
  

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

 

١ 
 

  
  
  
  

     )عمومي ناظران ايراهنم(               
   )4شماره (                              

  

  

  

  

  

  



  

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

 

٢ 
 

  

  

  

  
  

  راهنماي
  مهندسين ناظــرمعماري

  و هماهنگ كننده
  

  "ويرايش اول"

  "1395بهمن ماه  "

  

  



  

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

 

٣ 
 

  فهرست

 3 .............................................................................................................................................................................. فهرست
 5 ............................................................................................................................................................................. شگفتاريپ

 6 ................................................................................................................................................................................ مقدمه
 7 ...................................................................................................................................... ناظر مهندسان يحقوق و يفن يها يدانستن- 1

 7 ........................................................................................................................................................... يا نامه نييآ اتيكل-1- 1
 8 ................................................................................................................................................................ يا حرفه سواد -2- 1

 8 ...................................................................................................................................... انساختم يمل مقررات به تسلط -2-1- 1
 8 ...................................................................................................................... كارها دستور و مكاتبات ،يسينو گزارش مهارت -2-2- 1

 10............................................................................................................................................................. يا حرفه اخالق -3- 1

 10.................................................................................................................................................... مذاكره و انيب فن -3-1- 1

 10.................................................................................................................................................. صراحت و شجاعت -3-2- 1

 10......................................................................................................................................................... يرا استقالل -3-3- 1

 10........................................................................................................................................... گرا آل دهيا و يانتقاد نگاه -3-4- 1

 11............................................................................................................................................. يسنج نكته و ينگر جز -3-5- 1

 11........................................................................................................................................................ حوصله و صبر -3-6- 1

 11........................................................................................................................................................گرفتن مشاوره -3-7- 1

 12................................................................................................................................ كننده هماهنگ و يمعمار ناظران فيوظا شرح - 2

 12................................................................................................................ )عمران اي يمعمار( ناظره تك -اظرن مهندس فيوظا شرح -1- 2

 12................................................................................................... )عمران اي يمعمار( ناظره چهار -كننده هماهنگ مهندس فيوظا شرح -2- 2

 16........................................................................................................................................ يمعمار ناظر مهندسان فيوظا شرح -3- 2

 16........................................................................................................................ ساختمان يياجرا اتيازعمل قبل: اول مرحله  -3-1- 2

 17.......................................................................................................................... ساختمان يياجرا اتيعمل نيح: دوم مرحله -3-2- 2

 17 ......................................................................................................................................... ونيفونداس و يخاكبردار مرحله  - 3-2-1- 2

 18 ........................................................................................................................................................... اسكلت مرحله  - 3-2-2- 2

 21 .......................................................................................................................................................... ها سقف مرحله  - 3-2-4- 2

 23 ......................................................................................................................................................... يسفتكار مرحله  - 3-2-5- 2

 31 ......................................................................................................................................................... ينازككار مرحله  - 3-2-6- 2



  

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

 

٤ 
 

 38......................................................................................................................... ساختمان يياجرا اتيازعمل بعد: سوم مرحله -2-3- 2

 40........................................................................................................................................................................... آخر سخن

 40................................................................................................................................................................................. منابع

  41......................................................................................................................................... يمعمار نظارت مراحل كنترل ستيل چك
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 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

  
 

  



  

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

 

٢٢ 
 

  
  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
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 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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  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



  

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

 

٣٢ 
 

 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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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

  


