي معماري

  95ماه  بهمن
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  مقدمه
  

 جناب آقاي مهندس خوشدل و در ادامه ،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ،دلسوزانه معاونت محترم  خدمات مهندسيحمايت  اين مجموعه با
راهنماي عمومي نـاظران تحـت عنـوان     به ذكر است كه طي چند ماه گذشتهالزم . استتهيه شده ) 3تا  1شماره  ناظرانعمومي راهنماي ( مجموعه هاي

هيـه و در سـايت سـامانه خـدمات     ت "در سازه هاي ساختماني فوالدي كات مهمن "و "كات مهم در نظارت بر اجراي ساختمان هاي اسكلت بتنين "هاي 
مهندسين نـاظر معمـاري و     راهنماي: 4ه عمومي ناظران شمار راهنماي"نيز تحت عنوان  مجموعه پيش رو .مهندسي بارگذاري شده است

عرصـه سـاختمان،    ان معمـاري و سـاير شـاغالن   دانش و انتظام امور حرفه اي مهندسان ناظر بخصوص ناظربه منظور ارتقاي سطح  "هماهنگ كننده
تـدوين   بهره دهي ساختمان هـا افزايش  ، همچنيندر ساخت و سازهارعايت هرچه بيشتر مقررات ملي ساختمان  ،كيفيت خدمات مهندسي كميت و رتقايا

 ،ان در واحد بازرسي معماريمشايان ذكر است كه طي گزارشات و بازخوردهاي اعالم شده توسط بازرسان و كارشناسان كنترل كيفيت ساخت. گرديده است
وحدت رويه در امور نظارتي مابين ناظران محترم هماهنـگ  همچنين مراجعات حضوري بسياري از مهندسان عزيز به اين واحد، مي توان اذعان داشت كه 

واكـاوي مشـكالت مهندسـان نـاظر      جهـت ، خود را موظف به تهيه ايـن مجموعـه در   واحد بازرسي معماريلذا . خورد كننده و معماري كمتر به چشم مي
 بنـابراين . مـي دانـد  ... آنـان و  و انتظامي پيشگيري از محكوميت هاي ناخوشايند مالي ،مهندسان آنان و ساير افزايش هماهنگي مابين معماري و كمك به

اسـت بـا   اميد  .مان نموده استصنعت ساخت در و كارشناسان فني و حقوقي صاحبنظرجلسات متعدد با اساتيد  قدام به برگزاريادستيابي به اين مهم، جهت 
ايـن مجموعـه    مانطور كه مستحضـريد ه .و رو به رشد اين سري مجموعه ها را ادامه داد روند تكميلي بتوان انرمكاري صاحبنظاستقبال شما عزيزان و ه

  .برطرف گردد در ويرايش هاي آتي نآاميد است كمبودها و نواقص  ،ويرايش اول مي باشد

  :با پاسخ سواالت زير را بخوبي آشنا شوند بتوانند ميخوانندگان گرا ،مطالب ارائه شده نتهايادر  تالش ما اين است كه

 از لحاظ فني و حقوقي چه انتظاراتي بايد از مهندس ناظر معماري و ناظر هماهنگ كننده داشت؟ 

 ده چيست؟شرح وظايف مهندس ناظر معماري و ناظر هماهنگ كنن 

  چه بايد كرد؟به منظور كاهش آثار حقوقي ناشي از عدم انجام تعهدات ناظر معماري و هماهنگ كننده 

 اشكاالت عمومي رايج در مراحل معماري ساختمان ها شامل چه مواردي است و راهكارهاي اصالح آنها چيست؟ 

  دقت كرد؟به چه نكاتي در گزارش نويسي، دستور كارها و صورتجلسات بايد بيشتر  

 و....  

  
  با تشكر

  واحد بازرسي معماري

  95ماه  بهمن
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  دانستني هاي فني و حقوقي مهندسان ناظر - 1

  آيين نامه اي كليات-1- 1
:در ذيل آمده است و تشريح جهت يادآوريمبحث دوم مقررات ملي ساختمان،  5-2بر اساس بند  برخي مفاددر ابتداي امر،   

  ،پروانه ساختمان«مي باشد كه از زمان صدور » نظارت مستمر«نظارت مهندسان ناظر بر عمليات  اجراي ساختمان« 
الزم به ذكر است كه نظارت مستمر به معناي اين است كـه مهنـدس   . دخاتمه مي ياب »ارپايان كگواهي «آغاز و با صدور 

ناظر بايد ساختمان تحت نظارت خود را زير نظر داشته باشد و الزاما عدم حضور روزانه مهندس نـاظر تخلـف نبـوده بلكـه     
خروجي نظـارت مسـتمر وي از لحـاظ     در واقع. عدم داشتن مستندات مي تواند براي او آثار حقوقي و خسارتي داشته باشد

... حقوقي توسط گزارشات مرحله اي، دستور كارها و مكاتبات با سازمان نظام مهندسي، طراحان و ناظر هماهنگ كننـده و 
  خواهد بود 

 قانون شهرداري هـا و   7مطابق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و تبصره ماده ، وظايف مهندسان ناظر جنبه كنترلي دارد
كنترل ساختمان در -الف:  ن نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مهندس ناظر چند وظيفه اصلي به عهده دارد از جملهقانو

كه ضمن كنترل نقشه هـا و   .ضميمه آن فني محاسباتنقشه هاي مصوب و  مشخصات مندرج در پروانه و حال ساخت با
مكلفنـد ضـمن تـذكر كتبـي بـه       هـاي مصـوب،  ديتيل هاي آن، در صـورت عـدم انطبـاق كـار در حـال اجـرا بـا نقشـه         

 ارسـال گزارشـات   -ب .صاحبكار، مراتب را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسـي اطـالع دهنـد   /سازنده/مجري
ست كه مهندسان ناظر راسـا مجـاز بـه اعمـال     ا نكته مهم اين .در موعد مقرر تخلفات و يا اجراي صحيح عمليات اجرايي

 .و مشخصات فني نمي باشندتغييرات در نقشه ها 
    بـا   ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد و همچنين نمي تواند هيچگونـه رابطـه مـالي

منجمله خريد و فروش مصالح يا الـزام مالـك   . دمالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گرد
 .ولي ناظر مي تواند در مورد صالحيت پيمانكاران صراحتا اظهار نظرنمايد.... ار شخصي و به استفاده از پيمانك

  همچنـين   .ناظر از چهار رشته، نظارت جمعي بوده و به هيچ وجه جنبه نوبتي و جداگانه نـدارد  4در موارد مشتمل بر حضور
مدير عامل ضمن تعيين ناظر وقي است، رشته به عهده يك شركت حق 4براي حالتي كه تعهد نظارت در اشخاص حقوقي، 

 از مهندسان شركت كه اسامي آنها در پشت پروانه اشـتغال درج شـده اسـت    ساير ناظرينهماهنگ كننده مكلف به تعيين 
به سازمان نظام مهندسـي اسـتان و   و اعالم آن به صورت كتبي ) با رعايت صالحيت مربوط( اعم از هيئت مديره يا شاغل

 .ساختمان مي باشد مرجع صدور پروانه
 بنياد مسكن انقـالب  اري،اقع مي شود مي تواند شهرداري، دهيمرجع صدور پروانه با توجه به مكاني كه در آن امر نظارت و

 .باشد... شركت شهر جديد، شركت شهرك صنعتي، سازمان منطقه آزاد يا اسالمي،
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  حقوقي مكلفند  بر اساس شـيوه نامـه هـا، بخـش      مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، ناظران حقيقي و 3-13بر اساس بند
نسـبت بـه ارايـه     رعايت شئون حرفـه اي و اخالقـي  نامه ها و ضوابط ابالغي توسط وزارت مسكن و شهرسازي و 

  .اقدام نمايند ،در بعد نظارت بر حسن انجام كار خدمات مهندسي

  سواد حرفه اي -2- 1
سواد آكادميك و دانشگاهي خود را با تجربه كاري تركيـب  رفه نظارت، حسنگين قبل از پذيرش مسئوليت  ، بايدمهندس ناظر

، همچنين يادگيري مهارت هاي مستند نگاري، اقـدام بـه پـذيرش    با تسلط نسبت به اصول فني و مقررات ملي ساختمان سپس. كند
  .به جامعه نمايدساختماني و ارائه خدمات خطير  اين حرفه 

  انمقررات ملي ساختمتسلط به  - 2-1- 1
مقـررات ملـي   مباحـث  كليـه   و آيـين نامـه اجرايـي آن،    ساختمان وكنترل مهندسي نظام قانونبايستي به مي مهندس ناظر 

يـين نامـه   آ -قانونكار -قانون شهرداري ها 55و ماده  100ماده  ،5ماده  جملهضوابط شهرداري مرتبط با مهندس ناظر از  -ساختمان
 قـوانين  -)55نشـريه  (كارهـاي سـاختماني   مشخصـات فنـي عمـومي    -)ر و امور اجتمـاعي وزارت كا(تمانيحفاظتي كارگاه هاي ساخ

و  در زمينـه مصـالح نـوين   همچنين به روز رساني اطالعات، . شداشراف داشته با... وكلوزهاي مربوطه  بامهندسي  هاي بيمه وضوابط
  .ن عزيز باشدد مي تواند همواره راهگشاي مهندسيي اجرايي جديو روش ها پايدار

  ، مكاتبات و دستور كارهامهارت گزارش نويسي -2-2- 1
 نگـارش  بـه شـيوه   ناظر بايـد لذا . نمايد مي بروزي مرحله اي وي ها گزارش در غالباً ناظر،مهندس بازديد هاي مكرر  خروجي

 مهندسياز ادبيات  باشد و مسلطپسند،  محكمه و مناسب گزارشاتارائه  جهت نويسي گزارش خصوصاً و ، دستور كارهااداري هاي نامه
 مراجع به دعمو در و اي حرفه كامالً طور به فني مسائل نظر از را خود گزارشات ناظر مهندس كه درصورتي. استفاده نمايد و حقوقي

 تبرئـه  انتظامي و قضايي محاكم در حوادث وقوع صورت در و نشده مواجه خاصي مشكل با نظارت درحرفه مطمئناً نمايد، ارائه ذيربط
قانونگذار مسئوليت ها و اختيارات مهندس ناظر را با يكديگر همتراز قرار داده و به ازاي مسوليت سنگين نظارت، متقـابال   .شد دخواه

...  تحكـم و و و نيازي به درگيري لفظـي   اسلحه مهندس ناظر قلم اوستالزم به توضيح است كه . اختيارات ناظر نيز باالست
، شهرداري و اجراييات آن موظف به اجراي يكسري تكاليف خواهد با ارسال گزارش مرحله اي .اشدنمي ب... مجري و/سازنده/با مالك

بود و چنانچه شهرداري از اجـراي دسـتورات نـاظر اسـتنكاف نمايـد در صـورت بـروز هرگونـه خسـارت مـالي و جـاني، عـالوه بـر              
  دس ناظر از هرگونه اتهامي تبرئه خواهد شد شهرداري نيز مسئول جبران آن خسارت خواهد بود و مهن ،مجري/سازنده/مالك

 آن و در انتهـاي   ، به اطالع شهرداري محترم مي رسـاند در كليه گزارش ها در ابتداي توضيحات آن، ذكر فرماييد
 .را قيد نماييد الزام اجراي دستورات
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 و از مرجع ضميرهاي مبهم و  يعني اسناد به روشني بيان شده باشد. نويسي، مستند نويسي است هاي گزارش ازجمله مهارت
 .كند، پرهيزشود نامعلوم كه اعتبارگزارش را مخدوش مي

 خالف دارد«جلوگيري از ادامه كار ساختماني درخواست نشده باشد و همچنين قسمت  ، چنانچهدر فرم گزارش مرحله اي «
 ابراين بازي با كلمات و عدم شـفافيت بن. تيك نخورده باشد، براي كارشناسان شهرداري به معناي تاييد كار انجام شده است

نه تنها ناظر را تبرئه نمي كند بلكه عواقب كيفـري و انتظـامي نيـز     هنگام بروز،در گزارشات مرحله اي، در  يا تناقض گويي
 .براي او در پي خواهد داشت

  ،اصلي گزارش خود انطبـاق  اپراتور دفتر خدمات الكترونيك شهر را با متن حتما متن تايپ شده توسط ناظر هماهنگ كننده
در صورت بروز اشكال نسبت به رفع آن اقدام نماييد و حتما بخواهيد مهر اسكن شد دفتر خدمات روي برگـه دسـت   . دهيد

 همچنـين  .، مدرك اصلي و دست نويس ناظر قابل استناد مـي باشـد  نويس شما ثبت شود چون در صورت ارائه به محكمه
 .شهر، سنديت دارد نه تاريخ بازديد مهندس ناظر الكترونيكتاريخ ثبت گزارش در دفاتر خدمات 

 مجـري  /سـازنده /شت نامه خود به مالكدر حين اجراي عمليات ساختماني، جهت ارائه هرگونه دستور كار كتبي، بايد از رونو
 .رسيد بگيريد و در صورت استنكاف مالك از تحويل، از طريق اظهار نامه قضايي اقدام نماييد

 ان مجري ذيصالح و اجراي كار توسط پيمانكار هاي فاقد صالحيت  يا كارگران فاقد گواهينامه مهارت فنـي  در صورت فقد
و كارگران اتباع بيگانه، ناظر مي تواند مراتب را طي نامه به بازرسي اداره كار تحويـل دهـد و رسـيد دبيرخانـه اي دريافـت      

 .نمايد
  در صورت عدم رعايت موارد ايمنـي، مشـاهده عوامـل خطرآفـرين      ،1نيآيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختما 7طبق ماده

در صـورت  . ابالغ نماييـد مجري /سازنده/به مالكرا كتبي موارد نامه بصورت ختمان هاي مجاور، ناظر بايد براي افراد و سا
داري منطقـه،  ، مراتب را طي گزارش مرحله اي و  نامه به شـهر برطرف كردن موارد عدم ايمنيعدم همكاري مالك جهت 

آتش نشاني اطـالع دهيـد و رسـيد دبيرخانـه اي آن را دريافـت       اداره بازرسي كار، ، سازمان نظام مهندسي،شهرداري ناحيه
الزم به توضيح است كه مهندس ناظر در موارد مربوط به عدم رعايت ايمني در حين كار، مي بايستي از كلي گـويي   .نماييد

بـه  راه حل آن اشاره نمايد به عنوان مثال در مورد عدم ايمني داربست بايد به طور دقيـق  بپرهيزد و دقيقا به نوع مشكل و 
استفاده از لوله هاي كج، عدم تعادل پايه ها، كفراژ نامناسب، اتصال نامناسـب بـه سـازه اصـلي،     : موارد مرتبط به پروژه از جمله

 .اشاره نمايد... كارگران يا نداشتن پاخور حفاظتي، استفاده از الوار پوسيده براي سكوي كار 
                                                            

هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در بر : آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني 7ماده  -   1
واحد كار و امور اجتماعي محل و  رونوشت آن را بهداشته باشد، بايد فورا مراتب را همراه با راهنمايي ها و دستورالعمل هاي الزم، كتبا به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطالع داده و 

و اقدامات كارفرما موظف است فورا كار را در تمام يا قسمتي از كارگاه كه مورد ايراد و اعالم خطر واقع شده متوقف و كارگران را از محل خطر دور .مرجع صدور پروانه تسليم نمايد
   .مقتضي در مورد رفع خطر به عمل آورد
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          ،در موارد مربوط به عدم رعايت ايمني كه خوف وارد شـدن خسـارت جـاني بـراي كـارگران و اشـخاص ثالـث وجـود دارد
تا اصالح موارد ايمني، بـا گزينـه خـالف دارد، بـه مرجـع صـدور       مهندس ناظر مي بايستي دستور توقف عمليات اجرايي را 

در مورد عدم رعايت صرفا موارد فني و مقررات ملي ساختمان، ناظر بايد طي گـزارش مرحلـه    همچنين .پروانه اعالم نمايد
مجري را موظف به اصالح تخلفات مذكور قبل از هرگونه پوشش توسط بـتن يـا   /سازنده/اي از شهرداري بخواهد كه مالك

جرايي را براي كل جبهه هاي كاري صادر ساير مصالح نمايد وليكن ناظر حق ندارد در اينگونه موارد دستور توقف عمليات ا
 . نمايد مگر اينكه در كنار موارد خالف، موارد مربوط به عدم ايمني را هم در گزارش خود ذكر كرده باشد

  اخالق حرفه اي -3- 1
مهندس ناظر ضمن تسلط بر مباحث فني، بايستي آگاهي كاملي نسبت به كيفيت رفتار حرفه اي، حقوق و مسئوليت 

مـي تـوان بـه     موفـق  نـاظر  يك هاي ويژگياز جمله .در برخورد با عوامل پروژه ي تحت نظارت خود داشته باشدهاي خود 
 :موارد زير اشاره كرد

  مذاكره و بيان فن -3-1- 1
شايسته اسـت  . بايد يكي از مهارت هاي اصلي مهندس ناظر باشد مختلف افراد با ارتباط برقراري و مذاكره و بيان فن

آرامش خود را حفظ نموده و از بـروز هرگونـه   اعتماد به نفس و ردها و گفتگوهاي خود با مالك و عوامل پروژه، در تمامي برخو
 تمـامي  در. بمانـد  بـاقي  استوار نظارت حريم مخاطبان، حرمت و حقوق حفظ د تاضمنتند و غيرمحتاطانه خودداري نمايي رفتار

 شـده  گفتـه  نظر شود اثبات اوالً كه گردد اعالم ساختمانملي  قرراتم با گرفته صورت كارهاي انطباق عدم بايست مي جمالت
  .است قانون زبان از و وظيفه سر از شود مي بيان ًآنچه ثانيا و نيست شخصي سليقه ي و رأي اساس بر

  شجاعت و صراحت -3-2- 1
 يـك  بـه  نظـارت .  بيـاورد  بانز به است ديده كه را مشكالتي تواند نمي عمل در نباشد، برخوردار كافي شجاعت از ناظر اگر

  .كه البته با پرخاشگري متفاوت است دارد نياز قاطع و برانگيز  چالش ي روحيه

  استقالل راي - 3-3- 1
بـا توجـه بـه     مانيسـاخت  اجرا شدن مراحـل  صحيح قصد به را نظرش و رأي... هاو رفاقت و ارتباطات فراي بايست مي ناظر
  .ها، بزرگترين آفت نظارت است كاري و گيرافتادن در دام رو دربايستي  محافظه .نمايد اعالم اجرايي-ضوابط فني

  نگاه انتقادي و ايده آل گرا -3-4- 1
 نگـاه  از همـواره  بايسـت  مـي  و باشـد  داشـته  گرايانـه   آل ايـده  و انتقادي نگاهي خود پيرامون هاي پديده به بايد اصوالً راظن

  .دهد قرار رتنظا مورد را ها ساختمان، ملك واقعي كننده مصرف
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  جز نگري و نكته سنجي -3-5- 1
  ليسـت  چـك  پركردن از. كرد توجه جزئيات به بايست مي درنظارت.  است جزءنگري و سنجي نكته سراسر نظارت ي حرفه

حتـي   در كارگـاه،  مـورد اسـتفاده  بررسي ابزار و تجهيزات و  كار محيط بررسي وخود  وظايف شرح بند به بند كردن چك تا گرفته ها
و همچنين ارايه راهكارهـاي اجرايـي    در مراحل ساختپروژه  مختلف زواياي از برداريعكس  و... ررسي اوضاع جسمي كارگران و ب

  . صحيح و دستورالعمل هاي اصولي

  صبر و حوصله -3-6- 1
 پـرداختن  جاي به و داد خرج به حوصله و صبر بايد امور غايت به دستيابي براي. نيست قضاوت كار به شباهت بي امرنظارت

  .پرداختمربوطه  و ضوابط مقررات با آنها مقايسه و شده انجام كارهاي بهمسائل حاشيه اي  به

  مشاوره گرفتن -3-7- 1
در صورت پيش آمدن مشكالت در هر مرحله از كار و عدم آگاهي در آن زمينه با مراجعه به شركت هاي معتبر و مشاوره 

سان و بازرسان مستقر در سازمان نظام مهندسي نسبت به بررسي موضوع و رفع به موقع گرفتن از مهندسان باسابقه  يا كارشنا
  .مشكالت اقدام نماييد
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   هماهنگ كنندهمعماري و  انشرح وظايف ناظر -2
ت تك در حال حاضركارهاي ارجاع شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به مهندسان محترم به صور

  :ناظره و چهار ناظره مي باشد كه

  )معماري يا عمران(تك ناظره  - ناظر مهندس وظايف شرح -2-1
بر عهـده   و نقشه برداري برقيتاسيسات  سازه، معماري، تاسيسات مكانيكي، تمام مسئوليت هاي حرفه اي نظارت ساختمان از لحاظ

دريافـت   جهت پس از درخواست مالك در شرايط كنونيفقط  .باشد مي) حقيقي يا حقوقي(مهندس عمران يا مهندس معمار  نفر يك
دامات انجـام شـده   ، يك نفر مهندس برق جهـت كنتـرل اقـ   يستم ارجاع برق اماكنمراحل اداري از طريق س شدن طي ق وكنتور بر

 مواردناديـده انگاشـته  اري از مي باشد بسيلت اينكه ساختمان در مراحل پاياني متاسفانه در بسياري از موارد به عانتخاب مي شود كه 
   .مي شود

امكان ارجاع آبفا و برق امـاكن در مراحـل اوليـه سـاختمان      1395شهريور ماه خوشبختانه طبق رويه جديد سازمان نظام مهندسي از 
ت هاي تك ناظره نيز وجود دارد كه تحقق اين امر، همت مهندس ناظرآن ساختمان را در مجاب كردن مالـك و ابـالغ دسـتور جهـ    

در اين صورت مسئوليت ناظر اصلي نسبت به تاسيسات برقي و مكانيكي كاسته مي شـود  . انتخاب مهندس برق و مكانيك مي طلبد
اتصال فاضالب ساختمان به اگوي شهري، آب باران، اجـراي رايزرهـا،   : از جمله(تاسيسات مكانيكي  و كنترل كيفي بهتري بر اجراي
، سـيم كشـي و   ، فيـوز محـافظ جـان   ارت آسانسـور، ارت واحـدها  : از جملـه (و تاسيسـات برقـي   ....) ونت ها، تاسيسات سرمايشـي و 

  .انجام خواهد شد ...)استاندارهاي آن و

  )معماري يا عمران(چهار ناظره  -شرح وظايف مهندس هماهنگ كننده - 2-2
مهنـدس  (يكـي از نـاظرين   .باشد مي) حقيقي يا حقوقي(نفر 4مسئوليت نظارت به صورت جمعي و بر اساس تخصص ذيربط برعهده 

را  ...با مراجـع صـدور پروانـه و   عالوه بر وظايف فردي خود، مسئوليت هماهنگي با ساير ناظرين و مكاتبات ) عمران يا مهندس معمار
   .و عنوان ناظر هماهنگ كننده به وي داده مي شود عهده دار مي شود

ملي، شخصي حقيقـي يـا حقـوقي داراي پروانـه اشـتغال و صـالحيت        دوم مقررات مبحث 32-1بر اساس بند  ناظر هماهنگ كننده
است كه بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان، مسـئول همـاهنگي بـين تمـامي      نظارت در رشته معماري يا عمران

، سازمان استان و يا ناظران در هر ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني و تسليم كننده گزارش هاي مرحله اي كار به شهرداري
    ».مسئول هماهنگ كننده شخص حقوقي خواهد بود مدير عامل شركت،«. ي ربط مي باشدساير مراجع ذ

  :شرح وظايف ناظر هماهنگ كننده به اختصار آورده شده استبرخي در زير 
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 طرفيجري است و از م/و سازنده انناظر سايربين  و ارتباط واضح ترين وظيفه ناظر هماهنگ كننده، ايجاد هماهنگي 
ماهنگ كننده نماينده ناظر ه در حال حاضر، .مسئول هماهنگي و مديريت كنترل بر كيفيت و كميت اجراي پروژه مي باشد

 .باشد مي ذيربط مراجع با ارتباط در ناظرانساير 

  غ به ديگر ناظرانجهت اخذ برنامه زمان بندي اجرايي و تهيه صورتجلسه مربوطه و ابالمجري /سازنده/مالكمذاكره با. 
 به تعداد هريك از طرفين قـرارداد  هراظنچهار تنظيم قرارداد ن در خصوص و ساير ناظرا مجري/سازنده/هماهنگي با مالك ،

 در قبال كاركنـان  بيمه مسئوليت مدني كارفرماهمچنين بررسي  ون ناظراممهور به مهر از ساير  برگ تعهد نظارتدريافت 
 .1بق كلوز هاي الزماطم
 طبـق  الزم به ذكر است در حـال حاضـر  . ذيصالح يا سازندگان اجراي ساختمان توسط سازنده نترل و حصول اطمينان ازك ،

مترمربع بايستي توسط مجري ذيصـالح منـدرج در پروانـه صـورت      2000پروژه هاي باالي اجراي  رويه شهرداري تهران،
انجـام  بايد بعد از رويـت قـرارداد مجـري     هماهنگ كننده راز طرف ناظ )شروع به كار( گيرد و امضاي برگه شروع عمليات

 .شود
  ناظرهماهنـگ كننـده بايسـتي از    )آخرين برگه از جواز(عملياتاز امضاي برگه شروع  قبلپس از صدور جواز ساختماني و ،

شروع به كار  امضاي برگه از الزم به ذكر است كه پس .انجام نشده باشد... ملك ديدن نمايد و مطمئن شود كه تخريب يا 
مسـئوليت  ناظر سازه بـوده امـا    ، به عهدهتوسط ناظر هماهنگ كننده، مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح تخريب ساختمان

بطور مثـال مسـئوليت مهنـدس نـاظر بـرق در عمليـات        .آغاز مي شود ساير ناظرين نيز همزمان با صدور پروانه ساختماني
رطوبت و بارش هاي جوي است و عمـده مسـئوليت مهنـدس    ر برق از لحاظ تخريب بيشتر متوجه كنترل ايمني محل كنتو

مكانيك در زمان تخريب شامل جابجايي كنتور آب،جمع آوري علمك گاز و كنترل محل آن به گونه اي كه در محل تـردد  
از بـدو  ) بخصوص در فصول سرد سال(همچنين كنترل گرمايش در اتاق هاي كارگريماشين آالت خاكبرداري قرار نگيرد 

   . 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. 
  مجري/سازنده/مالك از ،نقشه هاي معماري، سازه، برق و مكانيك تمام) ممهور به مهر طراحان( اصل دريافت يك نسخه. 

                                                            
 مدني مسئوليتمفاد بيمه نامه . بر عهده مهندس ناظر مي باشد عدم وجود بيمه در مورد بيمه نامه، كلوزهاي آن و آگاهي دادن در مورد خطرات ريمج/سازنده/توجيه مالك -  1

  :زير باشد بهتر است شامل كلوزهاي كارفرما در قبال كاركنان

كلوز بيمه مسـئوليت پيمانكـار هـاي     -ج .كلوز پوشش بيمه كارگاهي خارج از ساعات كاري -ب .يكسال بدون نام به مدت) با توجه به وسعت كار( كارگر 5تا  3بيمه نامه براي  -الف
كلـوز مسـئوليت كارفرمـا در قبـال      -س. كلوز پرداخت بـدون راي دادگـاه   -ز. جبران هزينه هاي پزشكي بدون تعرفه كلوز -ر .كلوز بيمه مسئوليت مهندسين ناظر و طراح -د .فرعي

كلوز بيمه نامه امالك  -ط. كلوز پوشش بيمه صدمات جسماني ناشي از حوادث نامرتبط به نوع فعاليت -ص. كلوز افزايش نرخ ديات پس از پايان مدت بيمه نامه -ش. اشخاص ثالث
  ).خسارت جاني،مالي،اشخاص ثالث(ماه12تا  3مجاور به مدت 
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 و برگزاري جلسات همـاهنگي   ارتباط مستمر و پيوسته با ناظران ديگر و اطالع به آنان براي حضور در كارگاه در مواقع لزوم
 .)اين امر نافي حضور مستمر ساير ناظران در كارگاه نيست( . و تهيه صورتجلسات دوره اي

 رانامضاي برگه شروع به كار در هماهنگي با ساير ناظ. 
  و حصول اطمينان از حضور و فعاليـت  رگاه، كنترل ايمني و بهداشت محيط كار و محل استراحت كارگران كنترل تجهيز كا

، آيـين نامـه حفـاظتي    مقررات ملي سـاختمان  دوازدهممبحث  5-5-1-12بند مسئول ايمني در كارگاه با توجه به الزامات 
الزم به ذكر است كه بـر اسـاس    .در هماهنگي با ساير ناظران سك در پروژهو با توجه به ارزيابي ري كارگاههاي ساختماني

مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست محيطـي بـه عهـده     4-4-2بند 
 .مجري مي باشد

  ظر هماهنـگ كننـده هـر    مبحـث دوم مقـررات ملـي، نـا     7-13مطابق بنـد  . به مراجع ذي ربط گزارشات مرحله ايارسال
ساختمان بايد گزارش هر يك از مراحل اصلي كار خود و ساير ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سـازمان اسـتان   

 -1   :تحويل دهد عبارت است ازناظر بايد به دفاتر خدمات الكترونيك شهر مهندس حداقل گزارش هايي كه . تسليم نمايد
گـزارش هـر    -5) براي ساختمان با اسكلت فلـزي (بندي اسكلت -4        فونداسيون -3      يگودبردار -2       تخريب

توضـيح اسـت    الزم به. اتمام عمليات -8                    نازككاري -7         سفتكاري -6 سقف بصورت جداگانه        
ل، گزارش مرحله اي به مرجع صدور پروانه ارائـه  كه در مبحث دوم مقررات ملي اشاره گرديده كه در پايان هر يك از مراح

باشد ليكن در صورت مشاهده تخلف، هريـك از مهندسـين    تخلفگردد اين در حالي است كه ساختمان در آن مرحله فاقد 
 مربوطه مي بايست تخلف مرتبط با رشته خود را به ناظر هماهنگ كننده ارائه نمايـد و وي مجمـوع تخلفـات را بـه مرجـع     

 .ارائه دهيد يك عنواندر هر مرحله مي توانيد چندين گزارش با بنابراين در صورت نياز . اعالم نمايد وانهصدور پر
  مـي   مهنـدس هماهنـگ كننـده   . هر يك از ناظران حسب مورد ات مرحله ايو گزارشدريافت تذكرات كتبي، دستور كارها

زارش مرحله اي مربوطه را به مرجع صدور پروانـه  گ ، سپسپس از دادن رسيد به مهندس مربوطه و تامين نظر وي بايست
 .ارسال نمايد

  مقـررات ملـي    مبحـث دوم  6-4-14، مطـابق بنـد   تمديـد قـرارداد نظـارت   هماهنگي با مالك و ساير ناظران در خصوص
بـه  مـاه مانـده    2، چنانچه نياز به زمان بيشتري جهت اتمام پروژه باشد ناظر هماهنگ كننده موظف است حداكثر ساختمان

پايان مدت قرارداد مراتب را به صاحب كار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه اعالم نمايد و از سـازمان اسـتان درخواسـت    
 .تمديد قرارداد با صاحب كار و ناظران را نمايد

  در  مبحث دوم، چنانچه در حين  اجراي عمليـات سـاختمان   4-16رفع اختالف نظر بين ساير ناظران و مجري، مطابق بند
بين هريك از نـاظران و مجـري اخـتالف نظـر بـروز      .... اجراي نقشه ها و مشخصات فني و، خصوص رعايت مقررات ملي

در صـورت عـدم   . ناظر هماهنگ كننده نسبت به حل اختالف از طريـق داوري اقـدام خواهـد نمـود     نخست،نمايد در وهله 
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ت توقف عمليات اجرايي به مراجع صدور پروانه اطالع دهـد  پذيرش نظر وي به عنوان داور توسط طرفين بايد مراتب را جه
 .1تا اقدامات الزم توسط كميته داوري مستقر در سازمان استان، انجام شود

 در پايـان كـار   .هاي نـاظران بصـورت مرحلـه اي    مستند سازي جهت تكميل دفترچه اطالعات ساختمان با گرفتن تاييديه ،
ث دوم مقررات ملي، توسط مجري و با تاييد ناظران به منظور صـدور شناسـنامه   مبح 12-1-19دفترچه مذكور مطابق بند 

    .  فني و ملكي ساختمان بايد به سازمان استان تحويل گردد

موجود در كارتابـل  (ناظره سازمان 4توسط ناظر هماهنگ كننده، بهتر است از تيپ قرارداد  قرارداد نظارتجهت تنظيم  : 1تذكر 
ممهـور بـه مهـر و امضـاي نـاظران و  امضـاي       فاده شود و تعداد نسخ اصل قراداد به تعداد نفرات امضا كننده است) خدمات مهندسي

  .دباش مالكمحضري 

در صورتي كه سازنده يا احدي از شركا طرف حساب قرارداد باشد، بايد اصل وكالتنامه از طـرف مالـك يـا تمـامي شـركا       : 2تذكر 
  . اد شودرويت شود و رونوشت آن ضميمه قرارد

يك اجراي هر سقف به صورت جداگانه پس از براي ارسال گزارش مرحله اي اسكلت، در ساختمان هاي با اسكلت بتني،  : 3تذكر 
و سپس با توجه بـه نـوع سـقف و    ارسال شود اسكلت فلزي، يك گزارش اسكلت جداگانه ساختمان هاي با شود و در ارسال گزارش 

نماينده مالك اجـازه اجـراي بـتن ريـزي     /به مالك به هيچ وجه. ارسال شود سقف ارش مرحله ايحداكثر براي هر دو طبقه، يك گز
  .را ندهيد )مخصوصا سقف كرميت(تمامي سقف ها 

در صورتي كه عدم حضور يكي از ناظران در كارگاه موجب توقف عمليات اجرايي شود، ناظر هماهنگ كننده بايد مراتـب   : 4تذكر 
  .به سازمان نظام مهندسي اطالع دهد را سريعا و بصورت كتبي

با توجه به اينكه مسئوليت مهندسان ناظر در پروژه هاي ساختماني از زمان امضاي برگه شـروع بـه كـار    : مهم و ضروريتوصيه 
قبـل از   خـود  بيمه نامه مسئوليت مـدني حرفـه اي  ساختمان شروع مي شود لذا بهتر است هر يك از ناظران نسبت به تهيـه  

  . اقدام نمايند كار پروژه هاي تحت نظارت خودشروع به 

  

  

                                                            
مـي باشـد كـه در حـال حاضـر شـامل گـرو هـاي          واحد بازرسـي ن نظام مهندسي استان تهران، سازما معاونت خدمات مهندسيالزم به ذكر است كه يكي از بخش هاي - 1

يكي از وظايف واحد بازرسي انجام بازديد هاي دبيرخانه اي است كه بنا به درخواست عوامـل پـروژه در جهـت كنتـرل     . ژئوتكنيك، گودبرداري، سازه، معماري، برق و مكانيك مي باشد
مايي يا برطـرف  ضا، صورت مي گيرد بنابراين هر يك از ناظران در مراحل مختلف پروژه مي توانند با ارائه درخواست بازرسي، از نظرات كارشناسان جهت راهنكيفي و ارتقاي عملكرد اع

  .شدن سريعتر مشكالت فني استفاده نمايند
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  ناظر معماريمهندسان شرح وظايف  -2-3
مهندس ناظر رشته معماري مي بايستي عمليات اجراي ساختمان را از زمان صدور پروانه تا پايان كار با نقشه هاي مصـوب  

ي ساختمان كنترل نمايد و مغايرت ها را به نـاظر هماهنـگ   معماري انطباق داده و همچنين عمليات اجرايي را با توجه به مقررات مل
سـه   دررا   معمـاري  نظـارت  خـدمات ناظره، شرح  4در پروژه هاي  .كننده، مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسي گزارش دهد

  :كه به اختصار به شرح آن مي پردازيممي توان دسته بندي كرد   مرحله

  ساختمان اجرايي اتقبل ازعملي :اول مرحله  -2-3-1
، بايد و يا پيامك از طريق سامانه خدمات مهندسيبا اطالع يافتن از كار ارجاع شده به خود مهندس ناظر :قبل از انتخاب كار ارجاعي

  :اقدامات اوليه زير را انجام دهدمراجعه به كارتابل خود و مشاهده مشخصات ملك و دريافت اطالعات مالك،  پس از

 در محل پروژه آنهابا  مالقاتهماهنگ كننده و ناظر و  تماس با مالك. 
 ارزيابي محل پروژه. 
 تاييد كار ارجاع شده در صورت تمايل. 

نسـبت بـه    ،مجري/سازنده/از روحيات مالكلطفا با توجه به سابقه كاري و بنيه علمي خود، همچنين با توجه به ارزيابي شما  :توصيه
  .دقت فرماييد ي ارجاع شدهانتخاب كارها

 و هـا  بررسـي  شـامل  ناظر پس از انتخاب كار از طريق سامانه خدمات مهندسي، بايد اقدامات زيـر را كـه  : بعد از انتخاب كار ارجاعي
 :انجام دهد زير شرح است، به مقدماتي هاي هماهنگي

   ننـده در تمـام   كليه مهندسان ناظر هر پروژه از جمله ناظر معماري موظفند هماهنگي الزم را با مهندس نـاظر هماهنـگ ك
 .امور به طور مستمر به عمل آورند و با اطالع وي با ساير ناظران همفكري، مذاكره، همكاري و ارتباط پيوسته داشته باشند

 نـاظر هماهنـگ   الكترونيـك، از  نقشه هاي معمـاري ممهـور بـه مهـر طـراح و دفتـر خـدمات        از  اصل يك نسخه دريافت
 .استمجري پروژه الزامي /سازنده/مالك/كننده
    عـالوه بـر مـوارد     حـل پـروژه بازديـد كنـد و    ناظر معماري بايد قبل از شروع عمليات اجرايي به اتفـاق سـاير نـاظرين از م

به بررسي ) به اتفاق ساير مهندسين...موقعيت ملك، همجواري ها، تاسيسات ملك و تاسيسات شهري مجاور و بررسي(كلي
ط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، موارد تخصصي معماري از جمله كنترل رعايت ضواب

... و بـر و كـف   حد اصـالحي،  ،، فاصله تا ساختمان ها و امالك مجاور، مقدار عقب نشيني ها از معبرسطح اشغال ساختمان
 .بپردازد
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 ــه مصــوب، هــاي نقشــه كامــل بررســي ــع منظــور ب ــاق و ابهــام رف ــا معمــاري هــاي نقشــه انطب ــا،  قشــهن ســاير ب در ه
 .مجري/سازنده/مالك ،ناظر مهندسين ساير ،كننده حضورناظرهماهنگ

  ساختمان از جمله پياده كردن محل دقيق ملك بر روي زمين، شيب هاي طولي و حدود اربعه بررسي مشخصات هندسي و
با توجه به اينكه در حـال حاضـر   . پروانه ساختمانعرضي زمين و در نهايت تأييد تطابق مشخصات زمين با نقشه موجود و 

مسئوليت آن بر عهـده مهنـدس معمـار مـي     اي شهر تهران ارجاع داده نمي شود و براي پروژه ه ،نقشه بردارناظرمهندس 
مجري درخواست نمايـد از مهنـدس نقشـه    /سازنده/مالكجهت دقت بيشتر از مهندس معمار باشد بنابراين توصيه مي شود 

ت كه تاييديه مهندس نقشه بردار در زمينه رقـوم و ابعـاد   الزم به ذكر اس. وارد لزوم استفاده كندصالحيت در م صاحببردار 
 .رافع مسئوليت مهندس ناظر معماري نخواهد بود

 فضاي سبز شهرداري منطقه يهبررسي درختان موجود در پروژه بر اساس تاييد.    

 توســط مــواردبايســتي ديگر، يكــ بــا مصــوب هــاي نقشــه تطــابق عــدم و نــواقص تنــاقض، وجودمغــايرت، درصــورت: 1توصــيه 
كه جهت رفع مـوارد نقـص    شود اعالم مجري/سازنده/مالك به، بصورت كتبي )قبل از تحويل برگه شروع به كار(كننده ناظرهماهنگ

مليـات اجرايـي   ع اصالح موارد، مراجعه نمايد و پس از )...يا  سازه محاسبمهندس  ، معماري مهندس طراح(نقشه ها   انحاطر ت به
 "باشند مي ذكرشده موارد رفع به ملزم طراح مهندسينضمنا " .دآغاز شو

، گزارشـات، دسـتور كارهـا، مكاتبـات،     بهتر است مهندس ناظر با داشتن يك زونكن مربوط به هر پروژه، كليه نقشه ها : 2توصيه 
مـدارك  بهتر اسـت   .به طور مرتب نگهداري نمايد، يمستند نگارجهت را ... و يك از مراحل كارو رسيد هاي مربوط به هر عكس ها

  . شود نگهداريسال ها پس از پايان كار و در زمان بهره برداري نيز توسط مهندسين ناظر  اين زونكن،

  ي ساختماناجراي عمليات حين :ومد مرحله -2-3-2
  :بود خواهد زير شرح بهي باشد ناظر معماري ممهندس كه به عهده  ساختمان اجرايي عمليات حين ،خدمات شرحاز برخي 

 

  فونداسيونخاکبرداری و  مرحله  -١-٢-٣-٢

 و مشاوره بـا  پروژه خود )ژئوتكنيك( خاكمكانيك آزمايش اين مرحله مي توانيد عالوه بر موارد اشاره شده ذيل، به بررسي نتايج ر د
نيـز مـي توانـد     ،مسائل مربوط به فونداسيون-1-3بند ) 3(ناظران شماره مطالعه راهنماي عمومي  همچنين .بپردازيد تخصصمافراد 

  .مثمر ثمر باشد

  به اين معني كه ناظر معمـاري مـي بايسـتي ارتفـاع     :معماريمصوب كنترل عمق خاكبرداري در انطباق با نقشه هاي 
 ست يابدفونداسيون و ارتفاع بتن مگر و ارتفاع كفسازي را از نقشه ها استخراج كرده و به عمق گودبرداري د
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  بايـد  برم مهندس ناظر در اندازه گيـري  عدتوانايي در صورت . و نقشه هاي مصوب پروانه ساختمانيكنترل بر و كف ،
 .نمايد ،از شهرداري درخواست بازديد كارشناس بر و كف

 مهنـدس نـاظر معمـاري بايـد قبـل از پوشـش        .آنـان  جانمـايي  و شـناژها  فونداسيون هـا،  رويزير و  كدهاي كنترل
 رقوم ارتفاعي فونداسيون و ابعاد سطح اشغال را نسبت به نقشه ها، مجـدد لگردهاي فونداسيون توسط بتن، اختالف مي

و مهندس هماهنگ كننده ابالغ كند و از آنان  مجري/سازنده/كنترل نمايد و هرگونه مغايرت را بصورت كتبي به مالك
در صورت عدم مطابقت ابعاد فونداسيون با نقشه هاي سازه، مهندس ناظر هماهنگ كننده نيز بايد . رسيد دريافت نمايد

 .  يدنماذكر  طي گزارش مرحله اي توسط بتن، اين مورد قبل از پوشش ميلگردها خود حتما در گزارش

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

  ناظر سازهكنترل رعايت درز انقطاع در هماهنگي با. 

 در هماهنگي با ناظر سازه و پلكان آسانسور چالهجانمايي  كنترل. 

 در رابطـه بـا رعايـت مـوارد     . ارايه دستورات الزم در صورت نياز و كنترل ايمني افراد و كارگاه در اين مرحله از ساخت
را بـا  .... اه، لق بودن نردبـان و ايمني، ناظر معماري كليه موارد تخلف اين مرحله، از جمله عدم نصب حفاظ در لبه پرتگ

كتبـا بـه نـاظر هماهنـگ كننـده و      ... مقررات ملي و آيين نامه حفاظتي كارگاه هـاي سـاختماني و   12توجه به مبحث 
 . مجري اعالم نمايد و رسيد دريافت كند/سازنده/مالك

مصـوب  نقشـه هـاي    ،الك عمـل كفسازي از روي فونداسيون مي باشد كه م ضخامتمهم در اين مرحله،  نكاتيكي از :تذكر
براي محاسبه ضخامت كفسـازي بايـد كـد    ( .در گزارش فونداسيون قيد گرددبايد سانتيمتر  40اختالف بيش از  است ومعماري 

    )تمام شده روي اولين كف از كد روي فونداسيون كسر گردد

اندازه گيـري نمايـد و طـول    ) ...و با كمك ريسمان ،متر ليزريبا مثال (ساختمان را با ابزار دقيق  ناظر معماري بايد بر : توصيه
  .كندنماي ساختمان اندازه گيري ضخامت و با احتساب پيش بيني  ي مصوبساختمان را نيز با توجه به ابعاد پروانه، نقشه ها

  
  اسکلت مرحله  -٢-٢-٣-٢

راهنماي عمـومي  وارد ذيل، جهت مطالعه بيشتر به با توجه به نوع ساختمان در حال اجراي خود، مي توانيد عالوه بر م اين مرحلهر د
در  كـات مهـم  ن "و "كات مهم در نظارت بر اجراي ساختمان هاي اسكلت بتنين "تحت عنوان هاي  )3(شماره  و) 2(ناظران شماره 

 .نماييد مراجعه "سازه هاي ساختماني فوالدي
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 كنترل رعايت درز انقطاع. 

 1شكل . (با ناظر سازه اهنگيي  و ابعاد چاله آسانسور و پلكان در همكنترل جانماي( 

  پله و پاگردها، كنترل شيب شمشيري پله ها، پيش بيني تعداد پله هـا در حـدود مجـاز  بـا احتسـاب       راه كدها و ابعادكنترل
  )2شكل( .سانتي متر مي باشد 18مبحث سوم مقررات ملي حداكثر ارتفاع تك پله  5-4-4-1-3مطابق بند . نازككاري

 به منظور جلـوگيري از   ،مصوب هاي قات از جمله ارتفاع پاركينگ هاي ساختمان مطابق با نقشهطب هريك از كنترل ارتفاع
 .در مراحل بعدي و ارتفاع كلي ساختمان كاهش يا افزايش ارتفاع طبقه

 شدن ستون ها "دزآكسه"هاي مصوب، براي جلوگيري از  كنترل محورهاي طولي و عرضي ساختمان بر اساس نقشه. 

 

  تخريب پوتر براي نصب درب آسانسور به علت عدم دقت در جانمايي و كنترل ابعاد چاله آسانسور -1 شکل
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 ستون ها، در هماهنگي با ناظر سازه )ناشاغولي( كنترل زواياي قايم . 

  ا و پنجـره هـاي   عدم مغايرت محل بادبندها و ديوارهاي برشي با درب هـ مجدد نقشه هاي معماري با سازه از جمله كنترل
 .معماري هاي موجود در نقشه

 كنترل ابعاد نورگيرها با احتساب نازككاري. 
  از جمله شاسـي كشـي،   (مبيني الحاقات الز و ارائه دستوركار براي پيش سازه نگهدارنده نماكنترل نقشه هاي جزييات

الزم بـه ذكـر    .اهنگي با ناظر سازهدر هم و جهت اجراي نقشه مصوب كميته نما به سازه اصلي ،)نبشي كشي و نصب پليت
  . رسيده باشد به تاييد مهندس ناظر و مهندس محاسب سازهاست كه جزييات سازه نگهدارنده نما بايد 

  در هماهنگي با ناظر سازهارايه دستورات الزم در صورت نياز و كنترل ايمني افراد و كارگاه در اين مرحله از ساخت و. 
خـاموت   اين فاصله در اسكلت بتنـي از (  دهانه ستون ها كه بروز اشتباه در اندازه گيري فاصله الزم به ذكر است :تذكر جدي

در اثـر غفلـت   هـا   حـذف پاركينـگ  در نتيجـه  و ) در نظر گرفته مـي شـود   نازككاريضخامت به خاموت با محاسبه كاور بتن و 
  ) 3شكل. (ي در پي خواهد داشتامي براي ومالي و انتظ محكوميت هاي، ناظر معماري و يا گزارش خارج از موعد مهندس

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

  مرحله سقف ھا  -٤-٢-٣-٢

 قبل از بتن ريزي سقف هر طبقه ،با احتساب نازككاري و ساير باز شوها ، آسانسورهاابعاد نورگيرها مجدد كنترل. 
  گي با نـاظر تاسيسـات و نـاظر سـازه،     و سازه اصلي در هماهنكنترل محل داكت ها به جهت جلوگيري از تخريب سقف ها

 .ز بتن ريزي سقف هر طبقهقبل ا
 چه هـا و يـا   كنترل پيش بيني تمهيدات مربوط به اجراي سقف كاذب مطابق با نقشه ها و به جهت جلوگيري از تخريب تير

  .در هماهنگي با ناظر سازهآسيب زدن به سقف اصلي 
 كنترل اجراي وال پست)Wall  Post( ي داخليبازشوها، ديوار ها ديوارهاي پيراموني، جهت اجراي صحيح ،وادار عمودي يا 

 ) 5و  4شكل . (ر هماهنگي با ناظر سازهد و نقشه ها، 2800آيين نامه و در انطباق با 
 همانطور كه قبال اشاره شد افزايش ارتفاع طبقه بر خالف نقشـه هـاي   . كنترل مجدد شيب شمشيري پله قبل از بتن ريزي

آن تعداد و ارتفاع تك پله در نازككاري افزايش خواهد يافـت   مصوب باعث افزايش شيب شمشيري پله مي شود كه به تبع
 .و اين قبيل موارد بايد توسط ناظر معماري قبل از بتن ريزي به ناظر هماهنگ كننده گزارش شود
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  اي پيراموني و نمجهت اجراي ديوارها ي موجود در نقشه هاي مصوب،وال پست هاصحيح اجراي  -٤ شکل

  

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

  رعايت درز انقطاعمجدد كنترل. 
 در انطبـاق بـا نقشـه هـاي      پالن معماري و تيغه بنـدي داخلـي و خـارجي    اجراي صحيح از جمله  سفتكاري اجراي كنترل

 .تمانمصوب معماري و مباحث مقررات ملي ساخ
 داراي تاييديه سازمان استاندارد و مركز تحقيقات مسكن ،ساختماني مصالح و مواد كنترل. 
 با احتساب نازككاري ها سقف كدهاي و ديوارها اندازه و ، ابعادها چيني كرسي،بلوكاژ كنترل. 
 هـا،   آسانسـور راهروها،  ،انباري ها،پاركينگ هاابعاد سطح اشغال ساختمان مطابق نقشه هاي مصوب از جمله كنترل  كنترل

و همچنين كنترل مساحت و عمق نورگيري فضاهاي داخلي همانند اتـاق  ... البي ها، حياط خلوت ها، فضاهاي باز و ها، پله
 .اجراحين و ساير سطوح در ا، درب ها سرويس ه ها، آشپزخانه ها،

 بـا   تير هاي بتنـي  شانه گير به شانه گير ر اسكلت بتنيد ، عرض راه پلهراه پلهدركنترل ابعاد  :كنترل ابعاد آسانسور و راه پله
مطـابق بـا   . تك عمل عرض راه پله، ديوار به ديـوار نيسـ  مالالزم به ذكر است كه و  محاسبه مي شودنازككاري  احتساب

 .ضوابط شهرسازي، بيرون زدگي ستون هاي گوشه راه پله در طول و عرض راه پله احتساب نمي شود

  همچنـين  و پيرامونيجهت اجراي ديوارهاي  :تفاده در ديوارهاي خارجي و داخليو مصالح مورد اس اضخامت ديوارهكنترل 
بايـد از  ...) ، ديوار آسانسور، ديوار نورگيرها، ديوار بـين واحـدها و  راه پلهديوار ( ديوارهاي داخلي مجاور فضاهاي كنترل نشده

عـايق حرارتـي و عـايق صـوتي     سپس در مرحله نازككـاري،   سانتيمتر استفاده شود و 15به ضخامت حداقل  ديواري بلوك
 )6شكل ( .شود اجرامطابق با نقشه هاي مصوب 

  افقي ديوارها در انطباق با نقشه ها وادارهاي و ) وال پست ها( عمودي وادارهايكنترل هشتي گير ديوارها و اجراي صحيح
ـ   . قررات مليمبحث چهارم م 1-9-4و  بند  2800آيين نامه  3-5-7و مطابق بند  ا الزم به ذكر است كه اين مـورد، بايـد ب

انجام گيرد زيرا اجراي وال پست از نظر الزامات سازه اي و لرزه اي بر عهده نـاظر سـازه و كنتـرل     همكاري مهندس سازه
 )7شكل. (ده ناظر معماري مي باشداجراي ديوارهاي داخل وال پست بر عه

 و مبحث چهارم مقررات  2800، مطابق با آيين نامه ال ميان تيغه ها و سقفكنترل اجراي صحيح تيغه هاي داخلي و اتص
   .ملي ساختمان

اسـتاندارد ملـي ايـران بـه      نوع خود خاموش شونده يا كند سوز مطـابق بـا  ( توجه شود كه تيغه ها به بلوك پلي استايرن :تذكر
سقف كاذب متصل نشوند بلكه به و يا   سقف )مبحث هفتم مقررات ملي 1-1-4-7شرايط مندرج در بند و  11108شماره 

بدين معني كه در صورت قرار گرفتن ديوار در زير بلوك پلي استايرن سقف مي بايستي بلـوك را   .سازه اصلي امتداد يابند اتبايد 
مبحـث هفـتم    3-2-4-7اين نكتـه بـه صـراحت در بنـد     . تراشيده و به بتن سقف برسيم سپس هشتي گير ديوار را اجرا نماييم

احد هاي مستقل بايد از اليه بلوك هاي پلي اسـتايرن عبـور كـرده و تـا زيـر      مقررات ملي اشاره شده است كه ديوارهاي بين و
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 )8شكل( .سقف سازه اي يعني زير تيرچه يا بتن  امتداد داشته باشد و بطور مناسب از مصالح مقاوم حريق استفاده شود
  مراجعه نماييد) 3(به راهنماي عمومي ناظران شماره  هاي پلي استايرن بلوكمقاومت تست مطالعه روش جهت  :توصيه
 نسبت به معابر كنسول ها كنترل مقدار پيش آمدگي و ارتفاع آزاد. 
 وانه ساختماني و نقشه هاي مصوبمطابق با پر كنترل پخ ها. 
 و مطابق با نقشـه ديتيـل    2800 كنترل مجدد اجراي جزئيات نماسازي، شاسي كشي و اجراي وال پست بارعايت آيين نامه

مبحث چهارم مقررات ملي به صـراحت بيـان شـده كـه      9-5-4-4در بند . سازه نگهدارنده نما به تاييديه مهندس محاسب
غايرت با مقررات و آيين نامه هاي سازه اي، به سازه يا ساختارهاي اصـلي اتصـال كـافي و مناسـب     اتصال نما بايد بدون م

 .داشته باشد تا خطر جدا شدن و فروريختن نما به وجود نيايد
  
 

                  
  19حث مغايرت با مب عدم رعايت ضخامت ديوارهاي خارجي و مجاور فضاي كنترل نشده -٦ شکل
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  دو ديوارگيري و اتصال صحيح بين ف و عدم به سق هشتي مناسب تيغهعدم  -٧ شکل

      
 استه شد پوترموجب تخريب  و سقف كه ا و عدم توجه به آن در مرحله اسكلتاجراي نبشي كشي جهت اجراي سازه نگهدارنده نم -٨ شکل

۹۵

http://icivil.ir/omran


  

 ٠١-٠١-Fm-Ar                                                       سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران معاونت خدمات مهندسي

 

٢٦ 
 

 الزم بـه ذكـر اسـت پـيچ     . هاي درب ها و پنجره ها به سازه اصلي سـاختمان  ها و يا مهار چارچوب كنترل نصب نعل درگاه
 )9شكل (. .كردن اين قاب ها به ديوارها مجاز نمي باشد

 ملـي كـه  ارتفـاع     مبحث چهارم مقررات  3- 6- 9- 4ها از كف تمام شده در انطباق با بند  كنترل ابعاد بازشوها و ارتفاع پنجره
متر باشد و در صورت كوتاه بودن جانپناه پنجره ها بايستي از شيشه ايمن غيـر ريزنـده   1/1فضا، نبايد كمتر از  كليه پنجره از كف

 )10شكل (. .و يا نرده حفاظ جهت تامين آن ارتفاع، استفاده كرد
 

  
  

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

   كنترل مجدد  اجراي صحيح داكت هاي تاسيساتي به جهت جلوگيري از تخريب ديوارها در هماهنگي با ناظران تاسيسـات
 )11شكل (. كنندو هماهنگ  مكانيكي و برقي

 بامسطح   كنترل كروم بندي و شيب بندي. 
 كنترل فضاي سبز پشت بام و زيرسازي هاي الزم جهت زهكشي مناسب، مطابق با جزييات نقشه هاي مصوب. 
 آيـين   4-5-7مطـابق بنـد   . كنترل ارتفاع جانپناه بام، با در نظر گرفتن پشت بندهاي الزم و اتصال به سازه اصلي ساختمان

در اجراي جانپناه بام بايد كالف قائم تا باالي دسـت انـداز ادامـه يافتـه و كـالف افقـي نيـز بـر روي آن اجـرا           2800نامه 
 )12شكل (.گردد
 كنترل فضاي سبز و شيب بندي محوطه، مطابق با نقشه هاي مصوب. 
 ر انطباق با نقشـه هـاي   و ابعاد دهانه ورودي رمپ، مسير حركت و چرخش اتومبيل د پ پاركينگ ها رم شيب بندي كنترل

 .مصوب
  جهت مقاومت در برابر باد و ساير عوامل جوي ،محوطه هايديوار اجراي صحيح  وال پستكنترل. 
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 اي تاسيساتيجهت عبور لوله ه ها تخريب ديوار -١١ شکل
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 ارائه کتابها ي جسيات رایگان مهىدسی عمران

 بهتریه ي برتریه مقاالت ريز عمران

 اوجمه های تخصصی مهىدسی عمران

 فريشگاه تخصصی مهىدسی عمران
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  لوله هاي ونت اطرافمحافظت ديوار كشي و تفاده از درپوش براي جانپناه شرقي و غربي و عدم عدم اس -١٢ شکل

                    
  اجراي صحيح پشت بندي ها و درپوش جانپناه بام: ح سنگ در پوش و  سمت چپم و عدم اجراي صحيكوتاه بودن ارتفاع جانپناه با: سمت راست -١٣ شکل
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 در رابطه با رعايت مـوارد ايمنـي،    .كارگاه در اين مرحله از ساخت و ارايه دستورات الزم در صورت نياز كنترل ايمني افراد و
ناظر معماري كليه موارد تخلف اين مرحله، از جمله عدم نصب جان پناه و نرده حفاظتي موقت در اطراف راه پله، آسانسـور،  

جمله كاله ايمني، كفش ايمني، عدم استفاده از ماسـك   استفاده از وسايل حفاظت فردي ازبالكن ها و ساير پرتگاه ها، عدم 
عـدم   ،بخصـوص در لبـه پرتگاههـا    ، دپـوي غيراصـولي مصـالح   ي كه در حال فرس كاري هسـتند توسط كارگران و عينك

فاع كـار مـي كننـد، عـدم رعايـت      استفاده از كمربند، حمايل بند توسط كارگراني كه در ارت و عدم استحكام داربست هاي پروژه
مقررات ملي و آيين نامه حفاظتي كارگاه هـاي   دوازدهمرا با توجه به مبحث .... و عرض مناسب سكوي كار بر روي داربست

 . مجري اعالم نمايد و رسيد دريافت كند/سازنده/كتبا به ناظر هماهنگ كننده و مالك... ساختماني و

 ين مرحله از ساختتنظيم گزارش مرحله اي مربوط به ا. 
  
 

                

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

 از در انطباق با جدول نازككاري، نقشه هاي مصوب معمـاري و مباحـث مقـررات ملـي سـاختمان      كارينازك اجراي كنترل ،
ميليمتر بايد بـه طـور    6به طور مثال مصالح نازككاري ديوار و سقف با ضخامت حداكثر  .مقررات ملي 19و  3جمله مبحث 

همچنـين انـواع پوشـش    . مقررات ملي ساختمان به كار رود 2-3-3-7مستقيم روي زيركار غير قابل سوختن مطابق با بند 
انـدود گـچ يـا پوشـش هـاي       -الـف : زير استمرسوم براي پوشش حرارتي در سقف هايي با عايق پلي استايرن به شرح 

اندود ماسـه   -ج .ميليمتر 5/12تخته گچي به ضخامت حداقل  -ب....). پرليت، ورميكوليت، ورميكس و(محافظ پايه گچي
 ....و. ميليمتر 25سيمان يا بتن به ضخامت حداقل 

 ا تاييديه سازمان استاندارد و مركز تحقيقات در انطباق ب كاري نازكمرحله  ساختماني مصالح ،موادكيفيت و استاندارد  كنترل
  .و مباحث مقررات ملي ساختمان مسكن
 مطـابق  . كف طبقه اول و سقف طبقه آخـر  -نماها  -كنترل اجراي عايق حرارتي در ديوارهاي مجاور فضاهاي كنترل نشده

 .مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان 2-1-9-4و بند 19با مبحث 
 كـف و ديوارهـاي زيـرزمين،    ... )هاي بهداشـتي، آشـپزخانه، بـالكن هـا و     سرويس(فضاهاي تر كاري رطوبتي كنترل عايق ،

در صورت استفاده از قيرگوني بايد نوع قير مصرفي مطابق مبحث پـنجم مقـررات ملـي    . در انطباق با نقشه ها... بام و پشت
مقـررات ملـي سـاختمان باشـد در قيـر      مبحـث چهـارم    4-4-2-12باشد و شرايط گرم كردن و بكاربردن قير، مطابق بند 

 . استفاده شود... اينصورت جهت اجراي عايق رطوبتي مي بايستي از روش هاي ديگر از جمله ايزوگام و

 بندي صوتي در انطباق با نقشه ها كنترل جزئيات اجرايي عايق. 
 و  سـاختمان  مقـررات ملـي   سـوم  كنترل استاندارهاي آتش نشاني در حيطه مسئوليت خود و در انطباق با نقشه ها و مبحث

  .آيين نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش 682همچنين نشريه 
 الزم به ذكر است كه استفاده از سراميك .كنترل انطباق اجراي نماهاي داخلي مطابق نقشه هاي مصوب و جدول نازككاري

 )13شكل (.. ها مجاز نمي باشد لعابي براي نماي داخلي نورگيرها، نماي خرپشته در بام و بدنه پاركينگ
 14شكل(.نقشه هاي مصوب كميته نما ي خارجي مطابقانطباق اجراي نمانهايي  كنترل( 
 كنترل عدم رويت تاسيسات در نماهاي اصلي ساختمان. 
 كنترل نورپردازي نما در انطباق با نقشه مصوب نما و هماهنگ با مهندس ناظر برق. 
 ت انداز پله و يا نرده تراس ها و ساير عناصر الحاقي به سازه، در انطباق با نقشـه هـا و   كنترل جزييات نحوه اتصال نرده دس

      )15شكل (.هماهنگ كننده/هماهنگ با ناظر سازه

       مبحـث چهـارم مقـررات     2-10-9-4كنترل پوشش مناسب درز انقطاع با مصالح ترد و انعطـاف پـذير در انطبـاق بـا بنـد
     )16شكل (.ملي
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 17شكل (.كف پنجره، باران گير و كنترل آبچكان ها در تمام سطوح نما، نورگيرها و درپوش جانپناه بام كنترل قرنيز(  
 همانطور كه قبال اشـاره  . كنترل نحوه اجراي جزييات سقف كاذب و كف كاذب از نظر انطباق با نقشه هاي مصوب معماري

مبحـث   3-2-9-4قف كاذب دقت شود و مطابق بـا بنـد   شد در مراحل قبلي مي بايست به نحوه اتصال سازه نگهدارنده س
شكل (. از آسيب رساندن به سقف و تيرچه ها، ممانعت به عمل آيد  2800آيين نامه  11-5-5-8چهارم مقررات ملي و بند 

18(  
   ر د...پلكان و كنترل مصالح نازككاري آن از لحاظ جـنس، مقاومـت در برابـر حريـق، مضـرس بـودن و       كنترل نهايي ابعاد

 .انطباق با مباحث مقررات ملي
  
 

               

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

 

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

 

  مقـررات   3و مبحـث   كنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با نقشه مصوب معماري و جدول نازككـاري
لذا در صورت رويـت آن بايسـتي از درب هـاي مـورد تاييـد      . حريق و دود بند در نقشه ها مقاومتوجه به عبارت درب  .ملي

 ) 19شكل(.مجاز نمي باشدآتش نشاني استفاده شود و استفاده از درب هاي شيشه اي  سازمان
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  حريق مقاومعدم اجراي درب دودبند و  -١٩ شکل

  
  كنترل جهت بازشوي درب ها در واحد هاي معلول و كنترل اجراي ضوابط مربوط به معلولين، پاركينگ معلول، جك معلول

 .مبحث چهارم مقررات ملي 1-11-1-5-4در انطباق با نقشه هاي مصوب و بند  ...و
   كنترل اجراي سرويس هاي بهداشتي در خالف جهت قبله و نحوه صحيح نصب كاسه توالت ايراني و فرنگي در انطباق بـا

است كـه مطـابق   همچنين قابل توجه . مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان و هماهنگ با ناظر مكانيك 4-5-6-1-4بند 
متـر مربـع مسـاحت دارنـد مـي بايسـتي داراي يـك سـرويس          75مبحث چهارم، واحدهايي كه باالي  17-1-1-7-4بند

 .بهداشتي فرنگي باشند
  مبحث چهـارم   1-12-1-5-4از نظر انطباق با نقشه هاي مصوب و بند ...) مصالح، شيب، عايق و(كنترل جزييات كفسازي

 .مقررات ملي
 مقـررات   4مبحـث   1-1-7-9-4بنـد  ردها و جانپناه ها، كنترل فاصله قيدهاي عمودي نرده ها در انطباق با كنترل ارتفاع ن

 ) 20شكل(. .ملي
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  نرده دست انداز پله و فاصله قيدها در خرپشته استاندارد نبودن ارتفاع -٢٠ شکل

      
  و عدم اجراي قرنيز كف پنجره راي درپوش جانپناه بامعدم اج -٢١ شکل
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 جه به اين نكته كه جنس مصـالح  و تو كنترل نحوه پياده كردن و اجراي محوطه سازي از نظر انطباق با نقشه هاي مصوب
 .مضرس باشد بايدكفسازي در فضاهاي باز 

 كنترل نحوه اجراي جزييات معماري مربوط به عالئم و تابلوها. 
 ساختمان مقررات مليچهارم حث مب 2-13-9-4بند پستي در انطباق با صندوق  كنترل نصب. 
 كـه   مـي شـود  بيشتر مربوط به پروژه هايي ( العات ساختمان در حيطه وظايف خودمستند سازي و ثبت تكميل دفترچه اط

 .)ملكي ساختمان هستند-به اخذ شناسنامه فني ملزممجري /مالك
 ها در سطح كارگاه و توجه به بهداشت محيط زيست و كارگاه كنترل دپوي اصولي مصالح و نخاله. 

 در رابطه با رعايت مـوارد ايمنـي،   . كنترل ايمني افراد و كارگاه در اين مرحله از ساخت و ارايه دستورات الزم در صورت نياز
و فاقد پاخور حفـاظتي  از جمله عدم وجود سرپوش حفاظتي مناسب در  سمت گذر ناظر معماري كليه موارد تخلف اين مرحله، 

، عـدم  فاقد عاليم ايمني و هشـدار دهنـده خطـر در طـول شـبانه روز     و مقاومت الزم جهت جلوگيري از سقوط اشيا و افراد، 
عدم رعايت اصـول بهداشـتي و    د،استفاده از عينك ايمني و سپر محافظ صورت براي كارگراني كه در حال سنگبري هستن

را بـا توجـه بـه    .... ون و استفاده از پيمانكاران غير فني و اتباع بيگانه در محـل كارگـاه   گرمايشي در محل استراحت كارگرا
مجري اعالم /كتبا به ناظر هماهنگ كننده و مالك... مقررات ملي و آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني و 12مبحث 

 . نمايد و رسيد دريافت كند

 از ساختمرحله  اين به مربوط گزارش مرحله اي تنظيم. 

 : ستا الزامي ساختماني عمليات اجراي مدت تمام در ساختماني كارگاه در زير مدارك با كارگاهي زونكن وجود:1تذكر

 ساختماني پروانه تصوير)1

 ) رشته 4 هر(  پروژه اجرايي هاي نقشه)2

 ناظرين كار به اشتغال پروانه تصوير)3

 مجري كار به اشتغال پروانه تصوير)4

 مجري و مالك داد قرار)5

 سازمان به رونوشت با رسمي نامه طي مجري طرف از كارگاه سرپرست ي نامه معرفي)6

 كارگاه سرپرست كار به اشتغال پروانه تصوير)7
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 18 از بـيش  ارتفـاع  بـا  يـا  مربع متر 3000 از بيش متراژ با هاي ساختمان(  مجري سوي از كارگاه ايمني مسئول نامه معرفي)8
 ) .اردي كه خطر ريسك پذيري افراد باالست بنا به نظر ناظر بايستي براي پروژه مسئول ايمني معرفي شود، البته در مومتر

 پروژه بندي زمان برنامه)9

 ) كارگاه موجود وضعيت با گزارشات انطباق(  ناظر اي مرحله هاي گزارش)10

 ) شود مي پوشيده كه هايي آيتم خصوصا(  كار اجرايي مراحل هاي عكس)11

 كارگاه روزانه هاي گزارش)12

 كيفيت تضمين بيمه و ساختماني ثالث مدني مسئوليت كارگر، مقابل در كارفرما هاي بيمه اصل)13

 ......و جوش بتن، آزمايشات نتايج)14

 .شود مي پوشيده كه هايي بخش و كارگاه ايمني به مربوط صورتجلسات خصوصا كارگاهي،ات لسج صورت تمامي)15

 ناظر عهده به اي دوره بازديدهاي در آن كنترل و مجري هاي مسئوليت و وظايف جزو كارگاهي زونكن تهيه ستا بديهي: 2تذكر 
 نقـص  يـا  و آن به فني شناسنامه و پروانه صدور مراجع دسترسي عدم .باشد مي رشته 4 هاي درنظارت) كننده ناظرهماهنگ(  پروژه

  .شود مي محسوب تخلف منزله به مدارك

 

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

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

 بايـد كليـه    ،بعد از اتمام عمليات اجرايي ساختمان و قبل از امضاي گـزارش اتمـام عمليـات   : نواقص و كنترل مجدد سيربر
بهتر اسـت قبـل از دادن    .ودش موارد خالف دار قبلي مجددا توسط ناظر بررسي شود و دستورات الزم جهت رفع آنان ابالغ

تخلفات جزيـي   -الف: تخلفات ساختمان را بطور دقيق و  از چهار منظر بررسي كنيم ،كاره پايانبرگگزارش اتمام عمليات و 
ي جهت معماري، مانع كه در صورت تامين نور فضاها و تهيه نقشه ازبيلت... تيغه چيني ها ومثل جابجايي  ،مغاير با نقشه ها

مثل تغيير كاربري يا تغيير ابعـاد نورگيرهـا و    ،تخلفات مربوط به ضوابط شهرداري -ب. وجود ندارد ساختمان پايانكاردادن 
 ه بايد قبل از پايانكار، تاييديه مهندس محاسـب و برگـه  ك.... و ساختمان و يا حذف پاركينگ ها راه پله ها يا افزايش ارتفاع

 تخلفات مربوط به مقررات ملـي سـاختمان   -ج. و سپس  پايانكار داده شود عدم خالف از طرف شهرداري اخذ شود گواهي
مقـاوم  اسكوپ نشدن سنگ نما، كوتاه بودن ارتفاع جانپناه ها، عـدم نصـب درب    ،مانند لق بودن و استاندارد نبودن نرده ها
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٣٩ 
 

كه باعث عدم استحكام سـازه مـي    يتخلفات -د. كه بايد تمام موارد قبل از پايانكار و در حد امكان برطرف گردد ...حريق و
، تاييد نشدن تست بتن و ميلگرد، اجراي غير اصولي عناصـر سـازه اي   مانند حذف بادبندها شود مثل حذف عناصر سازه اي

 . ورزيدباز دادن پايانكار اجتناب  كه در اين حالت.... يت در دال بتني ومانند استفاده از خرده سفال يا يونول

 ساختمان و ارايه به ناظر هماهنگ كننده به همراه دريافت رسيد كتبي معماري عمليات اتمام مرحله اي گزارش تنظيم.  
  مجـري  /سـازنده /ه مالـك بيشتر مربوط به پروژه هايي مي شود ك(تكميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظايف خود

 ).ملكي ساختمان هستند-ملزم به اخذ شناسنامه فني

به تنهـايي و   كننده هماهنگ ناظر ازرا ) اتمام عمليات ساختماني( كاربرگه پايانالكترونيك شهر،  دفترخدماتدر حال حاضر،  :توصيه
بصورت مكتوب بـا   را انناظرساير  يهتاييد ابتدا دارد وظيفه اما ناظر هماهنگ كننده .كند مي قبولبدون نياز به امضاي ساير ناظران، 

و سپس اقدام به امضاي برگ پايانكار نمايد در غير اينصورت مسئوليت مهندسين ناظر معماري، تاسيسـات   بگيرد آنان مهر و امضاي
  . اهد بودمكانيكي و تاسيسات برقي پس از پايانكار و در سال هاي بهره برداري بر عهده ناظر هماهنگ كننده خو
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  سخن آخر
مهندسـي، بـه علـت وجـود كمبودهـا و      محترم ضمن عذرخواهي از جامعه  معاونت خدمات مهندسي و واحد بازرسي معماري،

نواقص احتمالي اين مجموعه، از همه اساتيد و مهندسين با تجربه خواهشمند است نظـرات و پيشـنهادات خـود را جهـت اصـالح در      
 با علم به اين موضـوع كـه   .در ميان بگذاريد ) facade.tceo@gmail.com(دي با اين واحد از طريق ايميل ويرايش هاي بع

  :مي فرمايدكه  "شيرازي سعدي" شيخ اجل با توجه به بيتي ازاست و  استاندارد ساختمان در واقع يك كاالي ملي

  »منزل به ديگري پرداختهركه آمد عمارتي نو ساخت                                رفت و «

 احـداث و  اين كاالي مليكيفيت كميت و ، در جهت تعالي  شما مهندسان عزيز به كمك به لطف پروردگار منان وبتوانيم  اميد است
  .، قدم برداريمدر شأن مردم عزيز كشورمان ساختمان هايي

  

  

  

  

  

  

  منابع
 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان. 

 ساختمان كليه مباحث مقررات ملي. 
  طراحي ساختمان در برابر زلزله 2800آيين نامه. 

 http://hamyarnazer.ir/www. 
 https://telegram.me/hoghugh_mohandesi 
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  كنترل مراحل نظارت معماري چك ليست
قاعدتأ با توجه بـه نـوع   . پيوست شده است ك ليست پيشنهادي جهت كمك به كنترل دقيق تر مراحل معماري،در انتها، چ

  .  ساختمان تحت نظارت خود و ساير مولفه هاي موثر بر امر نظارت معماري مي توانيد مواردي را به آن اضافه نماييد

مطابق شرح فعاليت مرحله
  نقشه

مغاير 
 نقشه

مغاير 
مقررات 
  ملي

نياز 
به 

اصالح 
  نقشه

نياز به 
مكاتبه 
 باطراح

نياز به 
مكاتبه 
 بامحاسب

 
  
  
  
  

  فونداسيون

              بر و كف
              عمق خاكبرداري

              درز انقطاع
              كد زير پي
              كد روي پي

             محل و ابعاد چاله آسانسور
              لهپراه محل و ابعاد 

             لهرعايت ايمني در اين مرح
  
  
  
  

  اسكلت

              درز انقطاع
             معماري و نازككاريهايدر انطباق با نقشه ستون ها جانمايي

             با احتساب نازككاري ابعاد چاله آسانسور
             با احتساب نازككاريابعاد راه پله 

             ابعاد نورگيرها با احتساب نازككاري
             ي در انطباق با نقشه هاي معماريكد ارتفاعي عناصر سازه ا

             راه پلهكد ارتفاعي پاگرد هاي 
             معماريبازشو هايمحل بادبندها و ديوارهاي برشي در انطباق با

             محل داكت هاي تاسيساتي
             اتصاالت سازه نگهدارنده نماپيش بيني 

             رعايت ايمني در اين مرحله
  

  سقف
             با احتساب نازككاري بعاد چاله آسانسورا

             با احتساب نازككاريابعاد راه پله 
             ابعاد نورگيرها با احتساب نازككاري
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             محل داكت هاي تاسيساتي
             اتصاالت سقف كاذبپيش بيني   

              وال پست هاي نما
             وال پست هاي ديوارهاي خارجي

             ل پست هاي ديوارهاي داخليوا
              حفظ محيط زيست

  
  
  

ســـــفت 
  كاري

              درز انقطاع
             19و3مواد و مصالح با تاييديه هاي استاندارد و منطبق بر مبحث

              بلوكاژ و كرسي چيني
             تيغه چيني در انطباق با نقشه مصوب

             مختلف مطابق جوازابعاد و مساحت سطح زيربناي فضاهاي
             ضخامت ديوارها در انطباق با نقشه و مباحث مقررات ملي

              ديوارها هشتي گير
              و پاگردها  راه پلهابعاد

              ابعاد بازشوها
             پنجره ها نعل درگاهها درب ها و
             اتصاالت سقف كاذب 

يب سقف ها و ديوارها جهت عبـورمحل داكت ها و ممانعت از تخر
  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
             بام و محوطه فضاي سبز تمهيدات

             تمهيدات الزم براي عايق هاي رطوبتي
             تمهيدات الزم براي عايق هاي حرارتي

             تمهيدات الزم براي عايق صوتي
             ارتفاع جانپناه بام و مهار بندي آن به سازه اصلي

              دپوي مصالح و نخاله
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              حفظ محيط زيست
             ي در اين مرحلهرعايت ايمن

  
  

نـــــازك 
  كاري

             19و3مواد و مصالح با تاييديه هاي استاندارد و منطبق بر مبحث
              عايق هاي رطوبتي
              عايق هاي حرارتي

              عايق صوتي
              الزامات آتش نشاني 

             نما با ديتيل هاي ساز نگهدارنده و نقشه كميته نما كنترل مجدد
             درز انقطاع و پوشش مناسب آن

             و پاگردها و ارتفاع تك پله ها راه پلهابعاد
             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

              يصندوق پست
              حفظ محيط زيست

             رعايت ايمني در اين مرحله
ــام  اتمـــ

عمليـــات 
 ساختماني

             كنترل نهايي تمامي موارد قبلي جهت رفع نواقص
              تاييديه آسانسور

              نقشه ازبيلت
              تاييديه آتش نشاني
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  )   عمومي ناظران راهنماي(               
   )5شماره (                              
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  نكات مهم در نظارت
  بر ساختمان هاي 

  اسكلت فلزي
  
  
  

  "ويرايش اول"

  "1395بهمن ماه  "
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  فوالدي ساختمانيهاي  اهم نكات نظارتي در سازه
  

اسكلت فوالدي الزم است كليه اصول اجرايي مندرج در مباحـث مقـررات    در اجراي ساختمان با
مـدارك  و از جمله مباحث دهم و يازدهم مقررات ملي سـاختمان  ها  مرتبط با اين نوع ساختمان

نظـر بـه اشـكاالت    . رعايـت شـود  هاي مصـوب سـازه    جزييات ارائه شده در نقشه جزييات فني و
رد حائز اهميت كه الزم است توسط مجريان سـاختمان و  متداول در اجراي اين ساختمان ها موا

  .  مهندسين ناظر بيشتر مورد توجه واقع شوند در اين مجموعه آمده است
  

 نكات عمومي

اصـل از  يك نسـخه   مجريبرگه شروع به كار از سوي مهندس ناظر به  ارائهالزم است قبل از  - 1
به مهر طراحان مندرج در پروانـه   هاي معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي ممهور نقشه

  .به مهندس ناظر ارائه گردد مجرياز سوي مالك يا  و اسكن شده توسط شهرداري
هـا بـا    هاي مختلف فني، كامـل بـودن جزييـات و همخـواني نقشـه      ها از جنبه الزم است نقشه - 2

هـاي سـازه بـا معمـاري و تطـابق سـازه نگهبـان بـا شـرايط           يكديگر به خصوص انطباق نقشه
 .مجواري ها توسط مهندس ناظر كنترل شوده

جهت مراجعـه بـه محاسـب و     مجريايرادهاي احتمالي نقشه توسط مهندس ناظر به مالك يا  - 3
 . رفع يا تكميل نواقص انجام شود

الزم است هرگونه تغيير يا اصالح نقشه در هر مرحله از اجراي ساختمان به تاييد طراح سـازه   - 4
 . اجع صدور پروانه گزارش شودمندرج در پروانه برسد و به مر

كليه مراحل احداث ساختمان بايد توسط عوامل اجرايي ذيصالح، مجرب و داراي دانش كـافي   - 5
 .انجام شود

هاي مصوب چهـار رشـته،    الزم است زونكن كارگاهي شامل حداقل مدارك الزم از جمله نقشه - 6
از مشـاور، دسـتوركارها    جواز ساختمان، يك نسخه از كليه آزمايشات مصالح، هرگونه تاييديـه 

 .در دفتر كارگاه نگهداري شود... و

الزم است مهندس ناظر بر فرايند جمع آوري، ايمن سـازي انشـعابات گـاز، آب و بـرق توجـه       - 7
 . نموده و تخريب ساختمان پس از تعيين تكليف آنها انجام شود

انقطـاع مـابين    الزم است ضمن بازديد از ملك قديمي قبل از تخريب وجود يا عدم وجود درز - 8
توجـه   .ها مورد بررسي قرار گرفته و صورتجلسه گـردد  ساختمان در دست احداث و همجواري

شود در صورت وجود درز انقطاع ساختمان همسايه، الزم است درز انقطـاع سـاختمان جديـد    
 .به آن اضافه شود

درصورت عدم وجود هرگونه همجواري ضروريست موقعيت ملـك و سـاختمان توسـط نقشـه      - 9
 . بردار ذيصالح مشخص گردد
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چنانچه به هر دليل سطوح بيروني ديوار در مجاورت درز انقطاع نياز به نازك كـاري داشـته    -10
 .باشد، بديهي است ابعاد درز انقطاع پس از نازك كاري ديوارها مالك عمل خواهد بود

 .الزم است در اجراي ساختمان به استفاده از مصالح ساختماني استاندارد توجه شود -11

ها و خطوط برق اطراف ساختمان به جهت رعايت مسـائل ايمنـي در هنگـام     بازديد از تيرك -12
 و شهرداري مجريو اعالم احتمال خطر به  استقرار جرثقيل و نصب اسكلت

الزم اسـت هرگونـه برشـكاري، مونتـاژ و      1مقررات ملي ساختمان 1-4-4-10بر اساس بند  -13
سرپوشـيده و مجهـز و توسـط اسـتادكاران و      در كارخانهساخت اسكلت جوشكاري به منظور 

  . كارگران ماهر زير نظر متخصص فن انجام شود

، مهنـدس نـاظر از   مجـري الزم است پس از انتخاب كارخانه ساخت اسكلت توسط مالك يا  -14
كارخانه بازديد به عمل آورده و صالحيت كارخانه ساخت اسكلت را از لحاظ فضـاي مناسـب،   

 .كارخانه مورد بررسي قرار دهدرزومه تجهيزات، پرسنل و 

مـد   و نصـب  مطابق با مقررات ملي ساختمان كه در مرحله سـاخت و ايمني اهم نكات فني  -15
ساختمان قرار داده شـود و   مجريباشد بايد طي دستور كار در اختيار  نظر مهندسين ناظر مي

يـا بـه طريـق    نمايد و  درجرا ملزم نمود كه موارد را در قرارداد ساخت و نصب اسكلت  مجري
 .مقتضي به اطالع پيمانكار ساخت اسكلت برساند

هـا و ترازهـا    ، ستونها ستونصفحه تعيين محل دقيق استقرار  كنترل پالن استقرار ساختمان، -16
 . الزاميست )ترجيحاً توسط نقشه بردار(

هـاي   بر اسـاس نقشـه  كارخانه ساخت اسكلت كه توسط هاي  نقشهيك نسخه از بايد  مجري -17
 .قرار دهدمهندس ناظر  و معماري تهيه شده است را در اختيار مصوب سازه

 .ها و مصالح فوالدي استاندارد جهت ساخت اسكلت استفاده نمايد بايد از پروفيل مجري -18

الزم است قبل از شروع به ساخت اسكلت، آزمايشگاه ذيصالح جـوش مـورد تاييـد سـازمان      -19
انتخـاب و ضـمن عقـد     مجـري توسط ازي و داراي پروانه از وزارت راه و شهرسنظام مهندسي 

 .هاي الزم به كارخانه معرفي گردد قرارداد به منظور كنترل

الزم است مهندسين ناظر به طور ادواري به كارخانه مراجعـه نمـوده و از كميـت و كيفيـت      -20
 .ساخت اسكلت مطلع شوند

ربري محافظت قطعات فوالدي در برابر خوردگي بايد توسـط كارخانـه متناسـب بـا نـوع كـا       -21
  .انجام شودمبحث دهم مقررات ملي  5-4-10بندساختمان و شرايط جوي بر اساس 

هايي كه در مدارك طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قيد شده باشد، كليـه   به جز حالت -22
گيرنـد، بايـد از    متري از محل هر جـوش كارگـاهي قـرار مـي     ميلي 50سطوحي كه در فاصله 

زند و يا در حين جوشكاري گازهـاي سـمي و مضـر توليـد      موادي كه به جوشكاري صدمه مي
اي از روي سطوحي كـه جـوش    قبل از جوشكاري بايد رنگ كارخانه. كند، كامالً پاك شود مي

                                                 
 1392ويرايش  -مبحث دهم مقررات ملي ساختماني ايران -1
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قسـمت ش   4-5-4-10بنـد  . (گيرد، توسط برس سيمي كامالً برطرف و پاك گـردد  انجام مي
 .)مبحث دهم مقررات ملي

كاكي روي هم قرار گيرند نبايد رنگ شوند، فقط بـه  صفحاتي كه قرار است در اتصاالت اصط -23
مبحـث   5-4-10جـدول  (باشـد   ميكرون به عنوان رنگ انبارداري نياز مـي  20اي در حد  اليه

 ).دهم مقررات ملي

هـاي سـازه    ها در موقعيت نشان داده شده در نقشه در نصب اسكلت بايد دقت نمود تا ستون -24
مبحـث   6-4-10بنـد  ( ها نصـب شـوند   فحه ستونبت به صسن مجاز هاي رواداريدر محدودة 

 .)دهم مقررات ملي ساختمان

 .ها نصب شوند المقدور در آكس ستون تيرها بايد حتي -25

قبـل از اطمينـان از پايـداري    . پايداري سازه در هنگام نصب همواره بايد مد نظر قـرار گيـرد    -26
ن پايـداري و ايجـاد   تـامي لـذا تـا    .مرحله اول اسكلت نبايد مجوز نصب مرحله دوم صادر شود

هـاي مرحلـه    نبايد مجـوز نصـب سـتون   وضعيت مطمئن براي مقاومت در برابر بارهاي جانبي 
 .ها صادر شود بعدي و حتي مجوز اجراي سقف

اي  قرارداد ساخت و نصب اسكلت فيمابين كارفرما و كارخانه ساخت اسـكلت بايـد بـه گونـه     -27
اي هر سـقف و امكـان حضـور دسـتگاه     تنظيم شود كه تاييد جزييات مرحلة نصب پس از اجر

 .ميسر گردددر داخل ساختمان ذيصالح و تيم آزمايشگاه نظارت 

كـه   درصـورتي "مبحـث دهـم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران        9-9-2-10بر اسـاس بنـد    -28
ها، سـطح   شوند، در تعيين مقاومت ها از آرماتورهاي آجدار ساخته مي مهارهاي كف ستون ميل

كه پس از براده برداري كوچكتر از قطر اسمي آرمـاتور خواهـد   (شده مقطع اسمي ناحيه رزوه 
هـاي   صراحتاً در نقشهلذا الزم است قطر ميلگرد پس از رزوه . "مالك محاسبه خواهد بود) شد

در صورت وجود هرگونه ابهام الزم اسـت از محاسـب پـروژه اسـتعالم بـه      . سازه مشخص شود
 .عمل آيد

  
 ها كنترل جوش

  . باشدمصوب هاي سازه  ها از لحاظ هندسي بايد منطبق بر جزييات نقشه بعد و طول جوش - 1
... و  ، صـليبي Hبا ورق به اشـكال مختلـف ماننـد بـاكس،     صرفاً ها  در صورت طراحي ستون - 2

اجـرا   پيوسـته هـا بـه صـورت     هاي تشكيل دهنده ستون هاي طولي ورق ضروريست جوش
 .شوند

الزم است جوش اتصـال ورق   هاي خمشي ابدر ق ها به صورت تيرورق تيردرصورت طراحي  - 3
 .)تامين فشردگي مقطع( انجام شوند پيوستهها به صورت  جان به بال

هاي همسايه بايـد بـه دقـت اجـرا و      هاي اتصاالت تير به ستون در مجاورت ساختمان جوش - 4
اتصال بادبندها به تير و ستون بايد در آكس مركـز اتصـال انجـام شـود كـه در       .كنترل شود
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پـذير   هاي الزم در مجـاورت سـاختمان همسـايه نيـز امكـان      ورت جوشكاري و كنترلص اين
 .خواهد شد

هـا   پيوستگي جوش ورق تقويتي ستونها با پروفيل و ورق تقويتي،  در صورت طراحي ستون - 5
بايد به طور دقيق با جزييـات  در محل اتصال گيردار تير به ستون بسيار حائز اهميت بوده و 

 .باق داده شودهاي سازه انط نقشه

  

  
هاي ستون انجام  درصورت عدم اجراي جوش اتصال ورق تقويتي ستون بر روي پروفيل انتقال كوپل نيرو به پروفيل

  .نشده و گيرداري اتصال مفهوم نخواهد داشت
  

عـدم  در صـورت   .ها صـورت گيـرد   انتخاب الكترود بايد مطابق با مشخصات مندرج در نقشه - 6
الزم است نوع الكتـرود از محاسـب پـروژه اسـتعالم     هاي سازه  وجود اين مشخصات در نقشه

بـه كـار گيـري     E7018ماننـد   قليايي كم هيـدروژن  در صورت استفاده از الكترودهاي .گردد
 .به منظور حذف رطوبت غالف الكترود الزاميست )مركزي و سيار( گرمكن

دهـم مقـررات   مبحـث   1-4-10تعداد و نوع آزمايشات جوش بايد بر اساس ضوابط جـدول   - 7
آزمايشگاه بايد بـا   و مجريفيمابين  قرارداد. ملي توسط آزمايشگاه ذيصالح انجام شود

 .منعقد گردد مذكوردرنظر گرفتن مالحظات جدول 

  

۱۱۹

http://icivil.ir/omran


  
  

ها  مبحث دهم مقررات ملي ساختمان الزم است كليه جوش 1-4-10براساس ضوابط جدول - 8
ـ  نه گل جوش بر روي جوشبنابراين وجود هرگو. قرار گيرند چشميمورد بازرسي  تنهـا   هها ن

باشـد بلكـه گـواه آنسـت كـه حتـي        فرا صوت و رنگ نافذ مـي نشانگر عدم انجام آزمايشات 
الزم اسـت گـل جـوش پـس از سـرد شـدن توسـط        . بازرسي چشمي نيز انجام نشده اسـت 
  .هاي الزم صورت گيرد جوشكار زدوده شود و سپس كنترل

 8و  7هـاي   ات جوش و گزارشات آن را با توجه به بندمهندس ناظر بايد كامل بودن آزمايش - 9
فوق كنترل نمايد و در صـورت مشـاهده هرگونـه نقـص اطـالع رسـاني الزم را بـه مجـري،         

 .آزمايشگاه، سازمان نظام مهندسي و شهرداري انجام دهد

الزم است گزارش آزمايشات جوش در كارخانه، قبل از حمل اسكلت به محل پروژه  -10
 .ل شودتوسط ناظر كنتر

هاي شياري الزم است در اجراي اين نوع جوش موارد زيـر   با توجه به اهميت جوش -11
 :مد نظر قرار گيرد

 آماده سازي لبه و اجراي كونيك مطابق نقشه -

 تامين ريشه جوش كافي به منظور اجراي صحيح جوشكاري -

شامل سنگ زدن پشـت جـوش    1اجراي صحيح مراحل جوشكاري از جمله اصالح ريشه -
هـاي زيرسـري مـورد اسـتفاده      اري مجدد كه اين مورد عمدتاً براي اتصال ورقو جوشك
پشت درز جوش كه معموالً اين مورد بـراي   2گيرد و نيز اجراي تسمه پشت بند قرار مي

 .رود كار مي هاي روسري به اجراي ورق

                                                 
١. Back Gouge 
٢. Back Plate 
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 هاي مصوب سازه توجه به انتخاب صحيح الكترود با توجه به نكات فني مندرج در نقشه -

  بادبندها
هـاي غيـر    سـاخته شـده از ورق خـم شـده و پروفيـل      مقـاطع هاي مستعمل و يا  از پروفيل - 1

هـاي سـازه دارنـد نبايـد      استاندارد كه ابعاد هندسي و مشخصات مكانيكي متفاوت با نقشـه 
  . شوداستفاده 

 .هاي سازه باشد هاي بادبندها بايد مطابق با نقشه فواصل بست - 2

هاي سازه، بـا در نظـر    بايد عالوه بر انطباق با نقشه ادبند به سازهب ابعاد و هندسه ورق اتصال - 3
در اين خصوص الزم اسـت   گرفتن زاويه استقرار بادبند در هر دهانه برشكاري و نصب گردد

 شـود  توصـيه مـي  بـدين منظـور    .تقارب محورهاي طولي اعضا در يـك نقطـه رعايـت شـود    
  .تهيه شود) Shop drawing( كارگاهيهاي  نقشه

هـا و   ها بايد از عدم تداخل ورق اتصال بادبندها با بولـت  ستون ها و صفحه بل از اجراي بولتق - 4
ها اطمينان حاصل شود و درصورت بروز چنين شـرايطي دسـتوركار مناسـب از     كننده سخت

 .محاسب پروژه اخذ گردد

مبحث دهم مقررات ملـي سـاختمان مبنـي بـر ايجـاد       3-11-3 -10الزم است ضابطه بند  - 5
 .رعايت شود در قابهاي مهاربندي ويژه گاهي ورق اتصال از خط تكيه 2tله فاص

در صورت لزوم . از به كار بردن وصله در طول عضو قطري بايد حتي المقدور خودداري شود - 6
وصله بايد بتواند تمام طرفيت هضو را به صورت اتصال پوششي و يا به صورت مستقيم و بـا  

 .وصله اجزاي قطري نبايد در يك مقطع قرار گيرند. دهدجوش شياري با نفوذ كامل انتقال 
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  فاقد اتصال پوششيوصله جوش سر به سر پروفيل بادبند  
 برش نامتناسب ورق اتصال بادبند بدون توجه به زاويه استقرار بادبند  

 عدم ايجاد جوش افقي ورق بادبند به صفحه ستون 

  2عدم رعايت فاصلهt  مبحث دهم مقررات ملي 3- 11- 3-10مغاير با بند 

  
 .هاي رو و پشت در اتصال مياني بادبندهاي ضربدري الزاميست نصب ورق - 7

هـاي   و بادبندهاي واگرا بايد مطابق نقشـه  8و  7هاي جان تيرها در بادبندهاي  سخت كننده - 8
 .سازه اجرا شوند

هاي سازه ذكـر شـده باشـد و     در نقشهاندازه دقيق طول تير پيوند در مهاربندهاي واگرا بايد  - 9
 .اجراي قاب مهاربندي بر آن اساس انجام شود
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  ها سقف
 هاي فوالدي به طور معمول از انواع زير هستند ها در اسكلت سقف:  
 هاي سفالي يا بتني هاي تيرچه بلوك با بلوك سقف  
 استايرن هاي پلي هاي تيرچه بلوك با بلوك سقف  
 هاي كرميت چههاي تيرچه بلوك با تير سقف  
 مختلط بتن و تيرچه فوالدي هاي  سقف)Composite(  
 عرشه فوالديمختلط هاي  سقف )Steel Deck( 

  
  استايرن هاي سفالي، بتني و يا پلي با بلوك هاي تيرچه بلوك سقف

ها بايد استاندارد باشند و مشخصات آن بايد منطبق بر استاندارد ملي ايران به شـماره   تيرچه - 1
 .باشد 1-2909

بلـوك اسـتفاده از انـواع     هاي تيرچه هاي مورد استفاده در سقف با توجه به تفاوت وزني بلوك - 2
 .هاي سازه باشد استايرني بايد در تطابق با نقشه هاي سفالي، بتني يا پلي بلوك

 .اجراي ميلگردهاي اوتكا در تكيه گاه تيرچه الزاميست - 3

هـاي   ها مطابق نقشه ريك از تيرچهگاه ه ميلگردهاي ممان منفي در تكيه اجراي ميلگردهاي - 4
 .سازه الزاميست

هاي سـفالي يـا    ها در صورت استفاده از بلوك حداقل عرض پاشنة تيرچهبر اساس استاندارد  - 5
 متـر  سـانتي  14اسـتايرن بايـد    هاي پلي متر و در صورت استفاده از بلوك سانتي12بتني بايد 

 .باشد

 .گاه تيرچه نزديك باشد هتيرچه تا حد امكان بايد به تكي اولين زيگزاگ - 6

 .متر بيشتر باشد سانتي 20ها به ميلگردهاي طولي نبايد از  هاي اتصال زيگزاگ فواصل جوش - 7

ميلگردهاي حرارتـي، ميلگردهـاي ممـان منفـي و      به منظور تامين عملكرد ديافراگم سقف، - 8
بايـد سـطح   ميلگردهاي اوتكا بايد از روي بال فوقاني تيرهاي اصلي عبور نمايند و بتن رويه 

كـه ارتفـاع تيرهـاي اصـلي از      بـدين منظـور در صـورتي   . بااليي تيرهاي اصلي را در بر گيرد
بـا  ضمن كسب مجوز كتبي از محاسب پروژه،  بيشتر باشد الزم است اي ضخامت سقف سازه

مسـتقر   باالتر از تراز بال زيرين تيرهاي اصـلي ها را  اصلي، تيرچه تيراجراي نشيمن در جان 
 .نمود

منطبـق بـر   بايـد  بلـوك   هاي تيرچه مورد استفاده در سقفاستايرن  هاي پلي بلوك صاتمشخ - 9
اين اسـتاندارد ابعـاد هندسـي، نـوع      در .باشد 11108ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره 

 .استايرن ذكر شده است ماده پلي ماده كُندسوز، مقاومت بلوك تحت بار حين اجرا و چگالي

سـطوح زيـرين   ، بايـد  11108ارد ملـي ايـران بـه شـماره     بر اساس ضوابط اسـتاند  -10
ها در برابـر حريـق    استايرن به منظور محافظت بلوك هاي پلي بلوك با بلوك هاي تيرچه سقف
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متـر پوشـش داده    سـانتي  5/1حداقل به ضـخامت  يا صفحات گچي با رابيتس و اندود گچي 
 .ه تيرچه متصل شده باشدهاي فلزي ب رابيتس بايد با اتصاالت مكانيكي يا مفتول. شود

هـاي اصـولي امكـان اجـراي آهـن       با روش كاذب الزم است  به منظور اجراي سقف  -11
قبل از بتن ريزي سقف ميلگردهايي بـه   بدين منظور معموالً. كشي سقف كاذب ميسر گردد

  .شود مي بيني پيش به صورت آويز به تعداد و به طول كافيشكل عصايي 

 .باشد سازه به منظور ايجاد اتصال به هيچ وجه مجاز نمياي ها و بتن اعض شكستن تيرچه

  
  هاي تيرچه بلوك كرميت سقف

هـاي اصـلي بايـد منطبـق بـر       تيـر ها بـه   هاي كرميت و اتصال تيرچه جزييات مقاطع تيرچه - 1
 .هاي مصوب سازه باشد نقشه

ايي هـاي خرپـ   هـاي كرميـت بيشـتر از تيرچـه     طور معمول فواصل تيرچه اينكه به با توجه به - 2
از چگـالي و   اسـتايرن مـورد اسـتفاده    باشد الزم است بلـوك پلـي   ساخته شده از ميلگرد مي

ايـران برخـوردار    11108استحكام كافي در برابر بارهاي حين اجرا مطابق ضوابط استاندارد 
 . باشد

مبنـي بـر    مبحث نهم مقـررات ملـي سـاختمان    1-2-6-14-9به منظور تامين ضابطة بند  - 3
حداقل عرض پاشـنة   متر الزم است سانتي 10ض جان بتني تيرچه برابر با رعايت حداقل عر

و در صـورت اسـتفاده    متر سانتي12هاي سفالي يا بتني  ها در صورت استفاده از بلوك تيرچه
 .متر باشد سانتي 14استايرن  هاي پلي از بلوك

ـ    هاي كرميت بايد با استفاده از پوشش سطوح زيرين تيرچه - 4 ر خـوردگي  هـاي مناسـب در براب
 .دنمحافظت شو

هـاي خرپـايي سـاخته شـده از ميلگـرد در مـورد        تيرچـه  11و  10رعايت ضوابط بنـدهاي   - 5
 .هاي كرميت نيز الزاميست تيرچه

شـوند، لـذا    طور معمول بدون شمع بنـدي اجـرا مـي    هاي كرميت به با توجه به اينكه تيرچه - 6
ي عضو فوقاني تيرچـه هـا تحـت    همواره بايد تدابير الزم به منظور جلوگيري از كمانش جانب

بارهاي حين اجرا و قبل از گيرش بتن توسط محاسـب پـيش بينـي شـده و نـوع و فواصـل       
توجه شود پس از بتن ريـزي كمـانش جـانبي    . هاي سازه ذكر شود قيدهاي عرضي در نقشه

  .يال فوقاني قابل رويت نخواهد بود

داقل توصـيه شـده اسـت كـه     جانبي يـال فوقـاني تيرچـه كرميـت حـ     مهار ايجاد به منظور 
 .ها جوش شود ميلگردهاي فوقاني كالف عرضي سقف به عضو فوقاني تيرچه

متر و بعـد حـداقل    سانتي 5گاه به طول حداقل  الزم است انتهاي ورق زيرين تيرچه در تكيه - 7
گـاه   يال فوقاني تيرچـه نبايـد بـه تكيـه     .گاه جوش شود متر به پروفيل فوالدي تكيه ميلي 3

 .جوش شود
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   )Composite(مختلط بتن با تيرچه فوالدي هاي  سقف
و اجـراي دال   بنـدي  هاي اصلي و جزييات قالب تيره ها، اتصاالت آنها ب جزييات مقاطع تيرچه - 1

 .هاي سازه باشد رويه بايد منطبق بر نقشه

بـا و بـدون شـمع    (شـوند   هاي مركب با دو روش طراحي و اجرا مـي  كه سقف با توجه به اين - 2
ها در طراحي مقاطع سازه تاثير گذار هستند، لذا الزم اسـت حتمـاً    هر يك از روشو ) بندي

هاي سازه ذكر شود و اجـراي   نياز و يا عدم نياز به شمع بندي توسط محاسب سازه در نقشه
از  مجريدرصورت مسكوت بودن، الزم است موضوع توسط  .سقف بر اين اساس انجام گردد

 . محاسب استعالم گردد

هـايي كـه الزم اسـت برشـگير بـر       برشگيرها و محل و جهت قرارگيري گيرها، تعدادنوع برش - 3
هاي سـازه ذكـر    بايد در نقشه) هاي اصلي تيرهاي فرعي و  تيرها،  تيرچه(روي آن نصب شود 

  .ها انجام شود شده باشد و اجراي آن بر اساس نقشه
  

  )Steel Deck( عرشه فوالدي مختلطهاي  سقف
، جزييـات عرشـه فـوالدي   ، هـاي اصـلي   تيـر هـا، اتصـاالت آنهـا بـه      جزييات مقـاطع تيرچـه   - 1

 .هاي سازه باشد و اجراي دال رويه بايد منطبق بر نقشه آرماتوربندي

جزييات هندسه عرشه فوالدي اعم از گام شيارهاي ورق، ضخامت ورق و ابعـاد هندسـي آن    - 2
 .انجام شودها  هاي سازه ذكر شده باشد و اجراي آن بر اساس نقشه بايد در نقشه

نامه  بايد عرشه فوالدي مورد نظر را از بين توليدكنندگان عرشه فوالدي داراي گواهي مجري - 3
با توجه به تفـاوت  . فني از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي انتخاب و خريداري نمايد

هاي عرشه فوالدي توليدكنندگان مختلف كه منجر  هاي موجود بر روي ورق نقش برجستگي
الزم اسـت   SDIو  ASCEنامـه   گردد براساس آيين اوت در چسبندگي بتن و فوالد ميبه تف

را  هاي الزم كليه توليدكنندگان عرشه فوالدي نسبت به انجام آزمايشات الزم اقدام و تاييديه
 .از مراجع قانوني اخذ نمايند

 فـوالدي خريـداري شـده مغـاير بـا جزييـات       كه مشخصات فني يا هندسي عرشـه  درصورتي - 4
 .رسدبهاي سازه باشد الزم است مشخصات جديد به تاييد محاسب پروژه  مندرج در نقشه

هايي كه الزم است برشـگير بـر روي آن نصـب شـود      نوع برشگيرها، تعداد برشگيرها و محل - 5
هاي سازه ذكر شده باشـد و اجـراي    بايد در نقشه) هاي اصلي تيرهاي فرعي و  تيرها،  تيرچه(

  .انجام شودها  آن بر اساس نقشه
 5/7متـر و ارتفـاع پروفيـل ورق نبايـد از      ميلـي  8/0هاي عرشه فوالدي  حداقل ضخامت ورق -٦

 .متر بيشتر باشد سانتي

بـه صـورت    درصورت استفاده از گلميخ سرپهن به عنوان برشگير الزم اسـت جـوش اتصـال    -٧
وه بـر  عـال  .باشـد از كيفيـت مطلـوبي برخـوردار     درجه پيرامون گلميخ را دربر گرفته و 360

 درجه نسبت به راسـتاي قـائم مطـابق    30بازديد عيني بايد آزمايش خم گلميخ تحت زاوية 
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بـر روي مـوارد مشـكوك     ) EN 14555اسـتاندارد   و يا(سازمان مديريت  228نشريه شماره 
 .انجام شود

بدين منظور الزم . عرشه فوالدي در برابر حريق بسيار حائز اهميت است هاي محافظت سقف -٨
به طور معمـول از تعبيـه ميلگردهـاي    . هكارهاي مناسب از طراح سازه استعالم گردداست را

 .شود استفاده مي) Fire Proof(هاي ضد حريق  اضافي در قعر قالب و استفاده از پوشش

بجاي سقف مختلط بتن و ) Steel Deck(درصورت جايگزين نمودن سيستم عرشه فوالدي  -٩
به دليل توزيع مجدد بارهاي ثقلي بر روي تيرها،   الزم است) Composite(تيرچه فوالدي 

 .محاسبات اجزاي باربر سازه ساختمان مجدداً توسط محاسب پروژه مورد بازنگري قرار گيرد
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وظایف مهندسان ناظر  انجامدستورالعمل نحوه   

) جرثقیل های برجی (در زمینه ایمنی تاور کرین ها   

  در کارگاه های ساختمانی
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 استان تهران سازمان نظام مهندسي ساختمان

 

 

 «ناظر در زمینه ایمنی تاور کرین ها  مهندسان وظایف انجام  دستورالعمل نحوه » 

 در کارگاه های ساخت و ساز شهری تهران ،  مورد استفادهبا توجه به فرسودگی بخش عمده تاور کرین های 

همچنین بروز حوادث  اخیر که علل عمده آن  عالوه بر  فرسودگی ، نقص فنی و عدم بازرسی های ادواری 

کمک اپراتور دارای مهارت فنی و حمل بار غیر مجاز بوده است ، ،توسط شخص ذی صالح ، فقدان اپراتور 

، اجرای گیری از بروز حوادث و تامین امنیت شاغالن کارگاه ها و مجاورین و معابر اطراف شضرورت دارد برای پی

با  مالک نماینده قانونی  /مالک  /از مجری ذی صالح به صورت ادواری موارد مندرج در چک لیست پیوست ، 

مقررات ملی  21مبحث  8-5-2-21 بر اساس بند ها آن هر یک از پیگیری شود و عدم اجرای جدیت بیشتری 

 د . گزارش شوآئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی  7و ماده  ساختمان 

                                                                                                         

 مهندسي خدمات معاونت                                                                                                          

تهران استان ساختمان مهندسي نظام سازمان  
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 استان تهران سازمان نظام مهندسي ساختمان

 

 «تاورکرینکنترل ایمني عملکرد  لیست چک»

 «و آئین نامه حفاظتي کارگاه های ساختمانيمقررات ملي ساختمان  21وظایف مهندس ناظر بر اساس مبحث »

 شماره گزارش : : پیشرفت  مرحله  تاریخ بازدید : 

 3 ناحیه شهرداری : 2منطقه شهرداری :  شماره پروانه:   شماره پرونده : 

  نشاني ملک :

 شماره تماس :                                    مالک : نام و نام خانوادگي 

 شماره تلفن همراه شماره نظام مهندسي شماره پروانه اشتغال به کار مهندس ناظرنام و نام خانوادگي 
    

 ؟اجرا را به نماینده قانوني سپرده است، مالک  ؟اجرای پروژه با خودمالک است  :) دارای پروانه اشتغال (  مجری ذیصالح

 دارد  ندارد  بله  خیر  بله خیر 

 آقا/ خانم ؛ شرکت :  ؛ آقا/ خانم ؛کارگاه  سرپرست آقا/ خانم ؛ شرکت : 

 شماره تماس: شماره تماس: اشتغال: شماره پروانه

 نشاني : شماره تماس:

 

 نشاني :

 

 چک لیست 
 موارد کنترلی پیش و به هنگام نصب ردیف

 وضعیت  ممیزی   مقررات ملی ساختمان: 91مبحث   91و 1-3-9-91بند  9

 خیر  بله  آیا  مالک  طی قرارداد کتبی  اجرای عملیات ساختمانی را به سازنده ) مجری ( ذی صالح سپرده است؟ -الف 2-2

 خیر  بله  کارگاه حضور دارد ؟پروژه / آیا مجری ذی صالح در  -ب 2-1

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

1-2 
 شروع به کار و تائیدیه آیا نصب و آماده به کار شدن تاورکرین توسط اشخاص ذی صالح انجام می شود -الف

 ؟ اخذ شده است 
 بله  خیر 

 وضعیت  ممیزی   مقررات ملی ساختمان: 91مبحث  93-1-6-91بند  3

3-2 
در موقع حرکت و کار ، خطر برخورد با سایر  تاآیا محل استقرار و مسیر حرکت دستگاه بازدید شده  –الف 

 پیش نیاید؟ جرثقیل ها ، کابل های برق ، تاسیسات و بناهای موجود 
 بله  خیر 

 خیر  بله  آیا حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و ... رعایت شده است ؟ -ب 3-1

 وضعیت  ممیزی   مقررات ملی ساختمان: 91مبحث  8-1-6-91بند  4

4-1 
 جهت مهار بصورت مطمئن در محل ،  پی زمین محل استقرار دستگاه و آیا بررسی استحکام و مقاومت  -الف

 نصب،توسط شخص ذی صالح بعمل آمده و تائیدیه فونداسیون به صورت مکتوب  اخذ گردیده است ؟
 بله  خیر 

4-1 
اطمینان حاصل شده و   مقابل حداکثر نیروی باد و طوفان در محل ، درآیا جهت مهار دستگاه تاور کرین  -ب

 شخص ذیصالح بعمل آمده است ؟ کنترل های الزم توسط
 بله  خیر 

5 
 مصوب شورای عالی حفاظت فنی ،  آیا بر اساس آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین ) ارتینگ (

   ؟کرین مجهز به سیستم ایمنی ارتینگ ) چاه ارت( است دستگاه تاور
 بله  خیر 

 وضعیت  ممیزی   مقررات ملی ساختمان: 91مبحث   94-1-6-91بند  6

 خیر  بله آیا در صورت عبور بار از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور، از مرجع رسمی ساختمان  -الف 6-2
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 استان تهران سازمان نظام مهندسي ساختمان

 

 مجوز اخذ شده است؟  

 خیر  بله   آیا تمهیدات ایمــنــی جــهــت ایــمــن سازی معابر و فضاهای مجــاور بعمل آمده است ؟ -ب 6-1

 موارد کنترلی در زمان بهره برداری از تاور کرین در کارگاه

 وضعیت  ممیزی مقررات ملی ساختمان: 91مبحث  99-1-6-91بند  7

7-2 
آیا اپراتور)متصدی( تاورکرین دوره آموزشی الزم را طی نموده و دارای برگ گواهی مهارت فنی از  -الف

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای است ؟ 
 بله  خیر 

7-2 
 گواهی بهداشتی از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و راتور)متصدی( تاورکرین دارای برگ آیا اپ -ب

  آموزش پزشکی است ؟ 
 بله  خیر 

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

 خیر  بله  است ؟ کمک متصدی)عالمت دهنده یا ریگر (آیا دستگاه در زمان بهره برداری دارای  -الف 8-2

8-1 
 آموزش الزم را دیده و دارای برگ گواهی مهارت فنی از  ،آیا کمک متصدی)عالمت دهنده یا ریگر (   -الف 

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای است  ؟ 
 بله  خیر 

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

9-2 
کنترل های آیا مجری /پیمانکار/سازنده یا متولی بهره داری از دستگاه تاور کرین ، شخص ذی صالحی را برای 

 روزانه و هفتگی کلیه قسمت های دستگاه تاورکرین بکارگمارده است ؟
 بله  خیر 

9-1 
 آیا معاینه های فنی و بازدیدهای دوره ای توسط شخص ذی صالح  و آزمایش کلیه های قسمت های  -ب

 ؟ کار(  اخذ می شودانجام می شود و گواهی سالمت تاور کرین)برگ گواهی اجازه  هر شش ماه یکباردستگاه 
 بله  خیر 

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

10-1 

ساسی، تعویض قطعات و لوازم که به امضای تعمیرات ا )دفتر یا پرونده ای کهآیا شناسنامه فنی تاورکرین  -الف

کمک اپراتور و مجوز سالمت تاور  شخص ذی صالح رسیده ، همچنین گواهی نامه های صالحیت اپراتور و

 ؟موجود است  دفترکارگاهدر  ،کرین در آن ثبت و نگهداری و همزمان با هرگونه تغییرات بروز می شود (

 بله  خیر 

 در قبل از برچیدن تاور کرین در کارگاه  موارد کنترلی 

 خیر  بله  آیا برچیدن ) دمونتاژ ( تاورکرین توسط شخص ذی صالح انجام می شود ؟ 22

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 

 خیر  بله  چک لیست مجدداً کنترل شده است ؟ 7در صورت تغییر اپراتور آیا موارد ردیف  23

 خیر  بله  چک لیست مجدداً کنترل شده است ؟ 7ریگر آیا موارد ردیف در صورت تغییر  24

 خیر  بله  چک لیست مجدداً کنترل شده است ؟ 6و 5، 4،  3، 1درصورت هرگونه جابجایی محل تاور کرین، آیا موارد ردیف های  25

 خیر  بله  انجام شده است ؟آیا تاریخ انقضای گواهی سالمت تاور کرین کنترل شده و تمدید مجدد آن  26
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 استان تهران سازمان نظام مهندسي ساختمان

 

 « فرم ابالغ عدم اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین»

 ..................................................................................................  / شرکت به : آقای/خانم

 مشخصات جدول ذیل  ساختمانی بهکارگاه  ) مجری ( / نماینده قانونی مالک  ؛مالک / سازنده 

 مستقر در کارگاه تحت مسئولیت  ( های ) ابالغ عدم اجرای ضوابط ایمنی تاور کرینموضوع : 

 تاریخ: شماره نامه : نام و نام خانوادگي  مالک :

 ناحیه شهرداری : منطقه شهرداری :  شماره پروانه:   شماره پرونده : 

 ملک : پستی نشاني

 

 

 موارد نقص مقررات ایمنی مرتبط با تاور کرین مستقر در کارگاه به شرح ذیل ابالغ می گردد . لذا  فعالیت تاور کرینبدینوسیله 

ع مشکالت ذکر شده و دستور صدور مجوز فعالیت منوط  به رفو  اطالع ثانوی ممنوع بودهتا بدلیل اشکاالت مشاهده شده ،  

 خواهد بود . ( پس از بررسی و رویت مستندات مربوطه  ) کتبی اینجانب 

 مشخصات تاور کرین 

 ظرفیت باربری : سال ساخت : مدل : مارک :

 موارد تخلف از مقررات ایمنی مرتبط با عملکرد تاورکرین

 اقدام مقتضی برای رفع تخلف توضیح تخلف ایمنیو نقص بند مرتبط با تخلف  ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    
 نام مهندس ناظر:

 
 مهر و امضاء :  شماره پروانه مهندس ناظر:

 

مالک / سازنده ) مجری ( / نماینده قانونی مالک   دریافت ابالغیه به شرح موارد فوق  ...................................................... اینجانب 

 مهر و امضاء :                                                                                               . االشاره   را گواهی می نمایم
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 استان تهران سازمان نظام مهندسي ساختمان

 

 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  

 اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین در کارگاه  موضوع :

 

 با سالم 

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

به شماره پروانه با عملکرد تاور کرین مستقر در کارگاه ساختمانی 

 ردد .اعالم می گپیوست ضمائم به شرح  ...............................................................................

 خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی در این زمینه بعمل آورده شود .

 

 نام و نام خانوادگی  :                                                                                      

 مهر و امضاء :                                                                           
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 استان تهران سازمان نظام مهندسي ساختمان

 

 

 

 تهران  ......... شهرداری منطقه  ................شهردار محترم ناحیه 

 موضوع : اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین در کارگاه 

 

 با سالم 

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

با عملکرد تاور کرین مستقر در کارگاه ساختمانی به شماره پروانه 

 ردد .پیوست اعالم می گضمائم به شرح  ...............................................................................

 خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی در این زمینه بعمل آورده شود .

 

 نام و نام خانوادگی  :                                                                

 مهر و امضاء :                                                                           
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 استان تهران سازمان نظام مهندسي ساختمان

 

 

 ریاست محترم اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 

 موضوع : اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاور کرین در کارگاه 

 

 با سالم 

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

با عملکرد تاور کرین مستقر در کارگاه ساختمانی به شماره پروانه 

 پیوست اعالم می گردد .ضمائم به شرح  ...............................................................................

 بعمل آورده شود .خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی در این زمینه 

 

 نام و نام خانوادگی  :                                                                 

 مهر و امضاء :                                                                           
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  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
  
  
  
  

  شرح خدمات مهندسان ناظر
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  شرح خدمات مهندسان ناظر
  ) عرفي شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استانم( 

و آئين نامه  1374اين مجموعه شرح خدمات در راستاي اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 
تدوين شده است و تا زمان  )نظامات اداري  (و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  )1375مصوب (اجرائي آن 

  .خواهد گرفت قرارتصويب و ابالغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازي مالك عمل 

  تعاريف -فصل اول  

مندرجات با تعاريف ساير واژه ها مطابق . واژه هاي زير در اين شرح خدمات در معاني ذكر شده استفاده شده است
  .مي باشد) نظامات اداري ( مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران :سازمان استان 

  .ارتي است كه داراي دو جنبه استمرار مرحله اي و استمرار زماني استنظ :نظارت مستمر 

  نظارت برتمام مراحل عمليات ساختماني بدون انقطاع مرحله اي :استمرار مرحله اي 

  نظارت بر عمليات ساختماني بدون فاصله زماني زياد و منقطع :استمرار زماني 

ه پروانه ساختمان مانند شهرداري ، دهداري، شركت شهر نهاد رسمي صادر كنند :مرجع صدور پروانه ساختمان 
  جديد ، شركت شهرك صنعتي ، سازمان منطقه آزاد 

  
  كليات  -فصل دوم 

  . مي باشد  "نظارت مستمر "نظارت مهندسان ناظر بر  عمليات اجرائي ساختمان   1- 2

نظارت مهندسان ناظر ، از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهي پايان  2- 2
و به هيچ  بودهچهار ناظر از چهار رشته ، نظارت جمعي  حضوراين نظارت در موارد مشتمل بر . كار خاتمه مي يابد 

  .وجه جنبه نوبتي و جداگانه ندارد

در اموري كه تواما مربوط به دو رشته ( خصوص عملكرد خود ، حسب مورد بصورت جمعي  مهندسان ناظر در 3- 2
در قبال سازمان ) دراموري كه مربوط به رشته تخصصي مورد صالحيت هر ناظر است ( يا فردي ) يا بيشتر است 

  . استان و ساير مراجع قانوني مسئول بوده و پاسخگو مي باشند
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ه كنترلي دارد و در صورت عدم انطباق كار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات وظائف مهندسان ناظر جنب 4- 2
مكلفند ضمن تذكر كتبي به سازنده و ، مصوب ، الزامات قانوني ، مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط الزم االجرا 

توقف عمليات اجرائي  درخواست اصالح يا، صاحبكار ، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم و حسب مورد 
همچنين تصوير گزارش خود را به سازمان استان . و الزام سازنده و صاحبكار به رعايت ضوابط الزم االجرا نمايند 

  .دمي باشنمهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغييرات در نقشه ها و مشخصات فني ن. تحويل دهند

ضوابط نظارت ساختمان در قررات و ضوابط قانوني بخصوص عملكرد مهندسان ناظر بايد در چهارچوب كليه م 5- 2
  .فصل چهارم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان صورت گيرد

كليه مهندسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگي الزم را با مهندس ناظر هماهنگ كننده در تمام امور بطور  6- 2
 .همفكري، مذاكره ، همكاري و ارتباط پيوسته داشته باشندمستمر به عمل آورند و با اطالع وي با ساير ناظران 

مهندسان ناظر هر پروژه بايد قبل از آغاز عمليات اجرائي باتفاق يكديگر از محل پروژه بازديد كنند و از ويژگي  7- 2
موقعيت ملك، همجواري ها، تأسيسات ملك و تأسيسات شهري : ها ي ملك و مجاورت هاي آن از جمله 

صورت جلسه ژه اطالع حاصل كنند و  مراتب را حاصل نموده و ازجميع عوامل موثر در اجراي پرو مجاوراطالع
 .نمايند

كليه مهندسان ناظر موظف به كنترل و تأييد ترازها و موقعيت هاي مكاني به اتفاق ناظران ديگر و تنظيم و  8- 2
 .، به اتفاق ناظر هماهنگ كننده مي باشندامضاي صورتجلسه آن 

مهندسان ناظر موظف به كنترل رعايت بهداشت، ايمني و حفظ محيط زيست ، مطابق ضوابط الزم االجرا بويژه  9- 2
از تجهيز كارگاه  " در تمام مراحل اجرا)ايمني و حفاظت كار در حين اجرا( مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان 

بطور عام و در حدود صالحيت خود بطور خاص ، همچنين هماهنگي در زمينه هاي تخصصي با ساير " تا پايان كار
  .ناظران ودر صورت لزوم ارائه تذكر كتبي به سازنده و صاحبكار مي باشند

طبق با  الزامات مبحث مهندسان ناظر موظف به تنظيم و امضاي گزارش هاي مرحله اي اجراي ساختمان من 10- 2
به اتفاق مي باشند و مهندس ناظر هماهنگ كننده مسئول تسليم و )نظامات اداري ( دوم مقررات ملي ساختمان 

 . تحويل اين گزارش ها به مراجع ذيربط است

و امضاو مهر ) با حضور صاحبكار و سازنده ( مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحويل زمين  11- 2
 . مي باشنده آن صورتجلس

موظف به كنترل ) همزمان با پيشرفت كارو بطور تدريجي ( مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول كار  12- 2
ارائه يك  و نقشه هاي چون ساخت تهيه شده توسط سازنده در هر مرحله و تأييد و امضاي آن در همان مرحله

 . ه آن به سازمان استان مي باشندنسخه تائيد شد
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ط اعم از سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان و تبمهندسان ناظر موظف به حضور درمراجع مر 13- 2
 .ارائه توضيحات و امضاي اسناد در چهارچوب قانون مي باشند جهتوزارت راه و شهرسازي ، حسب مورد 

ن ناظر هماهنگ كننده مكلف به تعيين چهار ناظر ازمهندسان در اشخاص حقوقي ، مدير عامل ضمن تعيي 14- 2
واعالم رسمي آن ) با رعايت صالحيت مربوط (شركت كه اسامي آنان در پشت پروانه اشتغال درج شده است 

 .به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان مي باشد ،بصورت كتبي 

 

  شرح خدمات ناظر هماهنگ كننده  -سوم فصل 

مذاكره با صاحبكار و كسب اطالع از برنامه وي براي اجراي ساختمان به اتفاق ساير مهندسان ناظرو مستند  1- 3
  . سازي آن

 پروانه ساختمانمندرج در ذيصالح كنترل و حصول اطمينان از اجراي ساختمان توسط سازنده  2- 3

 رئيس كارگاه و مسئول ايمني حسب الزام مقررات ملي ساختمان فعاليتاطمينان از حضور و  صولكنترل و ح 3- 3

حصول اطمينان از وجود اسناد كارگاهي در محل كارگاه شامل نسخه اي از نقشه هاي مصوب  و  كنترل و 4- 3
 پروانه ساختمان 

در محل مناسب در آن  و نصبطبق نمونه ارائه شده حصول اطمينان از تهيه تابلو كارگاه ساختمان  كنترل و 5- 3
 تمام مدت اجراي كار

 از صاحبكاراخذ برگ انطباق ملك با اسناد ثبتي و مشخصات و حدود اربعه قانوني و نقشه هاي مصوب  6- 3

يكديگر و با محل زمين و اعالم مغايرت ها به شهرداري، سازمان استان و صاحبكار و بررسي انطباق نقشه ها با  7- 3
 سازنده و ساير مهندسان ناظر

ضوابط الزم االجرا در تمام مراحل اجرا و  با كنترل رعايت بهداشت ، ايمني و حفظ محيط زيست ، مطابق 8- 3
 تبي در صورت لزوم به سازنده و صاحبكار هماهنگي در زمينه هاي تخصصي با ساير ناظران و ارائه تذكر ك

بررسي تداركات انجام شده توسط صاحبكار و برنامه پيشنهادي سازنده و ماشين آالت و تجهيزات و نيروي   9- 3
 انساني پيش بيني شده براي اجراي ساختمان و اظهار نظر در خصوص آن باتفاق ساير مهندسان ناظر

ساختمان در چهارچوب برنامه تفصيلي اجراي كار كه توسط سازنده ارائه مي تنظيم برنامه نظارت بر اجراي  10- 3
 ) هماهنگ با برنامه اجرا(شود و  اعالم موارد به هر يك از ناظران حسب مورد 
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 ناظرانساير اعالم تاريخ هاي تعهد و مواعد ضروري انجام وظايف مورد تعهد به صاحبكار، سازنده و  11- 3

 پروژهكار دست اندرك از عوامل بررسي صالحيت هر ي 12- 3

اين امر نافي (م وارتباط مستمر و پيوسته با ناظران ديگر و اطالع به آنان براي حضور در كارگاه در مواقع لز 13- 3
در صورتي كه عدم حضور يكي از ناظران در كارگاه موجب توقف عمليات . حضور مستمر ناظران در كارگاه نيست

 .)ننده بايد مراتب را سريعاً و بصورت كتبي به سازمان استان اطالع دهداجرائي شود، ناظر هماهنگ ك

 دريافت تذكرات كتبي و گزارش هاي هر يك از ناظران حسب مورد 14- 3

 ناظران مربوطهتنظيم و امضاي صورتجلسات الزم باتفاق ناظر يا  15- 3

تسليم آن به مراجع مربوط و ان ذيربط تنظيم و امضاي گزارش هاي مرحله اي اجراي ساختمان به اتفاق ناظر 16- 3
 منطبق با  الزامات مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

  كنترل رعايت حريم ساختمان و فاصله الزم با شبكه برق شهري از طريق هماهنگي با ناظر تاسيسات برق 17- 3
  
  

  شرح خدمات ناظر معماري -فصل چهارم

 و جداول نازك كاري كنترل كفايت اطالعات موجود در نقشه معماري 1- 4

كنترل رعايت ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پيش آمدگي  2- 4
ها و ارتفاع آنها از كف تعيين شده ، سطح اشغال ساختمان، رعايت درصد اشغال، فاصله تا ساختمان ها و امالك 

 در اجرا مجاور و ابعاد و زاويه پخ ها و موارد مشابه

  معماري نقشه مصوبكنترل انطباق كلي حجم و سطح نما با  3- 4

  جزئيات اجرائي فضاها از نظر انطباق با طرح معمارينحوه تقسيم بندي و كنترل  4- 4

كنترل سطح زير بناي پاركينگ ها، راهروها، محل آسانسورها، پلكان ها، حياط خلوت ها، فضاهاي باز، فضاهاي  4-5
  در اجرا انباري و ساير سطوحاختصاصي، 

و انطباق آنها در اجرا نحوه تقسيم بندي فضاها  و كنترل راه هاي دسترسي و ورودي ها به محوطه و ساختمان 4-6
  با نقشه مصوب معماري 
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شامل (معماري و جداول نازك كاري  نقشه مصوبكنترل نوع مصالح نازك كاري و نماسازي از نظر انطباق با  4-7
 و انطباق با استانداردهاي ملي ايران) ، رنگ، مشخصات ويژهجنس، بافت

 معماري نقشه مصوبكنترل جزئيات سقف كاذب و كف كاذب از نظر انطباق با  8- 4

 معماري و جدول نازك كاري  نقشه مصوبكنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با  9- 4

 از نظر انطباق با طرح معماري) شيب، عايق كاريمصالح، (كنترل جزئيات كف سازي  10- 4

معماري شامل شومينه، آرك، مصوب كنترل انطباق محل اجراي قطعات الحاقي در داخل فضاها با نقشه  11- 4
 پيش آمدگي ها و فرورفتگي ها

 حركتي  - كنترل اجراي ضوابط الزم االجراي مربوط به معلوالن و ناتوانان جسمي  12- 4

 ه اجراي جزئيات معماري مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژيكنترل نحو 13- 4

 كنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مربوط به عايق بندي صدا و تنظيم صوت 14- 4

 كنترل نحوه پياده كردن و اجراي محوطه سازي از نظر انطباق با طرح معماري 15- 4

سبز، نگهباني، خيابانها، مسيرها، نصب صندوق  كنترل نحوه اجراي عناصر محوطه شامل باغچه بندي و فضاي 16- 4
 پستي، نيمكت ها، تلفن عمومي، سطل زباله و موارد مشابه

 مستندسازي و ثبت تكميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خود 17- 4

 كنترل انطباق نورپردازي داخلي فضاها با طرح معماري 18- 4

 وط به عالئم و تابلوهاكنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مرب 19- 4
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  شرح وظائف ناظر عمران –فصل پنجم

  گودبرداري  وسازه مصوب موجود در نقشه هاي و مشخصات فني كنترل كفايت اطالعات   1- 5

  قبل از تخريب ساختمان موجود توسط سازنده كنترل اقدامات الزامي انجام شده   2- 5

  مطالعه مندرجات آن هاو  توسط سازندهكنترل اخذ مجوز هاي الزم   3- 5

  الزم قبل از شروع تخريب كنترل مطابقت روش تخريب با الزامات موجود و رعايت تمهيدات الزم فني و ايمني  4- 5

و تاسيسات مجاور و  وضعيت ساختمان هاهاي صورت پذيرفته توسط سازنده در خصوص  كنترل بررسي  5- 5
  تاسيسات شهري

  سائي خاك و كسب اطالعات الزم از آن براي كنترل اجراي ساختمانو شنا مطالعه گزارش ژئوتكنيك  6- 5

در  انطباق روش كار اجرائي با نقشه ها و مشخصات فني و الزامات مقررات ملي ساختمانكنترل رعايت    7- 5
  داريهنگام گودبر

  كنترل نحوه پياده سازي نقشه پي و انطباق آن با نقشه هاي مصوب   8- 5

خاك محل و انطباق آن با فرضيات مندرج در  ي صورت پذيرفته توسط سازنده در خصوصها كنترل بررسي   9- 5
يش ها و بررسي هاي ژئوتكنيكي دستور انجام آزماو صدور گزارش ژئوتكنيكي و شناسائي خاك و نقشه هاي مربوط 

  در صورت لزوم

و ساير الزامات فني  كشي پي ها ، زه سازي بسترموقعيت ، ابعاد ، شكل ، آماده   كنترل نحوه پي كني شامل 10- 5
  مربوطه ديگر

اصله فقالب ها ، ابعاد و  وقعيتآماده سازي ، امتداد ، پايداري و مقاومت ، م  كنترل نحوه قالب بندي ها شامل 11- 5
  و ساير الزامات فني مربوطه ديگرپاكسازي نهائي  ،بازشوها 

 قطر، )عاري بودن آنها از مواد زائد نظير رنگ و زنگ  (كنترل نحوه ميلگرد گذاري شامل تميزي ميلگردها  12- 5
ميلگردها ،  بينطول ، خم ، وصله ، پوشش ، موقعيت ، تعداد، پايداري ، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد 

  و ساير الزامات فني مربوطه ديگرپوشش بتن ،  لقمه ها و خرك ها رعايت 
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شامل جدانشدن (  بتن  و جابجايي ، نحوه حمل و نقل بتن ختالطبتن پي ،  نحوه ا اختالطكنترل طرح  13- 5
،  استفاده  بتن ريزي و شرايط آب و هواييدرجه حرارت  رعايت(  ،ريختن و جادادن بتن) اجزاي بتن ، زمان  حمل 

،  بتن ارتفاع سقوط ، ، آماده كردن سطوح تماس بتنتداوم در اجرا مناسب ،  يكنواختي در بتن ريزي ،  تجهيزاتاز 
  و ساير الزامات فني مربوطه ديگر )چگونگي ريختن در قالب ها ، ضخامت اليه ها

و  ، پرداخت سطوح نهائي ، حفاظت و عمل آوري بتن و زمان مناسب باز كردن قالبها  نمودنكنترل متراكم  14- 5
  ساير الزامات فني مربوطه ديگر

اخذ نتايج   و) حداقل شامل رواني و مقاومت ( هاي الزم دستور نمونه گيري به منظور انجام آزمايش صدور  15- 5
  بررسي آنها  و آزمايش ها

  مصوبفني پي ها و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات  زير كنترل تراز نهائي 16- 5

                                                                    و پي كنترل نوع فوالدهاي مورد استفاده در سازه 17- 5

شامل تعداد ، اندازه ، خم ، محل ، طول قسمت رزوه ، فاصله نسبت به هم و نسبت به ( كنترل ميل مهار ها  18- 5
  )                                                            ها و ساير الزامات فني مربوطه ديگر محور ستون ، پوشاندن رزوه

، محل سوراخ ها ، اندازه سوراخ ها،  شامل ابعاد ، جهت قرار گرفتن ، تراز و رقوم( كنترل صفحه ستون ها  19- 5
  )                                                 و ساير الزامات فني مربوطه ديگر، زير سازي  صفحات اتصال ، اعوجاح اندازه

ن نيم رخ ها ، نوع و نمره صحيح آن ها  ، محل ساخت ستون ها ، سالم بود( كنترل نحوه ساخت ستون ها  20- 5
مشخصات جوش ، ابعاد و فاصله تسمه ها ، نوع ورق ها و ابعاد آن ها ، رواداري انحنا و پيچيدگي ، برون  محوري 

     )                  ، موقعيت دقيق صفحات و نبشي هاي زير سري تيرها و ساير الزامات فني مربوطه ديگرجان ، گونيا بودن بال 

استفاده از وسائل مناسب ، محل دقيق نصب ، مهار كافي ، تميز بودن انتهاي ستون ( كنترل نصب ستون ها  21- 5
ستون ، شاغولي و كف ستون ، رعايت جزئيات اتصال ، رواداري هاي تابيدگي كف ستون ، گونيا بودن اتصال كف 

  )                                                             و ساير الزامات فني مربوطه ديگر بودن ستون ، وصله ستون ها

هندسه برش در تير النه زنبوري ، كنترل اعوجاج ، پركردن جان تير در ( كنترل نحوه ساخت و نصب تير ها  22- 5
و ساير الزامات فني  اي تقويتي الزم ، كنترل نيم رخ ها ، رعايت جزئيات اتصالمحل هاي الزم ، نصب ورق ه

  )                                                                                                                        مربوطه ديگر

و ساير الزامات فني مربوطه  اتصال ، نحوه اتصال صفحاتنصب ، نمره نيم رخ ها ، محل ( كنترل بادبندها   23- 5
  )                                               ديگر
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اق ضربي ، مالت يا  طتيرها ، تيرچه ها ،  نوع آجر يا سفال يا پلي استايرن ، خيز ( كنترل اجراي سقف ها   24- 5
تيرچه ها ،  مهار سقف، قالب بندي ، ميلگردگذاري و بتن ريزي در بتن مورد استفاده ، فاصله تيرچه ها ، اتصاالت 

  )          مذكور در بخش پي سازي كنترل شود سقف هاي بتني بايد مانند موارد

دستگاه ها و لوازم مناسب ، ابعاد و اندازه ها ، محل جوشكاري ، نحوه  اجراي ( كنترل نحوه انجام جوشكاري  25- 5
  بررسي آنها انجام آزمايش هاي جوش حسب مورد و در صورت نياز اخذ نتايج آزمايش هاو دستورصدور جوشكاري ، 

               فشاركفايت  اندازه و محل سوراخ ها ، ،مصالح نوع كيفيت (كنترل نحوه اجراي اتصاالت پيچ و مهره اي  26- 5
  ) ها و ساير الزامات فني مربوطه ديگر سفت كردن پيچ

ندي ، ميلگردگذاري و بتن ريزي ، متراكم كردن ، پرداخت سطح روئي ، حفاظت ، نگهداري و كنترل قالب ب 27- 5
موارد  عمل  آوري و نحوه اجراي بتن دركليه بخش هاي سازه بتني اعم ازتيرها ، ستونها ، اتصاالت و ديوارها مانند

  مذكور در بخش پي سازي 

كنترل با لحاظ موارد پيش گفته در اين شرح خدمات و  كنترل اجراي صحيح شناژها اعم از فلزي يا بتني 28- 5
  آن هااجراي محل 

شامل كيفيت مصالح ، راستا ، عايق كاري ، شاغولي بودن ، ( كنترل رعايت جزئيات اجرائي ديوارهاي باربر  29- 5
  ) و ساير الزامات فني مربوطه ديگر نصب درها و پنجره ها ، صاف بودن سطح نهائي

ت جزئيات اجرائي ديوارهاي داخلي و خارجي بنا و انطباق آن با نقشه ها و مشخصات فني از نظر كنترل رعاي 30 - 5
  الزامات سازه اي و لرزه اي

  شامل ابعاد و اندازه ها ، رقوم ، شيب بندي ، آب رو ها ، عايق كاري(كنترل جزئيات اجرائي پشت بام  31- 5

  )و ساير الزامات فني مربوطه ديگرمصالح 

  و اتصاالت آنترل جزئيات راه پله كن  32- 5

از نظرعدم آسيب به عناصر سازه كنترل محل اجراي  لوله كشي ها ، كانال ها و تاسيسات مكانيكي و برقي  33- 5
  اي

  كنترل جزئيات اجرائي دودكش ها ، هواكش ها و داكت ها از نظر عدم آسيب به عناصر سازه اي 34- 5

  نحوه اجراي اتصال سيستم فاضالب كنترل محل قرار گيري چاه ها و  35- 5

  كنترل رعايت جزئيات اجرائي نماي ساختمان از نظر چگونگي ارتباط نما با سازه اصلي و الزامات سازه اي 36- 5
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  ي شامل زيرسازي ، تراكم خاك محلكنترل نكات فني در محوطه ساز 37-  5

استفاده  در انطباق با نقشه ها و مشخصات فني كنترل مصالح ساختماني از نظر نحوه تهيه، حمل، نگهداري،   38- 5
  و استانداردهاي ملي ايران

  بررسي آنها  و اخذ نتايج  آزمايش هاستور انجام آزمايش از مصالح ساختماني در صورت لزوم و دصدور   39- 5

  يل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خودمستند سازي و ثبت و تكم 40- 5
 
 

  ات ناظر تأسيسات مكانيكيشرح خدم -فصل ششم 

  تأسيسات مكانيكي مصوب كنترل كفايت اطالعات موجود در نقشه هاي 1- 6

با نقشه ها و  منطبقاستفاده  و نگهدارينوع ، كيفيت ، نحوه حمل ،  كنترل مصالح تأسيسات مكانيكي از نظر 2- 6
 و استانداردهاي ملي ايران مصوب مشخصات فني

تأسيسات موجود در محل شامل آب، فاضالب، گاز و نحوه اتصال تأسيسات ساختمان به و كنترل امكانات  3- 6
 شبكه هاي مربوط شهري 

آب و گاز و ( اقدامات خاص در موقع تخريب و گودبرداري از نظر تأسيسات مكانيكيانجام  كنترل ضرورت 4- 6
 ... )فاضالب و 

 تأسيساتي در تمام مراحل اجراي ساختمان و موقعيت مكاني و ارتفاعي اجزاياجرا كنترل وضعيت  5- 6

كنترل نصب و كارگذاري و اجراي عناصر تأسيساتي شامل مجموعه شيرها، شيرفلكه ها، پمپها و موارد مشابه و  6- 6
 عايق كاري هاي الزم

 ...، گاز ، شوفاژ ، موتورخانه ، پكيج و  گرم مصرفي سرد و كنترل نحوه اجراي عناصر تأمين و توزيع آب 7- 6

 كنترل نحوه اجراي عناصر سيستم جمع آوري، تصفيه يا دفع فاضالب و تعبيه هواكش از نظر مكانيكي 8- 6

و رعايت الزامات ) گاز، گازوئيل، نفت(كنترل نحوه اجراي عناصر سيستم تهيه، توزيع و ذخيره سازي سوخت  9- 6
 مربوط

 به منظور صرفه جوئي در مصرف انرژيكي و تاسيسات مكانيكنترل اجراي سيستم هاي كنترل دستگاه ها  10- 6

 كنترل اجراي سيستم هاي قطع كننده لرزه اي در تأسيسات مكانيكي 11- 6
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 و تخليه هواي آلوده كنترل نحوه اجراي عناصر سيستم تهويه مطبوع و تأمين هواي تازه 12- 6

 كنترل نحوه اجراي كانال هاي كولر و نصب و راه اندازي كولرها 13- 6

 نحوه نصب و بهره برداري ايمن آسانسورها و پله هاي برقي از لحاظ مكانيكي كنترل 14- 6

  مستندسازي و ثبت وتكميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خود 15- 6

 

  شرح خدمات ناظر تأسيسات برقي -فصل هفتم 

  يتأسيسات برق مصوب بررسي كفايت اطالعات موجود در نقشه هاي 1- 7

با نقشه ها و منطبق استفاده  و حمل، نگهدارينوع ، كيفيت ، نحوه تأسيسات برقي از نظركنترل مصالح  2- 7
 و استانداردهاي ملي ايران مصوب مشخصات فني

 كنترل امكانات تأسيسات برقي محل و نحوه اتصال تأسيسات ساختمان به آن  3- 7

نظر تأسيسات برق شهري و برق كارگاه اقدامات خاص در موقع تخريب و گودبرداري از انجام  كنترل  ضرورت 4- 7
 ساختماني

تأسيسات برقي در تمام مراحل گاه و موقعيت مكاني و ارتفاعي اجزاي تأسيساتي از ديداجرا كنترل وضعيت  5- 7
 اجراي ساختمان

، پريزها، كليدها و موارد ها  كنترل نصب و كارگذاري و اجراي عناصر تأسيسات برقي شامل مجموعه روشنائي 6- 7
 شابهم

 كنترل نصب و كارگذاري و اجراي سيستم هاي تغذيه دستگاه هاي حرارتي و برودتي و موارد مشابه 7- 7

 كنترل نحوه نصب و بهره برداري ايمن آسانسورها و پله هاي برقي از لحاظ سيستم برقي 8- 7

 تجهيزات تابلوهاي برق و كنترل نصب و كارگذاري و اجراي سيستم توزيع برق 9- 7

 كنترل نحوه اجراي سيم كشي ها و كابل كشي ها 10- 7

كنترل نحوه اجراي تجهيزات حفاظت و كنترل برقي شامل فيوزها، كليدهاي خودكار، كنتاكتورها و موارد  11- 7
 مشابه
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 كنترل نحوه اجراي سيستمهاي تلفن، رايانه، نمابر، تلكس، موارد مشابه 12- 7

 قكنترل نحوه اجراي سيستم هاي اعالم حري 13- 7

 )بازكنب در(كنترل نحوه اجراي سيستم هاي زنگ اخبار، احضار، ارتباط با ورودي  14- 7

 كنترل نحوه اجراي سيستم صوتي، پخش صوت، پيام رساني 15- 7

 كنترل نحوه اجراي آنتن مركزي، تلويزيون، راديو، صاعقه گير و موارد مشابه 16- 7

 يستم برق ساختمانكنترل پيش بيني برق اضطراري و اتصال آن به س 17- 7

 كنترل نحوه اجراي سيستم هاي هوشمند برقي و الكترونيكي ساختمان  18- 7

  كنترل نحوه اجراي سيستم اتصال زمين 19- 7

  و هماهتگي با ناظر هماهنگ كننده ) در صورت لزوم(كنترل ضرورت تخصيص فضاي مناسب براي پست برق  20- 7

  با سيستم زمين ساختمان... ) اسكلت فلزي ، آرماتور هاي پي و (  كنترل انجام هم بندي سازه هاي بيگانه 21- 7

  )در صورت وجود (كنترل چگونگي اجراي ساير تاسيسات جريان ضعيف  22- 7

 تكميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خود مستندسازي و ثبت و 23- 7
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 "6راهنمای شماره "

اظر و کارفرمایان ـمهندسین مجری، ن ویژه راهنمای عمومی

 های ساختمانیدر حوزه ایمنی حین اجرای کارگاه
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 تهیه کنندگان :

 : خدمات مهندسیاعضای کارگروه ایمنی معاونت 

 رئیس کارگروه( –مهندس حمیدرضا خوشدل مفیدی)معاون خدمات مهندسی 

 دبیر کارگروه( –مسئول واحد بازرسی ایمنی طعمه)کارشناسلمهندس سید امیرحسین آ

 اله کاظمی)عضو ارشد کارگروه(مهندس قدرت

 مهندس اردوان داداشی)عضو کارگروه(

 مهندس امیر مقدم)عضو کارگروه(
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 های ساختمانیدر حوزه ایمنی حین اجرای کارگاهکارفرمایان و  ناظر راهنمای عمومی مهندسین مجری،

 : 4734قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه  4ماده 
 د، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بهکه وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعالم نمایاز تاریخی 

ای است. این شود، مستلزم داشتن صالحیت حرفههای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میآن دسته از امور فنی در بخش
پروانه اشتغال به کار های فنی و معماران تجربی از طریق و در مورد کاردان پروانه اشتغال به کار مهندسیصالحیت در مورد مهندسان از طریق 

ی و پروانه اشتغال شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندساحراز می پروانه مهارت فنیو در مورد کارگران ماهر از طریق  کاردانی یا تجربی
 گردد.تعیین می وزارت کار و امور اجتماعیو مرجع صدور پروانه مهارت فنی  وزارت مسکن و شهرسازیبه کار کاردانی و تجربی 

ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صالحیت حرفه
 شود.ه اجرایی این قانون معین مینامگان آنها، در آییندارند

  : ( 4734نظامات اداری، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )    7-2-2 بند
ها برداری و نگهداری ساختماندر تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم

 اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است. 

 از یک هر پایان گزارش باید ناظران : ( 4734نظامات اداری، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )   7-5-2 بند

 اعالم(  مورد حسب)  آن نمایندگی دفاتر یا و استان ساختمان مهندسی نظام سازمان و ساختمان پروانه صدور مرجع به را خود کار اصلی مراحل

  . نمایند

 نمایند برخورد تخلفی با اجرا حین در ناظران هرگاه. کار پایان – ث ،کاری نازک -ت ،کاری سفت – پ ، اسکلت اجرای -ب ، سازی پی – الف

 . نمایند اعالم(  مورد حسب)  آن نمایندگی دفاتر یا و استان ساختمان مهندسی نظام سازمان و ساختمان پروانه صدور مرجع به را مورد باید

    : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  41-7-4-42بند 
 : ایمنی عبارت است از

 گاه ساختمانی با عملیات ساختمانی ارتباط دارند. رالف : مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در کا
 کنند. ب : مصون و محفوظ بودن کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی)شعاع موثر( کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می

 رگاه ساختمانی.پ : حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تاسیسات، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کا

   : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  43-7-4-42بند 
از سالمت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی)شعاع موثر( کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا  محیط زیست عبارت است

 همچنین جلوگیری از آلودگی هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی ناشی از عملیات ساختمانی.کنند و زندگی می

        : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-4-4-42بند 
 : انجام شود سازندهقبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر باید توسط 

آالت ساختمانی  ها و مجوزهای الزم به منظور اجرای عملیات ساختمانی، تخلیه و انبار کردن مصالح و تجهیزات، پارک ماشین کلیه پروانه الف :
ها و سایر فضاهای عمومی، استفاده از تسهیالت عمومی و همچنین کار در شب از مراجع ذیربط اخذ شود. مسدود و یا  روها، خیابان در پیاده
 مجاز خواهد بود. 2-1-1-21روها و معابر عمومی با رعایت بند  مودن پیادهمحدود ن

های ساختمانی  طرح تجهیز کارگاه، نحوه حفاظت از درختان داخل و مجاور کارگاه و همچنین در اجرای دستورالعمل اجرایی گودبرداری :  ب
های گود تهیه و به تأیید مرجع رسمی  حفاظت و پایداری دیوارهمصوب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، پالن و عمق گودبرداری و نحوه 

 ساختمان رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار ناظر قرار گیرد.
 .های اجرایی بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی برای اصالح به طور کتبی به صاحب کار و طراح اعالم شود  نقشه :  پ

های کارکنان کلیدی و مستندات مربوط به تایید صالحیت آنها  مان بندی کار، ساختار سازمانی اجرای کار، شرح وظایف و مسئولیتبرنامه ز :  ت
 کتباً به اطالع صاحب کار و مهندس ناظر برسد.

 بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی برقرار گردد. :  ث

 قطع یا جابجایی انشعاب آب، برق، گاز و سایر تاسیسات زیربنایی قبل از تخریب و گودبرداری. ج :
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                                            : ( 4734نظامات اداری، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )  4-4-2 بند

 .باشد می مجری عهده به محیطی زیست مسائل و کارگاه حفاظت و ایمنی اصول رعایت

          : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-5-4-42بند 

 را به عمل آورد. اقدامات الزم به منظور حفظ و تأمین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست سازنده موظف استساختمانی در هر کارگاه 

     : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  3-7-4-42بند 

شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان ، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و با  سازنده )مجری(
های مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر  نماید، اجرای عملیات ساختمانی را براساس نقشه منعقد می کارصاحب عقد قراردادهای همسان که با 

ر مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. سازنده ساختمان نماینده صاحب کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کا
 باشد. اختمان میبه ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل س

  ( :      4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  41-7-4-42بند 

شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت  صاحب کار
نماید. در صورتی که صاحب کار دارای  ر و حفاظت محیط زیست مربوط به آن را برطبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار میایمنی، بهداشت کا

 شود. دار شود، سازنده نیز محسوب می پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود راساً عملیات اجرایی را عهده

           ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –اختمان )مبحث دوازدهم مقررات ملی س 7-5-4-42بند 
دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی ویژه در عملیات ساختمانی  شخص ذیصالحهای ساختمانی موظفند از و کارفرمایان کارگاه سازنده

مراجع های مربوط را از های بهداشت کار و ایمنی را فراگرفته و گواهیآموزشهای ساختمانی باید استفاده نمایند. بعالوه، شاغلین در کارگاه
 دریافت نموده باشند. ذیصالح

            ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  3-7-4-42بند 
به کار مهندسی یا کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و دارای پروانه اشتغال حسب مورد  شخص ذیصالح شخصی است که

ر شهرسازی یا دارای صالحیت نظارت بر امور ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست، یا پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د
 اره راهنمایی و رانندگی باشد.آالت ساختمانی از اد رشته مربوط و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشین

      ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  1-7-4-42بند 
            مرجعی است که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد. مرجع ذیصالح

       ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-5-4-42بند 

برای تأمین ایمنی، سالمت و بهداشت کارگران، وسایل و تجهیزات الزم را براساس  های ساختمانی موظفند سازنده و سایر کارفرمایان کارگاه
هند. چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموخته و نیز در مورد کاربرد وسایل و تجهیزات و مقررات این مبحث تهیه و در اختیار آنها قرار د

 باشند. های مربوط می رعایت مقررات مذکور نظارت نمایند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای دستورالعمل

          ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  5-5-4-42بند 
، معرفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و متر ارتفاع از روی پی 21و یا  متر مربع 0333زیربنای بیش از های با  در کارگاه

های ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازی در  با توجه به دستورالعمل اجرایی گودبرداری باشد. بعالوه حفاظت محیط زیست الزامی می
 "مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری"گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد بکارگیری شخص ذیصالح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداری به عنوان 

 باشد. لی سازنده نمیهای اص الزامی است. تعیین مسئول ایمنی رافع مسئولیت

          ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  1-5-4-42بند 
تا تأمین ایمنی و حفاظت الزم، از ادامه عملیات ساختمانی در موضع خطر خودداری نماید. در  سازنده موظف استدر صورت احتمال وقوع حادثه، 

وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح یا فوت، سازنده موظف است پس از انجام اقدامات فوری برای رفع خطر، مراتب را حسب مورد به صورت 
 مراجع ذیربط گزارش نماید.
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     ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  2-4-4-42بند 
های حفاظتی از قبیل راهرو سرپوشیده موقت، حصار حفاظتی  ها و مشخصات فنی )از نظر ایستایی( وسایل و سازه کلیه نقشه سازنده موظف است

اندازها و وسایل و  ها و دست ها، حفاظ های پل ها، سپرها، پایه آالت ساختمانی و همچنین شمع موقت، توقفگاه و گذرگاه وسایل، تجهیزات و ماشین
به تأیید شخص ذیصالح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی )در حدود صالحیت  قبل از ساخت، نصب و بکارگیریقبیل را  تجهیزاتی از این

ها و مشخصات فنی راهرو سرپوشیده و حصار حفاظتی   مربوط( برساند و یک نسخه از آن را جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار دهد. نقشه
 قانون کار [ 18] ماده  .رسمی ساختمان نیز برسدموقت باید به تایید مرجع 

     ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-4-2-42بند 
هایی که ممکن است از این مخاطرات بوجود آید، اقدام  نسبت به شناسایی شرایط و مخاطرات احتمالی محیط کار و ارزیابی ریسک سازنده باید

 گیرانه مناسب در جهت حذف مخاطرات احتمالی و به عبارت دیگر مدیریت ریسک را بعمل آورد. نموده و اقدمات پیش

     ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –ختمان )مبحث دوازدهم مقررات ملی سا 2-4-2-42بند 

اه ساختمانی با رسانی موثر و مطلوب به منظور تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در داخل و اطراف کارگ به پیام سازنده موظف
 باشد. می "عالئم وتابلوها )مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان("حثمفاد مب کننده مطابق کننده و آگاه الزام تصویری هشداردهنده استفاده از عالئم

   ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان   3-5-4-42بند 
رگاه مهندس ناظر در باشد. ه می 2-0-2-21مهندس ناظر موظف به نظارت بر اجرای مقررات این مبحث در عملیات ساختمانی موضوع بند 

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.

 : 13/11/4734های ساختمانی مصوب آیین نامه حفاظتی کارگاه 3ماده 

اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال وقوع حادثه را دربرداشته باشد، باید فوراً  هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه
های الزم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطالع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور ها و دستورالعملمراتب را همراه با راهنمایی

پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعالم  اجتماعی محل و مرجع صدور
   خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.

   ( :4732ی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش ایمن –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  3-5-4-42بند 

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.

                                                                    :4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :35ماده
( و فاظت فنی )جهت تامین حفاظت فنیی که ازطریق شورای عالی حهایبرای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل

شود،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدوین می
 برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

 باشند.مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار میهای خانوادگی نیز مشمول تبصره : کارگاه

 (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :31ماده 

 گردد :و از اعضای ذیل تشکیل می باشدهای حفاظت فنی مینامهشورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین
معاون وزارت  -4معاون وزارت صنایع سنگین. -0معاون وزارت صنایع. -1وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود. -2 

 -9رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. -1معاون وزارت جهاد سازندگی. -8معاون وزارت معادن و فلزات. -6معاون وزارت نفت. -5کشاورزی.
مدیرکل بازرسی کار و  -21دو نفر از نمایندگان کارگران. -22دو نفر از مدیران صنایع. -23های فنی.تادان با تجربه دانشگاه در رشتهدو نفر از اس

 امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
های مربوط به نامهطرح آیین تواند برای: پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می 2تبصره 

 های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته

 .نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید: آیین 1تبصره 
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    (:4713حث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه )مب:33ماده
ساختمانی و طرحهای  اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های

اجتماعی 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 موردنظر را از 
 هد بود.رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خوا  موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به

    (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :33ماده

 باشند.به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می مکلفپردازند اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می

    (:4713ارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه )مبحث اول فصل چه:33ماده

های مصوب شورای عالی حفاظت نامهها مطابق آیینها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها، دستگاهبرداری از ماشینپیش از بهره کارفرمایان مکلفند
ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک زم را توسط آزمایشگاههای الفنی ضروری شناخته شده است آزمایش

 ها را برای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.مربوطه را حفظ و یک نسخه از آن

    (:4713ایران مصوب آبان ماه )مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی :31ماده

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 
د، به ساخت یا وارد کردن این های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایینمونه

 وسایل اقدام نمایند.

 (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :34ماده
س مصوبات شورای عالی بر اسا مکلفنداین قانون)قانون کار جمهوری اسالمی ایران(  15کلیه واحدهای موضوع ماده  کارفرمایان و مسئوالن

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 
ور نیز ملزم به الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکچگونگی کاربرد وسایل فوق

 باشند.های مربوطه کارگاه میاستفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل

           (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :32ماده

های ن قانون)قانون کار جمهوری اسالمی ایران( که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریای 15کلیه واحدهای موضوع ماده 
معاینه  ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها

 عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.های الزم را به و آزمایش
: چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد کارفرما و  2تبصره 

 لسعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.امسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق
: در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار  1تبصره 

 خواهد بود.

       (:4713اسالمی ایران مصوب آبان ماه )مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری :37ماده
ها، در به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری

ته حفاظت فنی و بهداشت هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیکارگاه
 کار تشکیل خواهد شد.

شود و از بین اعضاء دو نفر ای و امور فنی کارگاه تشکیل می: کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه 2تبصره 
د که ـردنـگن میـپزشکی باشند تعییهای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش شخص واجدالشرایطی که مورد تایید وزارتخانه

 باشد.شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میوظیفه
اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور : نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل 1تبصره 

 آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد.
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        (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :34ماده
انون)قانون کار جمهوری اسالمی ایران( امکان وقوع حادثه این ق 15در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 

توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت بینی نمایند مییا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش
 شود ثبت گردد.فتری که به همین منظور نگهداری میفنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در د

الیل 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 د
امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید. اداره کار و 

 بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید.       

(: 4713:)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه 35ماده

)قانون کار این قانون  15کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت 
هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص  خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران( 

 مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز 

موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در  )قانون کار جمهوری اسالمی ایران( این قانون 15کارفرما یا مسئوالن واحدهای موضوع ماده  : 2تبصره 
گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور  دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می

 اجتماعی محل برسانند.

برای حفاظت فنی وبهداشت کار  )قانون کار جمهوری اسالمی ایران(  ناین قانو 15چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده  : 1تبصره 
مقررات  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

 صورت بروز اختالف، رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در

       (:4713:)مبحث دوم فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه 31ماده 
 :  شود به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می

نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور وخطرناک، مدت کار، مزد، رفاه  –الف 
 غال زنان و کارگران نوجوان کارگر، اشت

 .نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی –ب 
آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث  –ج 

 وخطرات ناشی از کار قرار دارند.
های تورالعملبررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح میزان ها و دس -د 

  .مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و پیشرفتهای تکنولوژی
 رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث. – ه

نترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف : وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، ک 2تبصره 
 است اقدامات الزم را در این زمینه بعمل آورد.

 گیرد. : بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می 1تبصره 

  (:4713)مبحث دوم فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :33ماده
 15بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 

توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و  وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می المی ایران()قانون کار جمهوری اساین قانون
 درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

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

   (:4713)مبحث دوم فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :414ماده
دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه کارفرمایان و 

 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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    (:4713فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه  )مبحث دوم:415ماده
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 

 مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند. کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه  : 2تبصره 
از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل والک و مهر تمام یا ای از دادسرای عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا 

توسط  قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل
شناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کار

 موجود را تائید نموده باشند.

 (:2038اردیبهشت  21:)قانون مدنی مصوب 03ماده
 هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 (:2038اردیبهشت  21مدنی مصوب :)قانون 01ماده
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.

 

 

های نامهو آیین 6931ات ملی ساختمان، ویرایش سال مقرر 61مهم از مبحث  فنی و اجرایی مرتبط با اصول بندهایمنتخب 

 حفاظتی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

 ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی 61-1-1

 4-5-21مفاد بخش : در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی با رعایت  21-1-1-0
 الزامی است :

 درصد ارتفاع آن باشد.43کمتر از در دست تخریب از معابر عمومی الف : در صورتی که فاصله بنای 
 باشد. درصد ارتفاع آن15ب : در صورتی که فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از 

گیرد، باید که در معابر عمومی برای استفاده از تسهیالت عمومی یا نصب انشعابات مربوط صورت میهای حفاری : بر روی محل 21-1-1-5
متر یا عرض پیاده رو و با نرده حفاظتی مناسب ایجاد شود. در 5/2یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی الزم، با عرض حداقل 

مرجع رسمی ته باشد، باید موقتاً پلی با مقاومت کافی و با عرض مناسب که به تایید صورتی که حفاری در محل تردد خودرو صورت گرف
 رسد، برای عبور خودروها ایجاد شود.می ساختمان

مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در  مرجع رسمی ساختمان:  21-2-0-5
 خود باشد.محدوده مورد عمل 

های موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و داربست از محدوده بنای در : بیرون زدگی هریک از اجزاء سازه 21-1-1-6
 و شرایط زیر : 0-1-1-21و  1-1-1-21و  2-1-1-21دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت مفاد بندهای 

 متر باشد.5/4متر و از روی سطح سواره رو کمتر از 5/1کمتر از  نبایدوی سطح پیاده رو فاصله عمودی بیرون زدگی از ر الف :
  از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز شوند. نبایدها ب : درها و پنجره

 جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی 61-1-4

 باشد :می: در خصوص مایعات قابل اشتعال رعایت موارد زیر الزامی  21-1-4-1
های داغ موتور جلوگیری آالت ساختمانی خاموش شود و از ریختن مواد سوختی روی اگزوز و قسمتالف : قبل از سوختگیری باید موتور ماشین

 گردد.
ورت محدود در روی سطح زمین نگهداری شوند، مگر اینکه به ص نبایدباشد، درجه سانتیگراد می 8ها کمتر از زنی آنب : مایعاتی که نقطه شعله

 لیتر و داخل ظروف یا مخازن حفاظت شده نگهداری شوند. 21های کمتر از ظرف
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 : در استفاده از وسایل و تجهیزات اطفاء حریق موارد زیر الزامی است : 21-1-4-9
کار ـق بـاء حریـظور اطفهای خاموش کننده)متناسب با نوع حریق( و سایر وسایل قابل حمل که به منآب و ماسه و کپسولهای الف : سطل

های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که همواره در معرض دید و دسترس باشند های ایمنی باید در قسمتروند، به همراه عالئم و نشانهمی
 نصب و آماده استفاده گردند.

ان مورد استفاده قرار گیرند، الزم است با نظارت نشانی باید به صورت بخشی از تاسیسات دائمی ساختمها و شیرهای آتشب : در مواقعی که لوله
متری از 1ها و شیرها تا خیابان مشخص و در شعاع برداری شوند. همچنین باید همیشه فاصله این لولهمراجع ذیصالح نصب و آماده بهره

 اختمانی ریخته شود. ها و خیابان، نباید هیچگونه مصالح یا ضایعات سنشانی( یا فاصله بین آنشیرهای برداشت)شیر آتش

 جان پناه و نرده حفاظتی موقت 61-5-1

21-5-1-2 : 
که ارتفاع سقوط بیش از  2-0-1-21نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در موارد مندرج در بند 

 متر باشد نصب گردد.سانتی213

21-5-1-1 : 
متر بیشتر باشد. همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله 23/2متر کمتر و از 9/3از  نبایدارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار 

 متر بیشتر باشد.15/3متر کمتر و از 85/3از  نبایدو سطوح شیبدار 

21-5-1-0  : 
بارهای وارده بر "های عمودی بوده و ساختمان و اجزای سازه آن با توجه به مفاد مبحث متر، دارای پایه1نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر 

ریزی و دفتر تحقیقات و معیارهای فنی معاونت برنامه 209ها)نشریه بارگذاری پل"و آیین نامه  "ساختمان)مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(
های وارده در تمام جهات مقاومت نمایند. به د که بتوانند در مقابل نیروها و ضربهدارای چنان مقاومتی باشن "نظارت راهبردی ریاست جمهوری(

 داشته باشد.گیرد، عالوه نرده باید مقاومت الزم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرک قرار می

 پاخورهای حفاظتی 61-5-9

21-5-0-2 : 
جهت جلوگیری از  2-0-1-21متر که باید در طرف باز سکوهای کار و سایر موارد مندرج در بند میلی253به ارتفاع حفاظی است قرنیز مانند 

متر باشد. در صورت استفاده از میلی15لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل 
 تیز و برنده باشد.های آن نباید ورق فوالدی لبه

 راهرو سرپوشیده موقت 61-5-4

21-5-4-2 : 
روها یا سایر معابر عمومی برای جلوگیری از خطرهای ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و ای است حفاظتی که به صورت موقت در پیادهسازه

 شود.تجهیزات ساختمانی ایجاد می

21-5-4-1 : 
روی موجود کمتر از آن باشد که متر باشد مگر آنکه عرض پیاده5/2کمتر از  نبایدمتر و عرض آن نیز 5/1متر از ک نبایدارتفاع راهروی سرپوشیده 

 در این صورت، هم عرض پیاده رو خواهد بود.

21-5-4-4 : 
توانایی تحمل  "ساختمان(بارهای وارده بر ساختمان)مبحث ششم مقررات ملی "های آن باید با توجه به مفاد مبحث سقف راهرو و سایر قسمت

 هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح ساختمانی را داشته باشد.

21-5-4-5 : 
متر باشد. زاویه این حفاظ باید نسبت به سقف 2داری از چوب یا فوالد مقاوم به ارتفاع حداقل دارای دیواره شیب بایدهای بیرونی سقف راهرو لبه

 درجه به طرف خارج اختیار گردد. 45 حداکثرو  03 حداقل
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21-5-4-6 : 
متر بوده و به ترتیبی در کنار هم قرار گیرند که از ریزش میلی53های چوبی در سقف راهرو، باید ضخامت آنها حداقل در صورت استفاده از تخته

باشد. در ند توری سیمی، گونی و از این قبیل ممنوع میمصالح ساختمانی به داخل راهرو جلوگیری به عمل آید. استفاده از مصالح غیرمقاوم مان
یری هر صورت باید تدابیری اتخاذ شود تا از ریزش هرگونه ابزار، مواد و مصالح، آب و ضایعات از سقف و دیواره بیرونی راهروی سرپوشیده جلوگ

 به عمل آید.

 سرپوش حفاظتی 61-5-5

21-5-5-2 : 
شود. سرپوش حفاظتی در دیواره اطراف ساختمان در حال احداث نصب می ءآسیب ناشی از اثر سقوط اشیاپوششی است که برای جلوگیری از 

یزات 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، تجه
 گردد.و مستحدثاتی که در زیر آن قرار دارند ن

 پوشش موقت فضاهای باز 61-5-6

21-5-6-2 : 
های مختلف کارگاه ساختمانی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند، باید تا زمان محصور شدن یا های باز در قسمتها و دهانهکلیه پرتگاه

های موقت به طور محکم و مناسب ها و پوششنردههای دائمی و اصلی، به وسیله ها و نردهها، پوششپوشیده شدن نهایی و یا نصب حفاظ
 حفاظت گردند.

 دارای شرایط زیر باشد : باید: پوشش حفاظتی موقت  21-5-6-1
 متر.میلی15های چوبی با ضخامت حداقل متر، تخته45/3های باز با ابعاد کمتر از الف : در مورد دهانه
 متر.میلی53های چوبی با ضخامت حداقل متر، تخته5/1متر تا 45/3های باز با ابعاد بیشتر از ب : در مورد دهانه

 های فوالدی، پوشش مذکور باید از مقاومت الزم برخوردار باشد.پ : در صورت استفاده از پوشش

 سقف موقت 61-5-7

21-5-8-2 : 
متر و پهنای میلی53های چوبی با ضخامت گیرند، باید از تختههای موقت که به صورت سکوهای کار مورد استفاده قرار میبرای سقف

 متر باشد.4/1ها نباید بیش از گاه تختهمتر که محکم به یکدیگر بسته شده باشند، استفاده شود. به عالوه فاصله تکیهمیلی153

 تورهای ایمنی 61-5-8

امکان پذیر نباشد، باید برای جلوگیری از سقوط  متر5/0های حفاظتی در ارتفاع بیش از : در مواردی که نصب سکوهای کار و نرده 21-5-1-2
 افراد، از تورهای ایمنی با رعایت موارد زیر استفاده شود :

متر و 4/1اند نصب شود، به نحوی که تور ایمنی در فاصله حداقل الف : تورهای ایمنی باید در فاصله و شرایطی که سازندگان آنها مشخص نموده
 اصابت آنها به اجسام سخت وجود نداشته باشد.تر از ناحیه یا تراز کاری نصب گردد تا در صورت سقوط کارگران، امکان متر پایین6/4حداکثر 

و با استفاده از حمایل بند کامل بدن و طناب مهار  شخص ذیصالحآوری و برچیدن آنها باید توسط ، همچنین جمعب : برپایی و نصب تورهای
بازرسی و کنترل شود. استفاده از  شخص ذیصالحبرداری باید به طور مستمر توسط ز استفاده و در مدت بهرهصورت گیرد. این تورها قبل ا

 باشد.تورهای فرسوده و آسیب دیده به هیچ وجه مجاز نمی
 باشد.الزامی مینامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی پ : در استفاده و برپایی و نصب تورهای ایمنی، رعایت آیین

 حصار حفاظتی موقت 61-5-3

21-5-9-1 : 
 متر باشد. 9/2ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضای مجاور آن کمتر از 

21-5-9-0 : 
 های قائم باشد.متر دارای پایه1حصار حفاظتی موقت باید در فواصل حداکثر 
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 ساختمانیآالت وسایل، تجهیزات و ماشین 61-6

 کلیات 61-6-6

21-6-2-2 : 
 آالت ساختمانی موضوع این فصل عبارتند از مواردی نظیر : وسایل، تجهیزات و ماشین

 ، پمپ بتن ثابت و متحرک، لیفتراک و آسانسور موقت.انواع جرثقیلها و وسایل موتوری باالبر از قبیل الف : دستگاه

21-6-2-0 : 
متر از تقاطع قرار گیرند، 25آالت ساختمانی در معابر عمومی، این وسایل نباید در فاصله کمتر از وسایل، تجهیزات و ماشیندر صورت اخذ مجوز استقرار 

 نشانی و سایر واحدهای خدماتی شوند.همچنین نباید مانع از دیده شدن عالیم راهنمایی و رانندگی شده و یا باعث محدودیتی در انجام وظایف سازمان آتش

برداری قرار و کنترل گردیده و سپس مورد بهرهبازدید  اشخاص ذیصالحآالت ساختمانی باید در موارد زیر توسط : وسایل، تجهیزات و ماشین 21-6-2-4
 گیرند :

 الف : قبل از استفاده برای اولین بار.
 ب : پس از هرگونه جابجایی، نصب یا تغییرات و تعمیرات اساسی.

 طبق دستورالعمل سازنده دستگاه.پ : در فواصل زمانی معین و مناسب، 

21-6-2-5 : 
های الزم در مورد نحوه کار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات آالت و تجهیزات ساختمانی باید آموزشکلیه رانندگان یا متصدیان ماشین

 مه ویژه از مراجع ذیربط باشند.نامربوط فراگرفته و دارای پروانه مهارت فنی و یا گواهی

21-6-2-9 : 
های مولد برق، تهیه هوای فشرده و از این قبیل، مجهز به محافظ برای تامین سالمتی افراد و جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید دستگاه

 تعدیل صدا و دود تا حدود مواجهه مجاز مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

21-6-2-23 : 
 صورت گیرد. 1-4-1-21آالت و تجهیزات ساختمانی در نزدیکی خطوط برق فشارقوی باید با رعایت مفاد بند به کار گرفتن ماشین

21-6-2-20 : 
یا اشتغال وسایل و تجهیزات مکانیکی نباید در نقاطی پارک، نصب و مورد استفاده قرار گیرند که لغزش دستگاه، ریزش دیوار محل گودبرداری و 

 و انفجار گازها و مواد قابل اشتعال و انفجار وجود داشته باشد.

های زیر نامههای مرتبط از جمله آییننامهآالت ساختمانی، باید ضوابط مندرج در آیین: در بکارگیری وسایل، تجهیزات و ماشین 21-6-2-29
 مصوب شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد :

 «حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو» نامهالف : آیین
 «ایمنی سیستم، با اتصال به زمین)ارتینگ(»نامه ب : آیین
 «حفاظتی صنایع چوب»نامه پ : آیین
 «های سنگ زنیحفاظتی ماشین»نامه ت : آیین
 «ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم»نامه ث : آیین
 «هاکارگاهحفاظتی تاسیسات الکتریکی در »نامه ج : آیین
 «هاحفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاه»نامه چ : آیین
 «لیفتراک هایایمنی ماشین»نامه ح : آیین
 «هاهای مخلوط کن و همزن در کارگاهایمنی دستگاه»نامه خ : آیین
 «های افزارایمنی ماشین»نامه د : آیین
 «آالت عمرانیماشینایمنی کار با »نامه ذ : آیین
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 ها و وسایل موتوری باالبردستگاه 61-6-1

21-6-1-2  : 
، جرثقیل ثابت و متحرکقبیل ها و وسایل باالبر موتوری باالبر عبارتند از کلیه وسایل و تجهیزات ثابت و متحرک موتوری از دستگاه

آسانسورهای موقت حمل بار و نفر که برای باال بردن، پایین آوردن، جابجایی و نصب قطعات و مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی و افراد 
 گیرند.مورد استفاده قرار می

21-6-1-0 : 
های بلند کننده، ها، زنجیرها، قالباتصاالت، کابلها و وسایل باالبر و اجزاء آنها از قبیل قطعات اصلی، های تشکیل دهنده دستگاهکلیه قسمت
آنها، توسط  های سازندگانتوصیهها و ها باید با رعایت اصول ایمنی، قواعد فنی، دستورالعملها و کابینها، ریلگاهها، تکیهها، پیمهارها، پایه

 نصب و آماده به کار شوند. اشخاص ذیصالح

21-6-1-0 : 
دارای ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت و زاویه کار مطمئن و مشخصی است که باید این مشخصات بر روی تابلویی درج و در هر وسیله باالبر 

شود و سرعت کار باالبر، به هیچ وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن محل مناسبی بر روی دستگاه نصب شود. باری که حمل می
 باشد.از آسانسورهای موقت حمل بار و نفر بدون حضور متصدی مربوط ممنوع می بیشتر باشد. بعالوه استفاده

21-6-1-6 : 
توان به ها و وسایل باالبر باید مجهز به شیطانک باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد. همچنین حداکثر باری را که میقالب دستگاه

 ک شده باشد.وسیله آن بلند نمود، به طور واضح بر روی آن ح

21-6-1-8 : 
ها و سایر وسایل بستن و بلند کردن بار، باید بر روی پالک فلزی درج و در محل مناسبی بر روی بدنه میزان حداکثر بار مجاز زنجیرها، کابل

 دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.

21-6-1-1 : 
به طور مطمئن در محل  1-1-6-21ها( و آسانسورهای موقت باید با رعایت بند برجی)تاورکرینهای های باالبر ثابت از قبیل جرثقیلدستگاه

ها، استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و همچنین پی آن، قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ مهار گردند. در مورد تاورکرینخود 
ها باید به ترتیبی باشد که در مقابل حداکثر نیروی باد و ین نحوه مهار این دستگاهمورد بررسی قرار گیرد. همچن شخص ذیصالحباید توسط 

 طوفان در محل، مقاومت کافی داشته باشد.

 ای یا معاینه فنی و آزمایش قرار گیرند :ها و وسایل باالبر باید طبق برنامه زیر مورد بازدیدهای دورههای مختلف دستگاه: قسمت 21-6-1-9
د ها، زنجیرها و به طور کلی تمام لوازمی که برای بستن و بلند کردن بار مورها، کابلها، اتصاالت، چنگکها، حلقهدید روزانه قالبالف : باز

 توسط متصدی و مسئول دستگاه.دیگر، وایرادهای ظاهری نوع عیب خوردگی و هر گیرند، از نظرفرسودگی،خوردگی،شکستگی،ترکاستفاده قرار می
 .توسط شخص ذیصالحای یک بار، های دستگاه، هفتهقسمتفنی کلیه  ب : بازدید

ماه یک بار و همچنین قبل از  6و صدور برگ گواهی اجازه کار، هر  توسط شخص ذیصالحهای دستگاه معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمتپ : 
 استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.

21-6-1-23 : 
ای ثبت و توسط شخص ذیصالح شود، باید در دفتر ویژهکلیه تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و لوازم اصلی که بر روی دستگاه باالبر انجام می

باالبر پ، باید حسب مورد نزد مالک و کارفرمای دستگاه  9-1-6-21های گواهی اجازه کار موضوع بند امضاء گردد. این دفتر همراه با برگ
 نگهداری و در هنگام لزوم ارائه گردد.

 ها و وسایل باالبر باید دارای شرایط زیر باشند :: رانندگان یا متصدیان دستگاه 21-6-1-22
 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.
 باشند. دارای برگ گواهی مربوط و پروانه مهارت فنیب : دوره آموزشی الزم را طی نموده و 

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.
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21-6-1-21 : 
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 

 ها یا وسایل هشدار دهنده و نوع عالئم مشخصه و یکنواخت، آموزش الزم را دیده باشد.عالمت دادن با دست

21-6-1-20 : 
های باالبر باید قبالً به طور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقع حرکت و کار، خطری از طریق نشست مسیر حرکت دستگاهمحل استقرار و 

های گاز یا تاسیسات و بناهای موجود، و یا سقوط در محل حفاری شده و از این های برق، لولهها و باالبرها، کابلزمین، برخورد با سایر جرثقیل
 باشد.اید. همچنین رعایت حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و نظایر آن نیز الزامی میقبیل، پیش نی

21-6-1-24 : 
های باالبر عبور داده شود و چنانچه انجام هیچ باری به وسیله دستگاه نبایداز روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی 

این معابر و فضاها با استفاده از وسایل  2-1-1-21و با رعایت مفاد بند  مرجع رسمی ساختمانبا کسب مجوز از  این کار اجتناب ناپذیر باشد، باید
زن های چشمکهای مخصوص یا چراغها، پرچممحصور، محدود و یا مسدود گردیده و همچنین عالئم هشدار دهنده موثر از قبیل تابلومناسب 

تایید گردد، باید این موضوع کتباً به  مرجع رسمی ساختمانبه کار برده شود. در صورتی که ضرورت عبور بار از روی امالک مجاور کارگاه توسط 
 اطالع مالکین و ساکنین مربوط برسد و تمهیدات ایمنی الزم بعمل آید.

21-2-0-5 : 
دور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد مرجعی است که طبق قانون، مسئول ص مرجع رسمی ساختمان

 عمل خود باشد.

 : 13/11/4734های ساختمانی مصوب آیین نامه حفاظتی کارگاه 75ماده 
چنانچه انجام این کار های باالبر عبور داده شود و از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاه

ه موثر اجتناب ناپذیر باشد، باید این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و همچنین عالیم هشدار دهند
 زن به کار برده شود.های چشمکهای مخصوص یا چراغاز قبیل تابلوها، پرچم

 : 27/13/4745ها مصوب ل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهآیین نامه حفاظتی وسایل حم 23ماده 
 های متحرک قرار گیرند.نباید باالی مسیر ماشین هنگامی که باالبرها در حال تعمیر و یا دارای بار باشند

21-6-1-21 : 
و نیز در چنین مواقعی باید بازوی جرثقیل برجی)تاورکرین( ها و وسایل باالبر خودداری نمود کارکردن با دستگاهدر هنگام باد وطوفان شدید بایداز

 ها باید در هوای مناسب و با رعایت ایمنی کامل و بدون توقف تا ارتفاع مورد نظر انجام شود.در حالت آزاد قرار گیرد. افزایش ارتفاع این جرثقیل

 ساختمانیوسایل موتوری نقل و انتقال، خاکبرداری و جابجایی مصالح  61-6-9

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

 داربست 61-7-1

21-8-1-1 : 
های عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و راهها، اتصاالت، گاههای داربست شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیهکلیه قسمت

طوری طراحی، ساخته و آماده به کار شود که داربست عالوه بر  توسط شخص یا اشخاص ذیصالحمرغوب از جنس چوب، فوالد و امثال آن 
 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.4ایستایی و پایداری الزم، ظرفیت پذیزش 

21-8-1-4 : 
گیرند، باید صاف، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار میتخته

متر ضخامت باشند و طوری در کنار میلی53متر عرض و میلی153ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای لغزنده باشد. کلیه تخته
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 یک

ها حداکثر های تختهگاهتعیین و فاصله تکیه های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنینامه حفاظتی کارگاهآیینجایگاه باید با توجه به 
 متر باشد.0/1متر و برای کارهای سبک 1/2کارهای سنگین برای 
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21-8-1-5 : 
های ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی، ترک و عیب باشد. همچنین لولهها، چفتها، پایهها، بستاجزای فلزی داربست شامل لوله

 داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.

مورد بازدید، کنترل و تایید قرار گیرد تا از پایداری، استحکام و ایمنی آن اطمینان  توسط شخص ذیصالحدر موارد زیر : داربست باید  21-8-1-8
 حاصل شود :

 الف : قبل از شروع به استفاده از آن.
 ای یک بار در حین استفاده.ب : حداقل هفته

 پ : پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن.
 پس از وقوع باد، طوفان، زلزله، و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد. ت :

21-8-1-1 : 
نصب گردد. همچنین برای  1-5-21برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه کار، نرده حفاظتی مطابق مفاد بخش 

نصب  0-5-21های باز آن پاخورهای مناسب طبق شرایط مندرج در بخش کار از روی کف جایگاه، باید در لبه پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار
 شود.

21-8-1-21 : 
 صورت پذیرد. 1-4-1-21هنگامی که در مجاورت خطوط انتقال نیروی برق نیاز به نصب داربست باشد، این کار باید با رعایت مفاد بند 

 نردبان 61-7-9

21-8-0-2 : 
 الف : نوع، جنس، ابعاد، قابلیت بارگذاری و نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات متناسب باشد.

 های آن ترک خورده یا نقص دیگری داشته باشند، نباید استفاده شود.ها یا پایههایی که پلهب : از نردبان
 باشد.دست ممنوع میپ : هنگام استفاده از نردبان، حمل بار با 

های نردبان ها و پایهگاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد، به طوری که امکان هیچ لغزشی وجود نداشته باشد. همچنین پلهها و تکیهت : پایه
 نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند.

 ی آنها پیشگیری به عمل آید.های نردبان فلزی باید آجدار باشد تا از لغزش پا بر روث : پله
 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.

 پله باشد. گیرد، بلندتر بوده و این قسمت اضافی فاقدمتر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار می2چ : طول نردبان باید 
 از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده نماید.ح : 

21-8-0-1 : 
متر، یک 9متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده از سقوط باشد. بعالوه در این نوع نردبان باید حداکثر در هر 0نردبان ثابت با طول بیش از 

بین دو پاگرد قرار دارد، نباید در امتداد قطعه قبلی باشد. همچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده  تعبیه شود و هر قطعه از نردبان کهپاگرد 
 محافظت شود. 1-5-21مطابق مفاد بخش 

21-8-0-0 : 
یکدیگر مجاز نیست. به عالوه های آن یا اتصال دو نردبان کوتاه به افزودن ارتفاع نردبان با قرار دادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایه

 متر مورد استفاده قرار گیرد.23نباید نردبان یک طرفه با طول بیش از 

21-8-0-4 : 
متر 0 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

 بیشتر باشد.

21-8-0-1 : 
 الزامی است. نامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنیآیینهای ساختمانی، رعایت در استفاده از نردبان در کارگاه
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 راه پله موقت 61-7-4

و رعایت  "الزامات عمومی ساختمان)مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان("های موقت باید با رعایت ضوابط و مقرات مبحث : پله 21-8-4-1
 موارد زیر نصب شود :

متر میلی243متر، ارتفاع آنها حداقل میلی113متر، پهنای کف آنها حداقل 2های موقت باید دارای ابعاد یکسان بوده و عرض آنها حداقل پلهالف : 
 متر باشد.میلی113و حداکثر 

و ضریب 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 
 نسبت به حداکثر بارهای وارده باشد. 5/1ایمنی بارگذاری آن حداقل 

 دار و گذرگاهراه شیب 61-7-5

درصد( بوده و برای عبور و مرور 13درجه)شیب 5/22راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر دار در کاگاه ساختمانی :راه شیب 21-8-5-2
 گیرد.افراد و حمل و نقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می

21-8-5-4 : 
 متر عرض باشد.6/3ل شوند، باید دارای حداقهایی که فقط برای عبور افراد ایجاد میدار و گذرگاههای شیبراه

21-8-5-5 : 
متر 2گیرند، باید دارای حداقل دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار میراه شیب

متر 5/0دار نباید بیش از ح شیبدرجه( و سطح هموار باشد. فاصله عمودی بین پاگردها متوالی سط23درصد شیب)زاویه حدود 21عرض و حداکثر 
 باشد.

21-8-5-6 : 
متر باشد، به عالوه در 5/0شوند، نباید کمتر از دار و معابری که برای حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده میعرض راه شیب

 طرفین آن باید موانع محکم و مناسب نصب گردد.

21-8-5-8 : 
 های آن نیز به نحو مقتضی پایدار گردد.متر بوده و جداره4شود باید حداقل ها ایجاد میگودبرداریدار که در عرض راه شیب

 تخریب 61-8

 کلیات 61-8-6

21-1-2-2 : 
نامیده هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازی، تعمیر، مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد، تخریب 

 شود.می
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 ندس ناظرـهـبا کسب نظر از ماخذ و  مرجع رسمی ساختمان توسط سازنده: قبل از شروع عملیات تخریب باید مجوز الزم از  21-1-2-2
 های زیر انجام گیرد :ریزی و اقدامبرنامه

سازی، محدود و نگهداری صورت لزوم سالم های مشابه قطع یا درالف : با اطالع و همکاری موسسات ذیربط، جریان آب، برق، گاز و سرویس
 نشانی محفوظ بماند.های دسترسی به آنها و شیر آتششود، به طوری که راه

های مجاور رسانده شود. های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل، به اطالع ساکنین ساختمانب : زمان و مدت قطع سرویس
مرجع ی مجاز است که عدم تخریب فوری بنا، ایمنی را به خطر اندازد. لزوم این امر باید قبالً به تایید عدم رعایت محدودیت فوق، فقط هنگام

 رسیده باشد. رسمی ساختمان
روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب، انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود پ : اقدامات الزم، برای محافظت از پیاده

 ، اقدام الزم به عمل آید.1-1-1-21و  2-1-1-21و  2-2-1-21ها با کسب اجازه از مراجع ذیربط با رعایت مفاد بندهای نمودن آن
 تهیه شود. 6-21ت : وسایل و تجهیزات الزم، متناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب با رعایت مفاد فصل 

 تدابیر الزم در جهت پایداری ابنیه مجاور اتخاذ گردد.و بررسی توسط شخص ذیصالحجوار،های همبنا در پایداری سازهث : اثرات ناشی از تخریب 
مدیریت "آوری، حمل و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها با توجه به قانون ریزی برای جمعج : برنامه
 انجام شود. "پسماندها

های صنعتی و دیگر اماکنی که تاسیسات ویژه ها، دودکشها، بیمارستانهای مخابراتی، کارخانهدکلهای خاص نظیر چ : در تخریب ساختمان
های مربوط باید توسط افراد ذیصالح مورد بازدید قرار گیرد و وسایل و تجهیزات الزم برای تخریب و مقابله با خطرهای ناشی از دارند، قسمت

 آن فراهم شود.
مورد تخریب دارای برقگیر باشد، ابتدا باید برقگیر از ساختمان جدا شود و در صورت لزوم مجدداً در نزدیکترین ح : در صورتی که ساختمان 

 فاصله نصب و آماده به کار گردد.
 های ساختمان مورد تخریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.خ : کلیه شیشه

ها و مراحل مختلف ها، روشبر کار آنان نظارت و دستورالعمل اشخاص ذیصالحبکار گرفته شده و  باتجربهکارگران د : در عملیات تخریب باید 
 اشخاص ذیصالحآالت و تجهیزات مربوط نیز باید از اجرای کار را به آنان آموزش دهند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و متصدیان ماشین

 باشند.

21-1-2-0 : 
شوند، باید در ها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده میها، راهروها، نردبانارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکان هایراهکلیه 

 ای جایگزین شود تخریب گردد.تمام مدت تخریب مسدود گردند. به عالوه نباید هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه دیگر تایید شده

21-1-2-4 : 
اند، برای جلوگیری از ریزش سوزی، زلزله، انفجار و نظایر آن آسیب دیده یا از بین رفتههایی که بر اثر فرسودگی، سیل، آتشریب ساختماندر تخ

 مهار و شمع بندی شوند. شخص ذیصالحو خرابی ناگهانی باید دیوارها قبل از تخریب زیر نظر 

21-1-2-5 : 
ها و تاسیسات همجوار بیشتر باشد و امکان ریزش مصالح و ابزار کار به داخل یا روی ریب از ساختماندر صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخ

 بناها و تاسیسات مجاور وجود داشته باشد، باید اقدامات الزم از قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت کافی به عمل آید.

21-1-2-9 : 
نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند، رها گردند.  های در دست تخریبدر پایان هر نوبت کار، قسمت

ها، سپرها، ها، شمعهای باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بستهمچنین باید با بررسی الزم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت
 باشند.زم را دارا میها و سایر وسایل حفاظتی، پایداری و ایمنی الحائل

21-1-2-23 : 
رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مرجع رسمی انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده

شته باشد، باید هر روز ساختمان ممنوع است. در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود ندا
 مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند.
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21-1-2-22 : 
برای حفظ و تامین بهداشت کارگران، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در هنگام عملیات تخریب، باید با 

نده شدن گرد و غبار جلوگیری شود. بعالوه تخریب در شب به جز در مواقع های مناسب و از جمله عملیات آبپاشی از انتشار و پراکروش
 .باشدنمیرسد، مجاز می مرجع رسمی ساختماناضطراری که به تایید 

 تخریب کف و سقف  61-8-1

21-1-1-4 : 
های چوبی به ها، تختهتیرها یا تیرچههنگام تخریب سقف طاق ضربی، باید پس از برداشتن قسمتی از آجرها و مصالح بین دو تیر فوالدی، روی 

متر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوط بتوانند روی آنها به طور مطمئن میلی53متر و ضخامت میلی153عرض 
 مستقر شده و به کار خود ادامه دهند.

21-1-1-6 : 
 الزامی است. ای ساختمانیهنامه حفاظتی کارگاهآییندر تخریب کف و سقف رعایت 

 تخریب دیوارها 61-8-9

21-1-0-2 : 
 ای برداشته شود، مگر آنکه کلیه بارهای مربوط به آن قبالً تخریب و برداشته شده باشد.ها نباید در طبقهگاههیچ یک از تکیه

21-1-0-1 : 
ندی جانبی آزاد بماند. مگر اینکه اساساً برای ارتفاع بنباید بدون مهاربرابر ضخامت آن باشد،  11تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از 

 بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد.

21-1-0-0 : 
 هایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.متری از آنها کلیه سوراخ0قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله 

21-1-0-4 : 
 های نگهبان انجام شود.اند، باید پس از اجرای سازهدیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شدهتخریب 

 های مشابههای بلند صنعتی و سازهتخریب دودکش 61-8-6

21-1-6-1 : 
سازه از باال به پایین، سکوی به تناسب تخریب  های مذکور به طریق دستی تخریب گردند، باید از داربست استفاده شده ودر صورتی که سازه

تر از نقطه باالیی سازه بوده و این اختالف ارتفاع حداقل ست نیز به تدریج پایین آورده شود، به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران پایینبدار
 متر باشد.5/2متر و حداکثر 5/3

 مصالح و ضایعات 61-8-7

21-1-8-4 : 
تر باشد. ـیشـبوط ـه مربـضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربری مجاز کف طبقمصالح و 

 د شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیری شود.ربه عالوه باید از وا

 عملیات خاکی 61-3

 کلیات 61-3-6
21-9-2-1 : 

 شود.تر از سطح طبیعی زمین یا تراز زیر پی ساختمان مجاور گودبرداری اطالق میبه هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین

21-9-2-0 : 
های مجاور آن به صورت ها با توجه به عمق گود، نوع خاک، وجود آب، وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و حساسیت ساختمانسطح خطر گودبرداری

سازی)مبحث هفتم پی و پی"گردد. ارزیابی سطح خطر گودبرداری بر اساس ضوابط و مقررات مبحث گودبرداری با خطر معمولی، زیاد و بسیار زیاد تعیین می
 شود.انجام می "مقررات ملی ساختمان(
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 انجام شود : باید اقدامات زیر توسط سازنده: قبل از شروع عملیات خاکی  21-9-2-4
از لحاظ استحکام و جنس خاک و همچنین پایداری ابنیه مجاور به دقت مورد بررسی  توسط شخص و یا اشخاص ذیصالحین مورد نظر الف : زم

تایید مرجع رسمی های گود و برنامه گودبرداری باید توسط این اشخاص تهیه و به قرار گیرد. به عالوه نقشه گودبرداری و پایدارسازی جداره
 برسد. ساختمان

در اختیار مهندس ناظر قرار  مجوز صادره توسط مرجع رسمی ساختمانروش، برنامه اجرایی گودبرداری و همچنین زمان شروع آن به همراه  ب :
 گیرد.

های برق و تلفن که کشی آب و گاز، کابلها و قنوات قدیمی، لولههای فاضالب، چشمهها، کانالپ : موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل چاه
برداری موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند، مورد بررسی و شناسایی کن است در حین عملیات گودبرداری و خاکمم

 سازی آنها اقدام گردد.، نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان و همچنین ایمنهای ذیربطسازمانقرار گرفته و با همکاری 
پذیر نباشد، باید با همکاری امکان "پ"-4-2-9-21که تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در مفاد بند ت : در صورتی 

 نسبت به حفاظت آنها اقدام شود. های مربوط و به طرق مقتضیسازمان

کوبی و میل مهار ورود به محدوده مالکیت امالک مجاور و همچنین های گودبرداری از قبیل میخهای پایدارسازی دیوارهچ : در استفاده از روش
 باشد مگر با موافقت ذینفع و مرجع رسمی ساختمان.ممنوع میمعابر عمومی 

 ها(کنی ساختمانگودبرداری)حفر طبقات زیرزمین و پی 61-3-1
21-9-1-1 :  

-و دستورالعمل "سازی)مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی و پی"گود مفاد مبحث های سازنده موظف است در عملیات گودبرداری و پایدارسازی جداره

 های ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازی را رعایت نماید.های اجرایی گودبرداری

مورد بررسی و بازدید قرار  ذیصالح دقیقاً توسط شخصهای مجاور، های محل گودبرداری، همچنین دیوارها و ساختمان: در موارد زیر باید دیواره 21-9-1-4
های غیرمجاز به وجود آمده است، مهارها و وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع و سپر نصب و یا گرفته و در نقاطی که خطر ریزش، لغزش یا تغییر شکل

 مهارهای موجود تقویت گردند :
 ای یکبار، حداقل هفتهالف : قبل از پایدارسازی کامل، به صورت روزانه و بعد از پایدارسازی

 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

21-9-1-5 :  
افراد آالت، سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد مصالح ساختمانی و ماشینبرای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات، 

به نحو مناسب  1-5-21خاکبرداری با رعایت مفاد بخش و رداریوخاکبرداری، باید اطراف محل گودب آالت حفاریو وسایل نقلیه با کارگران،وسایل و ماشین
باید این حصار با رعایت مفاد بخش ک برداری در مجاورت معابر و فضاهای عمومی صورت گیرد، محصور و محافظت شود. در صورتی که گودبرداری و خا

در شب و روز و از فاصله دور قابل رویت باشند مجهز گردد. هشدار دهنده که و با عالئم متر از لبه گود احداث5/2و در فاصله حداقل 9-5-21و  1-5-21های   

21-9-1-8 : 
روها و معابر عمومی به نحوی متر از لبه گود ریخته شوند. همچنین این مواد نباید در پیاده2ی نباید به فاصله کمتر از مواد حاصل از گودبردار

 انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه گردند.

 21-9-1-1 : 
های حاصل از گودبرداری و یا مصالح مکانیکی، لودر، کامیون یا انباشتن خاک لسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیآالت و ومحل استقرار ماشین

 .ساختمانی در مجاورت گود، باید توسط شخص ذیصالح بررسی و حداقل فاصله مناسب تعیین گردد، این فاصله باید دقیقاً از لبه گود رعایت شود

21-9-1-9 : 
 ید کارگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود.باشد، نبامتر می2در گودهایی که عمق آنها بیش از 

21-9-1-23 : 
 متر باشد.4دار)رمپ( احداثی ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از های شیبها، عرض معابر و راهدر گودبرداری
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 ها و مجاری آب و فاضالبحفاری چاه 61-3-9

21-9-0-1 : 
ها و مجاری آب و فاضالب، باید هر نوع گاز، گرد و غبار و مواد آلوده کننده دیگر که برای چاه حفاری تمنظور ایجاد تهویه کافی در عملیابه 

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 
 اسب مجهز شوند تا همواره هوای سالم به آنها برسد.های تنفسی منلزوم باید کارگران به ماسک و دستگاه

21-9-0-0 : 
اظت ها و مجاری آب و فاضالب مرتبط است، باید متناسب با نوع کار به وسایل و تجهیزات حفکلیه افرادی که فعالیت آنها با عملیات حفاری چاه

 مجهز شوند. 4-21 لهای فصفردی، مطابق با ویژگی

 ز ورود به چاه برای عملیات چاه کنی باید نسبت به موارد زیر اقدام نماید :: مقنی قبل ا 21-9-0-4
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.
کم نمودن انتهای آزاد طناب به نقطه ثابتی در باالی چاه و حاضر بودن همکار وی بند کامل بدن به خود و محب : بستن طناب نجات و حمایل

 بر سر چاه.

21-9-0-6 : 
 لحاظ گردد. «های دستیحفاظتی چاه»نامه و مقررات آیینها و مجاری آب و فاضالب باید ضوابط مندرج در در حفاری چاه

 
 
 
 

 عملیات ساخت، برپایی و نصب اسکلت ساختمان 61-61

 های فوالدیاجرای سازه 61-61-1

21-23-1-2 : 
های فوالدی)مبحث دهم مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان"های فوالدی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث ساخت، برپایی و نصب سازه

-اجرای صنعتی ساختمان"مبحث های فوالدی به صورت صنعتی باید ضوابط و مقررات انجام شود. به عالوه در برپایی و نصب سازه "ساختمان(

 رعایت شود. "ها)مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان(

21-23-1-1 : 
های داقلها و رها کردن آنها، حها، تیرها یا خرپاها، باید قبل از جدا کردن نگهدارندهدر موقع نصب و برپایی اجزای فوالدی سازه از قبیل ستون

ها انجام گرفته باشد. همچنین قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه ها و مهرههای نصب برای جوشکاری و یا بستن پیچتعیین شده در نقشه
 دیگر، عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد.

21-23-1-0 : 
ها مهار شوند. ها به وسیله تیرهای واسط با سایر ستونهای نصب شده، باید این ستونتونها، برای جلوگیری از سقوط سدر موقع نصب ستون
ها به وسیله تیرهای واسط امکان پذیر نباشد، باید با نظر شخص ذیصالح موقتاً با مهارهای جانبی پایدار گردند. در هر حال چنانچه اتصال ستون

 های مجاور و تامین پایداری آن رها شود.هیچ ستونی نباید قبل از ایجاد اتصال با ستون 

21-23-1-4 : 
های مخصوص محکم و مناسب با ضرایب اطمینان مندرج در های فوالدی و طناببرای باال بردن تیرآهن و سایر اجزای فوالدی باید از کابل

استفاده شود. همچنین برای جلوگیری  حفاظت فنی مصوب شورای عالی "هانامه وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهآیین"
یر 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 زنج

 باشد.برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فوالدی مجاز نمی
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21-23-1-8 : 
انمودن و نصب اجزای فوالدی سازه باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردی از قبیل کاله ایمنی، کفش ایمنی، حمایل بند در عملیات ساخت، برپ

مورد استفاده قرار گیرد. همچنین کارگرانی که سطح قطعات  4-21کامل بدن، طناب مهار، عینک و دستکش حفاظتی با رعایت مفاد فصل 
 های تنفسی استفاده نمایند.کنند، باید از ماسکوش ماسه پاشی تمیز میفوالدی را با مواد شیمیایی و یا با ر

21-23-1-23 : 
هار ـهای فوالدی باید نقاط اتصال مناسبی برای قالب طناب نجات و مهای مناسبی از قطعات و اجزای تشکیل دهنده اسکلتدر قسمت

 بینی شود.های معلق پیشداربست

21-23-1-22 : 
بایست در ارتفاع زیاد نصب شوند، تا حد امکان باید روی زمین مونتاژ و متصل گردند. در غیر این صورت باید با که می قطعات فوالدی مرکب

ابتدا در محل کارخانه یا پای کار پیش نصب  "های فوالدی)مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(مبحث طرح و اجرای ساختمان"توجه به مفاد 
 شوند.

21-23-1-21 : 
آالت از تریلر، کامیون و کامیونت باید از استفاده از وسایل باالبر و جرثقیل صورت گیرد. باال کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله آهنتخلیه 

فاده 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 است
 شود.

 های بتنیاجرای سازه 61-61-9

21-23-0-1 : 
ریزی توسط شخص ذیصالح بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزای قالب اطمینان حاصل شود، تا در موقع قالب بتن باید قبل از بتن

 ریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری به عمل آید.بتن

21-23-0-0 : 
مقررات  9های بتن آرمه)مبحث طرح و اجرای ساختمان"در موقع برداشتن قالب بتن، باید از گرفتن کامل بتن با رعایت ضوابط و مقررات مبحث 

های الزم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط، ها باید احتیاطاطمینان حاصل گردد. در باز کردن و نگهداری قالب "ملی ساختمان(
 ها به عمل آید.زش و یا واژگونی قالبلغ

21-23-0-4  : 
به کفش، کاله، عینک و دستکش حفاظتی مجهز  4-21کارگرانی که در امر ساختن، حمل و ریختن بتن اشتغال دارند، باید طبق مفاد فصل 

هز به حمایل عرض خطر سقوط قرار دارند، باید مجپردازند و در مباشند. همچنین کارگرانی که در ارتفاع، به بستن میلگرد، قالب یا ریختن بتن می
 ریزی موانعی نصب گردد.بند کامل بدن و طناب و طناب مهار بوده و برای جلوگیری از سقوط آنها و نیز افتادن ابزار و وسایل کار از محل بتن

21-23-0-5 : 
شاتکریت( یا چکشی کردن بتن فعالیت دارند، باید با رعایت مفاد فصل پاشی)کنند و یا در اندود، بتنکارگرانی که به طور مداوم با سیمان کار می

 به دستکش، عینک و ماسک تنفسی حفاظتی مناسب مجهز باشند. 21-4

21-23-0-8 : 
 ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیزکاری دستگاه از به کار افتادن اتفاقی آن پیشگیری به عمل آید.دستگاه بتن

 سایر مقررات مربوط 61-66

 کلیات 61-66-6

21-22-2-2 : 
 صورت گیرد. ها و مسئوالن ذیربطسازمانباید توسط ماموران  کنتورها، فقط جابجایی در کنتورهای برق،گاز،آب و اتصاالت قبل از و هرگونه تغییرات
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 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 61-66-1

21-22-1-2 : 
تاسیسات گرمایی، تعویض "کلیه عملیات اجرایی مربوط به تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث 

 صورت گیرد. اشخاص ذیصالحتوسط  "هوا و تهویه مطبوع)مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان(

21-22-1-1 : 
به تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع نیاز به جوشکاری یا برشکاری حرارتی باشد، رعایت  در مواردی که برای عملیات اجرایی مربوط

 الزامی است. 8-4-1-21و  6-4-1-21مفاد بندهای 

21-22-1-0 : 
ها)مبحث نکشی گاز طبیعی ساختمالوله"کشی گاز و نصب تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث لوله

 انجام شود. شخص ذیصالحتوسط  "هفدهم مقررات ملی ساختمان(

21-22-1-4 : 
مصوب  «های آب گرمحفاظتی مولد بخار و دیگ»نامه آیینهای آب گرم باید ضوابط مندرج در اندازی مولدهای بخار و دیگدر نصب و راه

 شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد.

 یسات و تجهیزات برقیکشی و نصب تاسسیم 61-66-9

21-22-0-2 : 
طرح و اجرای تاسیسات برقی)مبحث "کشی، نصب کلیدها، پریزها، تابلوها و وسایل و تجهیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث سیم

فنی توسط اشخاص ذیصالح  ها مصوب شورای عالی حفاظتنامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهو آیین "سیزدهم مقررات ملی ساختمان(
 انجام شود.

 های موقتکشی برای استفادهسیم 61-66-4

21-22-4-2 : 
ها طوری نصب شوند متر از کف انجام شود. در غیر این صورت باید سیم5/1کشی برای استفاده موقت در صورت امکان باید در ارتفاع ب : سیم

 های احتمالی محفوظ بمانند. که از آسیب

 دار و شکنندههای شیبها، سقفکار بر روی بام ساختمان 61-66-6

21-22-6-0 : 
دار نورگیر، باید از صفحات چوبی با عرض حداقل پذیر و یا شکننده از قبیل صفحات موجهای پوشیده از صفحات شکلهنگام کار بر روی سقف

 ردند تا از لغزش آنها در زیر پای کارگر جلوگیری به عمل آید.متر استفاده شود. این صفحات باید به طور محکم و مطمئن نصب گمیلی153

 حمل و نقل، جابجایی و انبار کردن مصالح 61-66-8

21-22-1-2 : 
 ها و نظایر آن جلوگیری به عمل آید.ها، پرتگاهها، گودالهای گودبرداری، دهانه چاهاز انبار کردن و انباشتن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه

21-22-1-6 : 
ردیف روی هم چیده شوند، برداشتن آنها نیز باید به 23، نباید بیش از 5-1-22-21های سیمان، گچ، آهک و نظایر آن با توجه به مفاد بند کیسه

وانع مناسب محصور متر انباشته شود، و اطراف آن نیز باید با م1های افقی انجام شود. به عالوه آجر و سفال نباید با ارتفاع بیش از صورت ردیف
 گردد.

های زیر، مصوب نامه: در انبار کردن مصالح و نگهداری مواد قابل انفجار و مایعات قابل اشتعال باید ضوابط مندرج در آیین 21-22-1-21
 شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد :

 «هاسوزی در کارگاهپیشگیری و مبارزه با آتش»نامه آیینالف : 
 «حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار»نامه آیینب : 
 «حفاظتی حمل دستی بار»نامه آیینپ : 
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 (6935-6936صادره شهرداری تهران) منتخب از بندهای درج شده در پروانه ساختمان

 : 5بند 
 تکمیل و همیشه در محل کارگاه در دسترس باشد.این پروانه و یا فتوکپی آن باید همراه سایر مدارک مورد نیاز زونکن کارگاهی 

 : 6بند 
متری خطوط 0متری خطوط هوایی فشار قوی و 43هرگاه در حین عملیات ساختمانی معلوم گردد که ساختمان مورد پروانه در فاصله کمتر از 

نامه الزم از شرکت برق منطقه فقط با ارائه اجازهای قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و کیلووات هوایی برق منطقه13
 مربوطه ادامه ساختمان مجاز خواهد بود.

 : 22بند 
مقررات ملی  21های مجاور به عمل آید)مبحث های الزم از نظر ایمنی کارگران و عابرین و ساختمانبینیدر هنگام عملیات ساختمانی پیش

 تاندارد اجباری است.ساختمان( و استفاده از مصالح ساختمانی اس

 :  21بند 
 قانون کار مبنی بر خودداری از به کار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر الزامی است. 212رعایت ماده 

 : 20بند 
ریزی، ریزی)پیشروع عملیات ساختمانی را کتباً به اطالع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید همچنین قبل از هر بتون مالک مکلف است

 سقفها و...( و یا برپایی اسکلت فلزی کتباً مهندس ناظر را مطلع سازد.

 : 28بند 
نصب تابلوی مشخصات ساختمان در درست احداث شامل)کاربرد ساختمان، نام مهندسین ناظر، سازنده و مالک، تعداد طبقات، شماره و تاریخ 

 نی ملک( در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب قابل رویت باشد الزامی است.پروانه و پالک ثبتی، تاریخ اتمام عملیات ساختما

 : 21بند 
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اقدام  25-2-8کلیه عملیات ساختمانی و عوامل کارگاهی تحت پوشش بیمه ساختمان قرار گیرند و طبق بند 

 گردد.

 : 29بند 
های مصوب و قبل از شروع عملیات ساختمانی، از محل بازدید و هرگونه مغایرت احتمالی وضعیت محل با نقشه مهندس ناظر موظف است

 مندرجات مجوز صادره را کتباً به شهرداری اعالم نماید.

 : 13بند 
 بر اساس فرم)شروع عملیات( به دفاتر خدمات الکترونیک مربوطه است. اعالم کتبی مهندس ناظرشروع عملیات ساختمانی منوط به 

 : 12بند 
کاری، تاسیسات ریزی، اتمام سقف هر طبقه، پایان سفتگزارش عملیات ساختمانی را در زمان شروع عملیات، اتمام پی مهندس ناظر مکلف است

 تر خدمات الکترونیک( برابر فرم مربوطه گزارش نماید.کاری و اتمام ساختمان را به شهرداری)دفابرقی و مکانیکی، نازک

 : 11بند 
های اجرایی آن را در کلیه نامهها و قانون نظام مهندسی ساختمان و آیینقانون شهرداری 233ماده  8مهندس ناظر موظف است مفاد تبصره 

 و...( رعایت نماید.های مجاور عملیات ساختمان)اعم از تخریب، گودبرداری، کنترل ایستایی ساختمان

 : 10بند 
روز قبل با اعالم کتبی، مالک و شهرداری مربوطه را 0 مکلف استهد نظارت خود را اعمال نماید اناظر به هر دلیلی نتواند یا نخو چنانچه مهندس

اری ادامه کار باقیمانده ملک و مطلع نماید. بدیهی است تا رسیدگی به درخواست مربوطه و معرفی مهندس ناظر جدید و اخذ مجوز الزم از شهرد
 باشد.ساختمان با مسئولیت ایشان می

 : 15بند 
 برابر قوانین مربوطه از عوامل اجرایی ذیصالح و متخصص در امر ساختمان استفاده نماید. مالک مکلف است
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تمهیدات اجرایی صحیح به جداره وصل شود تا از ریزش : چنانچه در نما از سنگ استفاده شود باید با سیم)اسکوپ( و یا رول پالک و یا  19بند 
 آن جلوگیری گردد.

 : 03بند 
ختمان رها 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 سا

 نگردد.

 : 01بند 
 !!! مقررات ملی ساختمان الزامی است.گانهبیسترعایت ضوابط و مقررات مباحث 

 : 06بند 
 مهندس ناظر موظف است هرگونه اقدام منجر به استفاده مغایر از کاربردهای مندرج در این پروانه را کتباً به شهرداری اطالع دهد.

 :  53بند 
می ایران، صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای ج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالنقانون برنامه پ 261د الف ماده بنبا عنایت به 

 باشد. این پروانه، منوط به رعایت کامل کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان می

 

 منابع :

  6974قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 

 6963ماه قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان 

  6917اردیبهشت  68قانون مدنی مصوب 

 های حفاظتی مصوب شورای عالی حفاظت فنینامهآیین 

  6984مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 

  6931مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 

 های ساختمانی صادره از سوی شهرداریبندهای مندرج در پروانه 
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 هب انم خدا 

 شیوه نامه انجام آزمایشهای بتن 
 تصويب : هیئت مدریه دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
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  یتعال  بسمه

 

 شیوه نامه انجام آزمایشهای بتن

 

 :هدف  -1

س اتمما  ن  انب ا    نم ون  و وا م مر  وه     مپن م و مبح   مپن م نا ح م  ر ا  م   ي  اجرا وه نام  ين ش ي هدف از ا 

 اش د   س اتمما  اس ما  م   ح وزه مم مول ن انو  ن  ا  مامدس  يت  من ن  س ازه ه ايفيجات کممرل کاز يمو ن ن يش هايآزما

 7وه نام   ن  ين ش ي اش داا  ن ن  ر م م و  ين ن ارر جا ت کممراا ايصو   گرفم  نا ل اسمفانه توس م مامدس  يماايمازج آينما

 ده است اي  گرنيصفن  تا 4 مد   

  :  شهایمحدوده آزما -2

ش ده   ما اات تم  يل نهم ده   من   س تتنوع   تعدان آزمايمااي م و ن ني از   راي کمم رل کيفي ت    من ت ازه     من تعيين (1

 تعيين ننوه اجرا   ننوه عمل آ  ي  من (2

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    د اسمفانه از ( تائي3

 ساتمما  ممتص م  گرننا

 :  )مطابق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (ف یتعار -3

شارس ازي ش تص ح ي    ي ا ح  ون  نا اي ور ان   اش م ال     ک ا  معمپ ر ن  زميم   ن  ا     از  زا    اه    :مهندس ناظر

 است ک  ن  حد ن صالحيت   ررفيت ممد ج ن  ور ان  اشم ال    کا   ر اجراي صنيت عم يا  ساتممان  ن ا   مي مدا

شرکت تدما  فم   آزمايم هاه  ک   نا اي توان اي  انب ا  آزم ايش ه اي يز    راي کمم رل کيفي ت   من ت ازه    آزمایشگاه :

م   يل نهم  ده    من  ا نا ا م     اش  د   راس  ا  ش  يوه نام    تم  تيص    من س  تت ش  ده   همنم  ين کمم  رل کيفي  ت ما  اات ت

 صالحيت شرکمااي تدمات  فم    آزمايمهاه  توسم  زا    اه   شارسازي احراز صالحيت شده استا

ش  تص ح ي       ي  ا ح   ون  ک    نا اي ور ان    اش  م ال      ک  ا  معمپ  ر ن  زميم    اج  را   از  زا    اه   : )مجااری( سااازنده 

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

  :  الزام ارائه مستندات کنترل کیفیت بتن -4

   مم  و  مسممدس ازي    رت   از آزمايم ااي يز  ن  تا ور کمم رل کيفي ت   من   تائي د ممتا ا    من اس مفانه ش ده ن  

ن ذک ر ش ده ن  اي ن  م د ش امل ح دانل م وا ن م    اش دا    ا  ايل اعال  م  گرننا ديا  است  م وذول    شرح مسازه هاي مم

تمتيص مامد  نارر ا ائ  مسممدا   يم مر اازام   م   گرنناش ايا  ذک ر اس ت ا ائ   اي ن مس ممدا  جا ت ص د   واي ا  ک ا  

 ساتمما  اازام  استا

 :  مشمول یسازه ها -4-1
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مم ر مر     300س      ونه   ي ا نا اي زي ر  م اي  يم مر از  2س       يم مر از  2فويني ک   نا اي ک ي  ساتمما  هاي  مم    

 ئ  مسممدا  کممرل کيفيت  من    سازما  ن ا  مامدس  اسما  م   اشمدامد م ز      ا ام   اش

 : ش ینوع آزما -4-2

 ذيل م  گرنناآزمايمااي مو ن نياز  راي تاي  مسممدا  کممرل کيفيت  من شامل مو ان 

 تعيين  ز  متاور  من ستت شده ( 1

 آزمايش م ا مت فما ي  من ( 2 

 اسالمپ ()آزمايش تعيين   ان   من تازه ( 3

 تعيين نماي  من تازه  راي هر نمون  ( 4

 ا ائ  نمايج آزمايمااي صو   گرفم   راسا  فر  هاي ا ائ  شده ن  ويوست م   اشدا

  :  یتعداد نمونه بردار -4-3

-8-10-9حدانل تع دان نمون   م و ن ني از   راي اي ن نس م  از س ازه ه ا  راس ا   م د :ادیز يلیاد و خیت زیبا اهم یسازه ها

 مپنم ناح م ر ا  م   ساتمما  تعيين م  گرننا 2

 حدانل  نمون  مو ن نياز  راي اين نسم   از سازه ها    شرح جد ل ذيل م   اشداسازه های با اهمیت متوسط :

 ر بنا )متر مربع (يسطح ز رديف

 هر جزء سازه يبرا يتعداد نمونه بردار

 هر سقف ونيفونداس
 يوار برشيدستون و

 طبقههر 
 وار حائليد

يک سري    ازاي  - 1 1 مترمربع 500کمتر از  1

ممر مر   نيوا   150

 حائل

 1 1 2 مترمربع 1000الي  500بين 2

 1 1 3 مترمربع 1800الي  1000بين 3

 

موان د ن  ص و   ير  م ا   مام د  ن ارر مي مم ر مر    ز 500کمم ر از  ير  م اي   ا ز يس اتمماناا 1  ي  نن  مو ن : 1تبصره 

 د ا ين نمايهزي ا جا   رش يوا هايهر س     سمو  ها   ن ي   ازا يريک مو ن نمون  گينسمو  انبا   يد  بايصالحد

 ي فونداسيو  اازام  است انمون   را 1  زير  ما  ممر مر 500  راي ساتمما  هاي تا س  س   يا حداکثر : 2تبصره 

ي ک نمون       تعدانک ي    ني   ه اي  4م ازان   ر ح داکثر زي ر  م اي  ني   ممر مر   افزايش  ما  1500   ازاي هر : 3تبصره 

 نمون   رنا ي اواف  شونا

س      س مو    ني وا   رش   ( ن  ي ک   ز  ن  صو   مم ط  شد   من  يزي  ن  هر ي ک از اج زاف ف ول اا )کر )فونداس يو  

ن  ص و    ج ون ن ز ان ط اع ن  ي ک س اتمما    ه ر س ازه     من  ي زي اازام   اس ت اهمنم ين    ات) نمون     من ن  انام 

 مايمااي يز  ن  ن ر گرفم  م  شوناآز وع  جداگان   راي مناسپ  تعدانمسم ل    عموا  يک مبم

 : تعداد نمونه ها -4-4

   زه   يک نمون  شاهد م   اشدا 28س  نمون    زه 7ل اا)کرشامل ن نمون آزمايمااي فوتعدان نمون  هاي يز   راي هرسري از

 : ارائه گزارش  -5
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  زه ن  ه ر مرتپ   نمون     رنا ي   ح داکثر  28   7  زه :نم ايج آزم ايش  نمون   ه اي  28   7گزا ش نم ايج آزم ايش نمون   

 ساعت وس از انبا  آزمايش تاي  شده   ن  اتميا  مامد  نارر نرا  م  گيرندا 24ررف مد  

ا ائ   گ زا ش کام ل از نم ايج ک ي   نمون   ه اي   من   همزم ا    ا ا ائ   نم ايج آت رين نمون   شها :یآزما يج کلیگزارش نتا

مبري ) س  ازنده (   مام  د  ن  ارر  س  ازما  ن   ا  اتمي  ا آزمايم  هاه تاي    گرني  ده  ن  چا  ا  نس  ت  ه  ح ا زش ن   توس  م

 مامدس  اسما     ايهان  آزمايمهاه نرا  م  گيرنا

 مالحظات : -6

 مالح ا  مو ن ن ر  راي انبا  آزمايمااي مو ن ن ر ن  ن   تش فم    ح ون  اناظ م  گرنندا

 : يمالحظات فن -6-1

( نمون   رنا ي  ايسم  از آترين منل فرآيمد انم  ال   من     نطع   ) تت ي   ن  ناا ذ ( ات ) گ رنن   حب ح نمون    مم   تاي   1

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

ي م عپ     ي ا اس موان  اي   ونه ک   ن  م و ن نااپا اي م عپ   ا ع ان ح دانل ( نااذ اسمفانه شده  راي تعيين م ا م ت   نااپا ا2

 مي يممر م   اشدااين نااپاا  ايد از ن ر جمس   ساير تاوصيا  مطا ق  ا شرايم اسماندا ن  اشمدا 150*150

   گرفم     (ک ي  مراحل ات )  حم ل   عم ل آ  ي نمون   ه ا  اي د  راس ا  اس ماندا نهاي م        ين اام     معمپ ر ص و3

 اسماندا ن انمتاب شده توسم آزمايمهاه ممتص گرننا

   ز وس از ات) نهادا ي نمايدا 100( آزمايمهاه  ايد نمون  شاهد  ا تا 4

( چمانن  نمايج م ا مت فما ي  دست آمده از اي ن ش يوه نام    راس ا  نمون   م عپ    اش د  تپ ديل نم ايج اي ن آزمايم اا     5

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  م وان  اي )ک   مپم ا   فما ي نمون  اس م

 نارر  ونه   م انير ا ائ  شده ن  جدا ل گزا ش جمپ  ويممااني نا نا

 (  راي  من هاي تون تراکح نياز    ا ائ  نمايج آزمايش   ان  )اسالمپ ( نم   اشدا6

 : يمالحظات حقوق -6-2

من ل   ات ) نمون     انب ا  آزمايم ااي آزمايم هاه    ا ائ   گزا ش ااي مر وط    رعا ده مراحل انب ا  آزمايم ااي ن ( ک ي  1

 آزمايمهاه م   اشدا

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  ز( ک ي  ص فنا  گ 2

 آزمايش   امااي مدير عامل  اشدا

س اعت نپ ل از آ   48 ايد زما  حاو  عوام ل آزمايم هاه  ا   راي ات ) نمون     انب ا  آزمايم ااي مر وط   ح دانل ( مبري 3

    آزمايمهاه اطالع نهدا

 ب مامد  نارر انبا  شونا   ايد  او   تاانف       انمتا ( ات) نمون   من از نسمهاه  من ساز يا حامل  من4

 اشدا ه ن  سازه  رعاده مامد  نارر م  ( ن ج منل مارف  من نمون  گيري شد5
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( ناا   ن   ا ط   ا و)يرش يا ع د  و )يرش  ممتا ا    من م و ن آزم ايش  راس ا  نم ايج ا ائ   ش ده توس م آزمايم هاه 6

اتوج       و وا م مپن م نا ح     عاده مام د  ن ارر   ونه ک    رمپم اي م ا م ت م و ن ني از ن  نس ممااي متم    س ازه   

 ا  انبا  م  شونام ر ا  م   ساتمم

اش د  مس ممدا  ممماس ذ   ا  م د   مپن م نا ح 4-8-10-9ر از  م د ( ن  موا ني ک  و)يرش م ا مت  من  راس ا   م دهاي   ي 7

 ا ائ  گرننا 204   203آئين نام  ک  موجذ و)يرش ممتاا   من م  شون ن  نااذ فر  

 ارر   نمايمده مااک( ور  ي استام زه )  ا حاو  ن 3( ن  صو   اندا     م زه گيري ات) حدانل 8

 ( ا ائ  مسممدا  تاويري از منل م زه گيري    همراه ا ائ  نمايج آزمايش م ا مت فما ي م زه ها ور  ي استا9

 ( آزمايمهاه   مامد  نارر  ايد حدانل تا س  سال وس از ا ائ  نمايج ک   آزمايماا اين نمايج  ا نهادا ي نمايمدا10

ن  ح  ين انب  ا  و  ر هه   مام  د  ن  ارر ان  واع نيه  ري از آزمايم  اا   ي  ا تع  دان  يم  مري از آزمايم  اا  ا ( ن  ص  و ت  ک    11

 ج را م  ا ا ائ   ن تواس ت کمپ   از ط رف  ي انب ا  اي ن آزمايم اا يز  اي  ا ائ  شده ( و ر  ي  دان د   201)نسپت    فر  

 شونا

اي ن ش يوه نام   از ط رف س ازما  ن  ا  مامدس       آزمايم هاه ( هزيم  يز   راي انبا  آزمايمااي صو   گرفم    راس ا  12

 ها ا الغ م  گرننا

اي ن ش يوه نام   (م و ن ني از  اش د  آت رين   4م د  ( چمانن  انواع نيهري از آزمايم ااي   من ) ع ال ه   ر م وا ن مم د ج ن  13

مناس پ  هزيم   آزمايم ااي م و ن نست  فارست  ااي انب ا  مطااع ا  هئوت مي ک معا ن ت  اهپ رني  ياس ت جما و ي مپم اي 

 ن ر م   اشدا

 : ت بتن یفیه مستندات کنترل کیته یيمراحل اجرا-7

 مراحل  اجراي  تاي  مسممدا  کممرل کيفيت  من  راي سازه هاي مممول    ترتيذ ذيل م   اشد:

 معرف  مبري ) سازنده (    آزمايمهاه مرحله اول :

ن  را نان ن   ا    ن  زم  ا  ع   دن  ارر  توس  م مام  د مممت  ذ  ماا  ک  آزمايم  هاه ( ا ائ    معرف    نام    مب  ري )س  ازنده (    1

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

 سازنده (   مراجع  مبري ) سازنده (    آزمايمهاه)انمتاب آزمايمهاه توسم مبري   :مرحله دوم 

 آزمايمهاه مپم   ر ام ا  انبا  آزمايماا  صالحيت( 1

ر گرفم   ش ده ن  ف ر    ( ع د نرا نان انب ا  آزمايم ااي کمم رل کيفي ت   من   ين مب ري   آزمايم هاه  راس ا  ح د ن ن  ن2

 201شما ه 

 انبا  آزمايماا توسم آزمايمهاه  : مرحله سوم

 201( انبا  آزمايماا  راسا  موا ن ممد ج ن  فر  شما ه 1

 ساعت وس از انبا  آزمايش  24  زه    مامد  نارر حداکثر  28  زه    7 ائ  گزا ش  نمايج نمون  هاي ( ا2

 تاييد مامد  نارر مرحله چهارم :

 توسم مامد  نارر 202تاييد فر  شما ه  (1
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 201فرم شماره 

 شگاه (یبه آزما یمجر ي) معرف
  

 :آزمایشگاه محترم

 اسال    احمرا    تواهمممد است نسپت    تاي   مس ممدا  يز  جا ت کمم رل کيفي ت   من   و )يرش ممتا ا    من ما رف  

 م)کو  ن  جد ل ذيل انداما  يز   ا مپ) ل فرمائيدا موا ن راسا  شيوه نام  انبا  آزمايمااي  من    اتوج     
                                                                                                                                 

 تاريخ ، مهر و امضاء مهندس ناظر         
 

 مشخصات مهندس ناظر درخواست کننده
 

               ت فن همراه مامد  نارر :    اشم ال :                     شما ه ور ان              نا    نا  تانوانگ  مامد  نارر :                   

 مشخصات دفتر )مهندسي حقوقي (
 

 نا    نا  تانوانگ  مسئول نفمر :  شما ه نفمر مامدس  /نا  نفمر ح ون  :                                              

 ت فن همراه مامد  مناسذ : نا    نا  تانوانگ  مامد  مناسذ :                                                 

 مشخصات مجري ) حقيقي /حقوقي (

 کد م   :       نا  ود  :                                                                نا    نا  تانوانگ  / نا  نفمر ح ون  :         

 ت فن همراه :     ت فن ثا ت :                                            آن   :                                                                          

 مشخصات سازه

 :                  سيسمح  ا  ر جانپ  :(فويني يا  مم نوع سازه)                                 ا  ري سازه :              اهميت سازه :  ک

 زير  ما )ممر مر   (:                    (:   وا حائل )ممر مر  (:              سطت اش ال)ممر مر  تعدان س   :                مساحت ني

 (1وست شما ه )ين م  سازه : و                                                                      آن   سازه :                                               
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 حدود تهيه مستندات کنترل کيفيت بتن

 :( حدانل تعدان آزمايمااي يز  )  راسا  شيوه نام  (1

 مبموع تعدان آزمايش فونداسيو  :

 مبموع تعدان آزمايش س   کل طپ ا  :

 کل طپ ا  : سمو  شيتعدان آزمامبموع 

 کل طپ ا  : نيوا   رش  شيمبموع تعدان آزما

 : نيوا  حايل  شيمبموع تعدان آزما

 مبموع کل آزمايماا :

 

  :(2-8-10-9( تعدان آزمايمااي يز   راسا  مپنم ناح م ر ا  م   اتمما  )  مد 2

 : و يفونداس شيمبموع تعدان آزما

 طپ ا  : س   کل شيمبموع تعدان آزما

 سمو  کل طپ ا  :    شيمبموع تعدان آزما

 کل طپ ا  :   رش وا ين شيمبموع تعدان آزما

 :  ليحا وا ين شيمبموع تعدان آزما

 : ماايمبموع کل آزما 

 ) ادامه ( 201فرم شماره 

 ) معرفي مجری به آزمایشگاه (
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 (2-8-10-9ساختمان )  يالزم براساس مبحث نهم مقررات مل یشهایتعداد آزما
 

 طبقه
 تعداد آزمایشهای الزم

 دیوار برشي سقف ستون

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  فونداسیون

  دیوار حائل

  مجموع

 

 ننوه تعيين تعدان آزمايمااي ن  ن ر گرفم  شده توسم مامد  نارر :

 راسا   شيوه نام  انبا  آزمايمااي  من  

  را  ووا م مپنم ناح م ر ا  م   ساتمما  

   ا تمتيص مامد  نارر  يممر از موا ن م)کو  ن  شيوه نام  

 

 تعدان آزمايمااي مو ن ن ر مامد  نارر :

 : و يفونداس شيمبموع تعدان آزما

 س   کل طپ ا  : شيمبموع تعدان آزما

 سمو  کل طپ ا  : شيمبموع تعدان آزما

 کل طپ ا  :   رش وا ين شيمبموع تعدان آزما

 :  ليحا وا ين شيمبموع تعدان آزما

 : ماايمبموع کل آزما

 تووينا  :

 
 

 

 # موا ن حدانل م)کو  ن  شيوه نام  انبا  آزمايمااي  من جات ت ميل مسممدا  کممرل کيفيت  من  اشدادکممر ازآزمايمااي ويمماان شده نپاي 

 #  آزمايمااي کممرل کيفيت  من توسم مامد  نارر ور  ي نانسم  شون  آزمايمااي مو ن ن ر   تعدان ن  صو ت  ک  انبا  انواع نيهري از

 آناا  ا ن  اين نسمت نيد گرننا

 301فرم شماره 

 ) نتیجه بررسي مجدد طراحي (
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 مهندس ناظر محترم 

 ...............جناب آقای مهندس 
 

اااااااااااااااااااااااااا     ت ا ي.ااااااااااااااااااااااا اتوج       ع د  و )يرش ا اي   ممتا ا    من  اسال    احمراماً وي ر ي نام   ش ما ه 

مر وه    سازه ي  ا اطالعا  ح ون    فم   م )کو  ن  ج د ل ذي ل   ان داما  يز  جا ت  ر س   ام  ا  و )يرش ممتا ا  

 نمايج  ا ا ائ  مسممدا  مر وط  ت ديح م  گرننا  من موجون  ا  از يم  مبدن مناسپا  ا ائ  شده   انبا  گرنيده  

 مشخصات مهندس ناظر درخواست کننده

 مامد  نارر :                           شما ه ور ان  اشم ال :                        ت فن همراه مامد  نارر :                نا    نا  تانوانگ

 ( يحقوق يمشخصات دفتر )مهندس

 مسئول نفمر :  نا    نا  تانوانگ                          :                          /نا  نفمر ح ون  نفمر مامدس شما ه

 ت فن همراه مامد  مناسذ :           مامد  مناسذ :                                            نا  تانوانگ نا 

 ( ي/حقوق يقي) حق يمشخصات مجر

 :  کد م                          نا  ود  :                                              :             / نا  نفمر ح ون    نا  تانوانگ نا 

 ت فن همراه :                               :                                                                                  ت فن ثا ت :   آن  

 مشخصات سازه

 :   ا  ر جانپ سمحي( :                         س   مم اي ينوع سازه ) فوين                سازه :        تياهم    سازه :              يکا  ر

  ما )ممر مر   (: ريز             سطت اش ال ) ممر مر   (:             :        حائل)ممرمر  ( وا يمساحت ن س   :                  تعدان

 آن   سازه :

 

 نتيجه بررسي :

   مپنم ناح  ونه    ا اسممان    مفان اين  مد      تمتيص   5-8-10-9ممتاا   من ن  مند نه ممتاا  تعري  شده ن   مد

 مامد  مناسذ  من حاور نا ل و)يرش م   اشدا

  ا  ا ل  مد  ان گ مپنم ناح  ونه    ا اسممان    مف 5-8-10-9ممتاا   من ن  مند نه ممتاا  تعري  شده ن  گا  سو   مد

اين آئين نام     ا اسمفانه از تن يل سازه موجون    از يم  طراح  ممتص شد  ررفيت  ا  ري سازه    ازاي م ا مت  من  9-10-8-6

 نا ل نپول م   اشداکممر از م دا  ويش  يم  شده 

 مد  ن  مپنم ناح  ونه    ا اسممان    مفان گا   5-8-10-9ا  سو   مد  شده ن  گ  يد نه ممتاا  تعر ممتاا   من ن  من 

 ا فرض  جون  من سازه  ي تما  نسممااي ا  ر تيررف ممتص شد  سازه موجونمبدن   طراح   ليتن  ا نام     نيآئ نيا 9-10-8-6

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

 ا انبا   ر سيااي صو   گرفم  پونه   نمپنم ناح  5-8-10-9 مد  ا لشده ن  گا    يممتاا   من ن  مند نه ممتاا  تعر 

پنم م 6-8-10-9  يا گا  هفمح  مد 6-8-10-9ح  مد م راسا  نسممااي فول ممتاا   من نا ل و)يرش نيست    راسا  گا  ش

 ناح اندا  گرننا

 

 خ ، مهر و امضاء مهندس محاسب يتار         
 

 وست : يپ

 محاسبات  يمستندات بررس

 101فرم شماره 
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 از شرکت تدما  فم  آزمايمهاه  ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

    سازما  ن ا  مامدس  اسما  چاا منال    تميا ي 

 اسال    احمراماً    اطالع م   س اند ک   اي ن ش رکت نا اي ور ان   ت دما  فم     آزمايم هاه  از انا ه ک ل  اه   شارس ازي 

از انا ه ک  ل  اه   شارس  ازي اس  ما  چاا من  ال      ا ش  د   3  2  1اس  ما  چاا من  ال    تمي  ا ي    ا واي    

س اتمما  آن اي /ت انح اااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ا ممتا ا    تميا ي آم انگ  ت ون  ا جا ت انب ا  ت دما  کمم رل کيفي ت

 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    تميا ي 

 ما  فم  آزمايمهاه  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   شرکت تد

 

 اسال    احمراماً    اطالع م   ساند  اتوج       کمم رل ح د ن ص الحيت   س امي    آ  ش رکت توان اي  انب ا  ت دما  کمم رل 

 ندا ن                               کيفيت  من ساتمما  آنا / تانح اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نا ن 

 

 

 

 کممرل سامي  گرنيد                                                                                                            

 ال    تميا ي سازما  ن ا  مامدس  اسما  چاا من                                                                    
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 باسالم

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

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 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

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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