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 در استان کرمان وسازساخت بری قوانین و مقررات نظارت شناسبیآس 

 خالصه اجرايي طرح

در میان بالیای طبیعی زلزله  ؛ کهبوده است انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بالیای طبیعی مواجه مقدمه:

و  کندد یمو با این کار انرژی خود را تخلیه  کندیمبالیا بوده است. زمین زیر پای ما حرکت  نیترمخربیکی از 
پرقددر  هسدتند کده اندرژی      یقدربه هازلزله. برخی از شودیمدر برخی مواقع موجب تخریب و ویرانی شهرها 

بودن زلزله باعث شده که جامعه  ینیبشیپرقابلیغهزاران بمب اتم است.  زمانهمعادل انفجار م هاآناز  آزادشده
زندگی خود را مناسب با وقوع  یهامکانبشری همواره به این پدیده به دیده ترس بنگرد و در طول هزاران سال، 

 این پدیده تغییر دهد.
کیلومتری زیر شدهر بدم بده وقدوع      8بود که در عمق  یازلزلهمربوط به  2003حادثه طبیعی سال  نیبارترمرگ

سنگین بدود.   یهاسقفقدیمی خشتی و گلی با  یوسازهاساختدر این شهر،  یسازساختمان یهاروشپیوست. 
 شدده بید تخر یهدا خانه. ختیفرورشروع شد، دیوارها خرد شدند و سقف سنگین  لرزهنیزم یهالرزش کهیوقت
هستند که باعث مرگ انسدان   هاساختمان، بلکه این کشندینمانسان را  هالرزهنیزمنفر را گرفتند.  41000جان 
 (1) .شوندیم

است. مطابق آمار  هاساختمان یسازمقاومیکی از موضوعا  مهم و اساسی در کاهش خطرپذیری در برابر زلزله، 
صدنعت   نیتدر بزرگنسانی درگیر، سرمایه و حجم نیروی ا ازلحاظعمرانی،  یهاپروژهو ارقام، صنعت ساختمان و 

و همچنین جهدت کداهش خطرپدذیری در مقابدل      هاهیسرما، لذا جهت استفاده بهینه از این باشدیمدر کشور ما 
 .باشدیمضروری  هاهیسرماو استفاده اصولی از این  یسازمقاومزلزله، 
ایت کدهای ساختمانی و استانداردهای ، رعیسازمقاومو  اقداما  در راستای کاهش اثرا  زلزله نیترمهمیکی از 

اقدام به تدوین مقررا  ملدی   یمهندسنظام( بدین منظور در کشور ما سازمان 9است )ساختمان و ...  یسازمنیا
است از ضوابط فنی، اجرایی در طراحدی، نظدار  در    یامجموعهنموده است. مقررا  ملی ساختمان  وسازساخت
از  یبرداربهرهبنا، تعمیر، مرمت اساسی، تغییر کاربری و  توسعه تخریب، نوسازی، ساختمانی اعم از ا یو عملاجرا 

مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضدع   یبرداربهره ایمنی، نیتأم منظوربهساختمان که 
کده حتدی در بددو     دشویمبازسازی دیده  یهاپروژهدر برخی از  متأسفانهعلیرغم وجود چنین قوانینی،  .گرددیم

عددم   دهندده نشدان و ایدن خدود    گدردد یم، وقوع یک زلزله با شد  کم، باعث آسیب به ساختمان وسازهاساخت
 باهدد   مطالعه این لذا. به عواقب آتی این مسئله است یتوجهکمفنی و نیز  مسائلو  وسازساخترعایت قوانین 

 زید خزلزلده  منداطق  از یکیدر که کرمان، شهر در آن اجرای عدم علل و وسازساخت قوانین اجرای یشناسبیآس
 سدازمان  سدط   در درگیدر  افدراد جامعده هدد  در ایدن مطالعده      ،طراحی و اجرا گردید است، گردیده واقع کشور
 و شدهر  سدط   در مطرح پیمانکاران مهندسی، و فنی دانشکده باهنر، شهید دانشگاه عمران بخش ،یمهندسنظام

 ند.هدفمند انتخاب شد صور به که اندهبودکرمان  شهرداری ناظرین

، وسداز سداخت شناسایی و توصیف قوانین و مقررا  کشوری مرتبط بدا امدور    منظوربهبخش نخست،  درروش: 

بررسی شد. بعالوه سایر قوانین و مقررا  مرتبط با وساز ساخت برر  قوانین نظاقوانین باالدستی کشور همچون 
و همچندین مراجعده حردوری بده سدازمان       هدا تیسدا وبریدق جسدتجوی   و صنعت ساختمان از ط وسازساخت
گردید. سپس قوانین و مقررا   ، جستجونظرانصاحبو نیز از طریق مشور  با  و شهرداری کرمان یمهندسنظام
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کده شدامل قدوانین     یستیلچکو با روش تحلیل محتوا تحلیل شد. عالوه بر این  یبندطبقهمربوطه، گردآوری، 
 .رفتقرار گ مورداستفادهدر مرحله بعد  ونیز تهیه شد  باشدیم شدهییشناسا

باز اقددام بده مصداحبه بدا      سؤالدر مرحله پیشین و نیز تعدادی  شدههیته ستیلچکدر بخش دوم، با استفاده از 
، بخدش عمدران دانشدگاه شدهید بداهنر، دانشدکده فندی و        یمهندسنظامتعدادی از افراد درگیر در سط  سازمان 

و  ، نقداط ضدعف  هدا از ایدن طریدق چدالش    وی، پیمانکاران مطرح در سط  شهر و ناظرین شهرداری شد مهندس
هدفمندد انتخداب    صدور  به شوندگانمصاحبهد. یشناسایی گرد وسازساختی پیش روی اجرای قوانین هاتهدید
بدا روش چدارچوب    هدا دادهو پیشنهادا  آنان برای قوانین و مقررا  آتی نیز مدورد پرسدش قدرار گرفدت.      ندشد

 تحلیلی، تحلیل شد.
در بخش سوم پژوهش، با استفاده از پانل خبرگان موضوعا  پیشنهادی برای اجدرای بهتدر قدوانین و مقدررا ،     

و مسئولین اجرایی  گذاراناستیس، نظرانصاحباز  یاهیاولابتدا فهرست  اعرای پانل تعیین شد. برای یبندجمع
 مشخصدا   شدد خواسدته   هاآن از برفی روش گلوله از استفاده با شد و سپس هدفمند تهیه یریگنمونهبه روش 

نفر در پاندل شدرکت    30تعداد  تیدرنهاتا  اعالم کنند ،دانندیم مناسب پانل در مشارکت برای که را افرادی سایر
در  وسازتساخ بر. ماحصل این جلسه شناسایی راهکارهایی جهت تسهیل اجرا و استفاده از قوانین نظار  ودندنم

 است.استان کرمان 

 بده  مربدوط  یهدا چدالش و  وسداز سداخت  نداظران ی مربوط به هاچالشپژوهش در دو گروه  یهاافتهی :هاافتهی

 :باشدیمی گردیده و شامل موارد زیر بندمیتقس تعامال  و نظار  ابزارهای
 بدودن  شدغله  دو، اسدت  گردیدده  هدا سازه اجرای کیفیت کاهش باعث که وسازساخت امر در متعدد متولیان وجود

 عددم ، شدده عرضه خدمت با الزحمهحق تطابق عدم، نظار  بودن مرحله پنج بر توافق و اجرا عدم، ناظر مهندس
 مهنددس  کمبدود ، سداختمانی  مصدال   اسدتاندارد  کمیتده  توسدط  ساختمانی اجزای و مصال  کامل استانداردسازی
، معمداری  نداظر  توسط ساختمان کیفیت و نما کنترل عدم، ساختمان ملی مقررا  مباحث از بعری در متخصص
 ارتبداط  وجدود ، نداظر  مهنددس  حردور  کنترل ضعف، است همگان جوالن برای یاعرصه یسازساختمان حرفه
 آثدار  بده  نسبت مهندسان ناآگاهیی، امرا فروش، ارجاع عدم صور  در ناظر مهندس و مالک میان مالی مستقیم
 بدین  منطقدی  تعدادل  عددم ، سداختمان  ملدی  مقررا  مباحث تمامی رعایت عدمی، احرفه روابط از ناشی حقوقی
 و اجتمداعی  امدور  و کار یهاوزارتخانه تعاملی مشکال ، ساختمانی متخلف جریمه و تخلف از ناشی افزودهارزش
 بدین  تعامدل  فقددان ، سداختمانی  کارگران صالحیت دیتائ نهیدرزم یاحرفه و فنی سازمان و شهرسازی و مسکن

 خروجدی  نیدروی  کیفیدت  بدین  تناسدب  نده یدرزم فناوری و تحقیقا  علوم، و شهرسازی و مسکن یهاوزارتخانه
 ناکارآمدی، مربوطه دانشگاهی دروس در صنعت با ارتباط یهادوره بودن ناکافی و مهندسی جامعه نیاز با دانشگاه
 موضوع در ساختمان ملی مقررا  یاجرای مشکال ، ساختمان ملی مقررا  با آن مغایر  و 100 ماده کمیسیون
 صددور  منفدی  عواقدب ، هاساختمان ارتفاع و کف و بر نهیدرزم شهرداری نامهنییآ کاستی، آرمهبتن یهاساختمان
 ساختمان ملی مقررا  22 مبحث ماندن مغفول، تغییرا  و تعمیرا  پروانه

هدای زیدادی روبدرو اسدت کده      چدالش  بدا  مدان آن در استان کر تبعبهدر کشور ما و  وسازساخت ی:ریگجهینت

 داشته باشد. به دنبالتواند آثار سوء جدی می ی نشودشیاندچاره کهیدرصورت
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 رندگانیگمیتصم کند. یسازبرجو  وسازساختتواند اقدام به مالی می تواناییدر حال حاضر هر شخصی با داشتن 
سداختمان ندارندد و بده میدل خدود حکدم        و سازندگان مسکن اغلب اوقا  کسانی هستند که تخصصی در امدور 

مجری  عنوانبهدهند. مالک رأساً تغییر می ترآساناقتصادی و دسترسی  صرفهبهمشخصا  را با توجه  ؛ وکنندمی
دهد و شهرداری هم نیرو و زمان کدافی بدرای کنتدرل و نظدار      اجرایی هر چه بخواهد انجام می ریگ میتصمو 

اثر بازدارندگی داشته باشد و عمالً راه فراری برای افراد سودجو شده  تواندینمهم  انجام تخلف یهانهیهزندارد. 
باشدد امکدان نادیدده گدرفتن معایدب سداختمان        وسازساختها فقط منوط به درآمد شهرداری که یزماناست. تا 

مزید بر  تانداردراسیغبودن مصال  ساختمانی  در دسترسشود. از طرفی ارزان بودن و جریمه حاصل می واسطهبه
باشد.  صرفهبهمقرون وسازساختعلت بوده و موجب شده تا همچنان استفاده از مصال  ساختمانی فاقد کیفیت در 

تدوان انتظدار   تولید، توزیع و مصر  مصال  استاندارد ساختمانی در کشور اجباری نشود نمدی  که یزمانبنابراین تا 
 مر ممکن شود.داشت با خواهش و تبلیغا  ساختمانی این ا

 یگذاراستیسقوانین،  شهری، اجرای وسازساختساختمان،  صنعت ،وسازساخت قوانین :هادواژهیکل

 

 مخاطبان طرح 

وپدرورش، بهزیسدتی، سدازمان جواندان و...( ازجملده      ها )شدهرداری، آمدوزش  مخاطبان طرح شامل سایر سازمان
 باشند.رسازی میمهندسی و اداره کل راه و شهها، سازمان نظامشهرداری

وساز است کده رسدیدن بده کیفیدت     وسازها و صدور مجوزهای ساختیکی از وظایف شهرداری نظار  بر ساخت
شدود بده   های عظیم ملی که ساالنه در این عرصه هزینه مدی مطلوب ساختمان و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه

 .و شهرسازی بستگی داردمهندسی ساختمان و اداره کل راه تعامل شهرداری، سازمان نظام

 

 برنامه براي كاربست نتايج 
کنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع یدا طراحدی   مشارکت یا  همفکری با گروه مخاطب و استفاده •

 پروپوزال  پژوهش
 پژوهشی داخلی  -های علمیانتشار مقاله در مجله •

 ها و سمینارهای داخلیارائه در کنفرانس •

 آن   کنندگان بالقوهآن برای استفاده یا مقاله حاصل از  کامل طرح  ارسال خالصه یا گزارش •
  کنندگان بالقوهمنظور دسترسی استفادهسایت بهای از آن در وبقرار دادن متن کامل گزارش یا خالصه •

 به آن 

 برای معرفی نتایج پژوهش  کنندگان بالقوهتشکیل جلسه با استفاده •
هدای سداده بدرای بیمداران و یدا مدردم،       ناسب مخداطبین )نظیدر نوشدته   تهیه و ارسال نتایج با زبان مت •

 های کوتاه برای مدیران و مسئولین(گزارش
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 پیام اصلي حاصل از طرح پژوهشي
های مربوط بده ضدوابط و مقدررا     های مربوط به عامالن نظرا  و چالشهای پژوهش در دو گروه چالشیافته
 باشد:می بندی گردیده و شامل موارد زیرتقسیم

هدا گردیدده اسدت، دو شدغله بدودن      وساز که باعث کاهش کیفیت اجرای سازهوجود متولیان متعدد در امر ساخت
شدده، عددم   الزحمه با خدمت عرضهمهندس ناظر، عدم اجرا و توافق بر پنج مرحله بودن نظار ، عدم تطابق حق

اندارد مصدال  سداختمانی، کمبدود مهنددس     استانداردسازی کامل مصال  و اجزای ساختمانی توسدط کمیتده اسدت   
متخصص در بعری از مباحث مقررا  ملی ساختمان، عدم کنترل نما و کیفیت ساختمان توسط نداظر معمداری،   

ای برای جوالن همگان است، ضعف کنترل حردور مهنددس نداظر، وجدود ارتبداط      سازی عرصهحرفه ساختمان
عدم ارجاع، امرا فروشی، ناآگاهی مهندسان نسبت بده آثدار   مستقیم مالی میان مالک و مهندس ناظر در صور  

ای، عددم رعایدت تمدامی مباحدث مقدررا  ملدی سداختمان، تنداقا میدان قدانون           حقوقی ناشی از روابط حرفه
افزوده ناشدی از  های عمرانی دولت، عدم تعادل منطقی بین ارزشمهندسی و قانون نظام فنی و اجرایی طرحنظام

های کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی و ف ساختمانی، مشکال  تعاملی وزارتخانهتخلف و جریمه متخل
هدای مسدکن و   ای درزمینه تائید صالحیت کارگران ساختمانی، فقدان تعامل بین وزارتخانده سازمان فنی و حرفه

یاز جامعه مهندسی شهرسازی و علوم، تحقیقا  و فناوری درزمینه تناسب بین کیفیت نیروی خروجی دانشگاه با ن
و مغایر   100های ارتباط با صنعت در دروس دانشگاهی مربوطه، ناکارآمدی کمیسیون ماده و ناکافی بودن دوره

آرمه، کاستی های بتنآن با مقررا  ملی ساختمان، مشکال  اجرایی مقررا  ملی ساختمان در موضوع ساختمان
ها، عواقب منفی صدور پروانه تعمیرا  و تغییرا ، مغفول اختماننامه شهرداری درزمینه بر و کف و ارتفاع سآیین

 مقررا  ملی ساختمان 22ماندن مبحث 
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 ماندر استان کر وسازساخت بری قوانین و مقررات نظارت شناسبیآس 

 مقدمهصل اول ـ ف

 بیان مساله
هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با  بانیگربهدستیکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن 

ط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش، مانند فدرم، بافدت و سداخت شدهر،     اصول و ضواب یریکارگبه
تا حد زیادی اثرا  و تبعا  ناشی  توانیمشهری و ...  یهارساختیزارتباطی،  یهاشبکهکاربری اراضی شهری، 

زلزلده، از   ژهید وبده احتمدال وقدوع ایدن حدوادث      ازنظدر از حوادث طبیعی را کاهش داد. گستره جغرافیایی ایدران  
جانی و مالی فراوان  یهاخسار ، وقوع این حوادث موجب هرسالهکره زمین است که  یهابخش نیرتریپذبیآس
 (9) .شودیم
کیلومتری زیر شدهر بدم بده وقدوع      8بود که در عمق  یازلزلهمربوط به  2003حادثه طبیعی سال  نیبارترمرگ 

سنگین بدود.   یهاسقفقدیمی خشتی و گلی با  یوسازهاختسادر این شهر،  یسازساختمان یهاروشپیوست. 
 شدده بید تخر یهدا خانه. ختیفرورشروع شد، دیوارها خرد شدند و سقف سنگین  لرزهنیزم یهالرزش کهیوقت
هستند که باعث مرگ انسدان   هاساختمان، بلکه این کشندینمانسان را  هالرزهنیزمنفر را گرفتند.  41000جان 
 (1) .شوندیم
 یهدا گسدل )گرابن( فشداری اسدت، قدرار دارد و     نیفرو زمشهر کرمان در حاشیه شمالی دشت کرمان که یک  

موجب  توانندیم هاآنمتعددی در محدوده شهر، مرز کوه و دشت و مناطق نزدیک شهر قرار دارند که تعدادی از 
 (7) ریشتر شوند. 7از  تریقوحتی  ییهازلزلهبروز 

 یسداز منیاداما  در راستای کاهش اثرا  زلزله، رعایت کدهای ساختمانی و استانداردهای اق نیترمهمیکی از 
 وسداز ساختاقدام به تدوین مقررا  ملی  یمهندسنظام( بدین منظور در کشور ما سازمان 9است )ساختمان و ... 

 ا یو عملار  در اجرا است از ضوابط فنی، اجرایی در طراحی، نظ یامجموعهنموده است. مقررا  ملی ساختمان 
از ساختمان کده   یبرداربهرهبنا، تعمیر، مرمت اساسی، تغییر کاربری و  توسعه ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی،

 .گدردد یمد مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فدرد و جامعده وضدع     یبرداربهره ایمنی، نیتأم منظوربه
کده حتدی در بددو     شدود یمد بازسدازی دیدده    یهدا پدروژه برخدی از  در  متأسدفانه علیرغم وجود چنین قدوانینی،  

عددم   دهندده نشدان و ایدن خدود    گدردد یم، وقوع یک زلزله با شد  کم، باعث آسیب به ساختمان وسازهاساخت
 به عواقب آتی این مسئله است. یتوجهکمفنی و نیز  مسائلو  وسازساخترعایت قوانین 

 سدتند ین یلکن کداف  باشندیممختلف  یهاعرصهبرقراری نظم در ابعاد و شرط الزم جهت  نکهیا رغمیعل نیقوان
در تهیه و تصویب قوانین و مقررا  رعایت دقت و جامعیت شود، ولی در مرحلده اجدرا و نظدار      هراندازه چراکه

ین لحاظ بد شوندیمو بایگانی  شدهلیتبدتنگناها یا کمبودهایی وجود داشته باشد، قوانین به اسنادی غیرکاربردی 
و  نیفقددان نظدار  بدر اجدرای قدوان     . باشدند یمد نیازمند نظدار  و بازرسدی دقیدق    جهت حسن اجرای، قوانین 

دسدتورا  عمدل کنندد و     بدرخال   عمدد  ریغ ای عمدبه انیممکن است موجب شود تا مجر یگاه هادستورالعمل
 گردند. گذارقانونموجب لوث شدن حرمت قانون و 

ملزم کردن مجریان و طراحان ساختمان به اجرای این قوانین به شکل آشکار دقیق و است که نظار   ذکرانیشا
 بزرگ به همراه خواهد داشت. یهابحرانکاهش خسارا  گوناگون را در 

 اصلي طرح هدافا
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 در استان کرمان وسازساخت براجرای قوانین نظار   یشناسبیآس

  اهداف اختصاصی

 در کشور وسازاختستوصیف قوانین و مقررا  مرتبط با  •

 در استان کرمان وسازساختها، نقاط ضعف و تهدیدهای پیش روی اجرای قوانین شناسایی چالش •

 موجود وسازساختتعیین نقاط قو  و ضعف قوانین  •

 فهرستی از پیشنهادا  برای قوانین و مقررا  آینده •

 کاربردي اهداف
 کشوردر  وسازساختتحلیل محتوای قوانین و مقررا  مرتبط با  •

 و لوای  مرتبط هاطرحارائه پیشنهاداتی کاربردی برای تنظیم  •

 یا سواالت پژوهش  هاهیفرض
 ؟اندکدمکشور  وسازساختقوانین و مقررا  مرتبط با  •
 چیست؟ وسازساختها، نقاط ضعف و تهدیدهای قانونی جهت اجرای قوانین چالش •

 ؟اندکدمموجود  وسازساختنقاط قو  و ضعف قوانین  •
 چیست؟ وسازساختو لوای  قانونی در مورد صنعت  هاطرحکارهای پیشنهادی برای تنظیم راه •

 هاواژهبیان 

 مقررات ملی ساختمان
سداختمانی   ا یو عملاست از ضوابط فنی، اجرایی در طراحی، نظار  در اجرا  یامجموعهمقررا  ملی ساختمان 
 منظدور بده از ساختمان که  یبرداربهره، تغییر کاربری و بنا، تعمیر، مرمت اساسی توسعه اعم از تخریب، نوسازی،

 مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع گردیده است. یبرداربهره ایمنی، نیتأم

 مدیریت شهري

است  شدهارائهمفهومی متنوع و تا حدی مبهم است. تعاریف متعددی از مدیریت شهری  ازلحاظمدیریت شهری 
 تعریف به مقوله مدیریت شهری دارد. دهندگانارائهریشه در نوع نگرش  متفاو  تعاریفخواستگاه 

 فیتعرو در  شودیمکه برای نیل به توسعه شهر انجام  شدهگفته ییهاتیفعالدر تعریفی، مدیریت شهری به تمام 
دیددگاه باندک   دیگری، مدیریت شهری، اجرای سیاست با مدیریت عمومی در عرصه شهر تلقی شدده اسدت. از   

 هاواممدیریت شهری رهیافتی تجاری مانند است که ممکن است استفاده از  (1378:16جهانی )سعیدی رضوانی،
( مددیریت  17همدان  )( UNCHSانسانی سازمان ملل ) یهاگاهسکونتکمیسیون  ازنظرکند.  مؤثرتررا کارآمد و 
شدهری اعدم از شدهرهای کوچدک و      یهاگاهنتسکوالگویی برای مدیریت و توسعه  عنوانبه یطورکلبهشهری 

 یردولتد یغخصوصی، مجامع  یهاشرکتکه بازیگران فعال در امور شهری نظیر  شدهمطرحبزرگ و مادر شهرها 
قوانین شهری فرانسه  در .ردیگیبرم، در کنندیم یوزندگکه در شهر کار  ییهاگروهمجامع مدنی و دیگر افراد و 

انسانی که  یهامجتمعیت شهری به معنای فرایند سازمان دادن به فرای انسانی در نیز مفهوم مدیر (18)همان:
الزم و تنظیم روابط بین اجزای  یدهسازمانو مالی و  یانسان ، از طریق تجهیز منابع طبیعی،شودیمشهر نامیده 
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رای مدیریت شهری و است ب شدهارائهتخصصی  یهافیتعرنیازهای جامعه انسانی  نیتأم منظوربهداخل سازمانی 
 از: عبار  استنظام مدیریت شهری 

ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سط  محلی با در نظر  منظوربهمدیریت شهری اداره امور شهر  •
 ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. یهااستیسگرفتن و پیروی از اهدا  و 

و  مدؤثر  یررسدم یغو اجدزای رسدمی و   نظام مدیریت شهری یک سازمان گسترده متشدکل از عناصدر    •
هددایت   و اداره، کنتدرل،  باهدد  و کالبدی حیا  شدهری   یاقتصاد در ابعاد مختلف اجتماعی، ربطیذ

 (1378:19است. )سعیدی رضوانی، مربوطو پایدار شهر  جانبههمهتوسعه 

 ساختمان

 ر دارد:بر دو جنبه کالبدی و کاربردی، تعاریف مختلفی به شرح زی دیتأکساختمان با 
دیواری که از زمین تا  لهیوسبهساختمان یک بنای مجزا است که محدود به فرای خالی در اطرا  آن باشد و یا 

 (1345باشد )مرکز آمار ایران  جداشدهدیگر  یهاساختمانسقف کشیده شده از 
 (1362 یمرکزبانک ) باشد. جداشدهو مجزا از بناهای دیگر  دیوارهای مستقل لهیوسبهساختمان بنایی است که -

و مستقل است که تمام یا قسمتی از آن مسقف بوده و برای سکونت یا فعالیدت   ثابت ساختمان فرایی محصور،
باشد )مرکز آمار ایدران   مترمربعمسقف آن چهار  یربنایزآنکه حداقل مساحت  شرطبهاست  شدهساختهاقتصادی 
1372). 
 تدوأم  وکدار کسدب . یدا سدکونت و   وکدار کسبکه برای سکونت یا دیوار و سقف  یداراساختمان بنای مستقل، -

هر ساختمان شامل یک یدا چندد مکدان     معموالًباشد و  چندطبقهاست. ساختمان ممکن است یک یا  شدهساخته
 (1354ن خود دارای چند ساختمان باشد )مرکز آمار ایران مکااست ولی گاهی ممکن است یک 

 جدوار هدم دیوار از سایر بناهای  لهیوسبهاست که  وستهیپهمبهچند مکان  از یامجموعهساختمان یک مکان یا -
بنای مستقل، مجزا و استواری تشکیل دهد و شامل یک یا چند اتاق یا هر نوع  خودیخودبهاست و  جداشدهخود 

 هشدد سداخته و یا هر مقصدد دیگدری    توأم، استفاده وکارکسب سکونت، منظوربهفرای مسقف دیگری باشد که 
 هدا ساختمانممکن است مشترک باشد. مرز و خط جداسازی  هاساختمانباشد. بر اساس همین تعریف دیوار بین 

جدا از هم در داخل یک فرای  طوربهساختمان که  یهاقسمت)انواع حصار( است بنابراین کلیه  وارید از یکدیگر،
 (1362مار ایران مرکز آشود )یمیک ساختمان محسوب  جمعاًاست.  شدهاحداثمحصور 

، اسدتفاده  وکدار کسب سکونت، منظوربهاست که  وستهیپهمبهاز چند مکان  یامجموعهساختمان یک مکان یا -
دیدوار   لهیوسد بهاین کتاب ساختمان  ازنظرو یا هر مقصد دیگری از پی تا سقف استقالل کامل داشته باشد.  توأم

فرای مسقف دیگر  هر نوعاست و شامل یک یا چند اتاق یا  جداشدهاز فرای پیرامون خود  ()مشترک یا مستقل
 (1364مرکز آمار ایران است )

 

 

 

 وسازساخت
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. انجامدد یمد نظام شهری است که به ظهور و ادامه حیا  کالبد شدهر   ساختمان یک جز مهم عمران وسازساخت
 1378طلیعدی  ) رسدد یمور ی عملیا  و کنترل آن به ظه، اجراتیهدا ساختمان در سه مرحله عمده، وسازساخت
1379) 
توسدعه شدهری    یهاطرح وسازساخت کنندهتیهداساختمان عوامل  وسازساختساختمان: با  وسازساختهدایت 
 .ردیگیمصور   وسازساختاین هدایت از طریق تعیین مکان و مقدار  شودیمهدایت 

طدی سده فرایندد هددایت نظدار ،       سداختمان هدم   وسازساختبر  نظار  ساختمان: وسازساختاجرای عملیا  
 .ردیگیمپشتیبانی نظار  و اعمال نظار  صور  

اندواع   شدود یمد مختلفدی انجدام    یهاوهیشمسکن و سرپناه به  نیتأمتوسط شهروندان به هد   یسازساختمان
بدا   یسازساختمان: شودیمدسته عمده به شرح زیر تقسیم  7به  (1382 ی)سربندساختمانی در ایران:  یهاروش
است و تا عصر حاضر نیز  آغازشدهبشر  یسازساختماناز ابتدای تاریخ  یسازساختمانابتدایی: این نوع  یهاروش

 .شودیمپرداخته  وسازهاساخت گونهنیابه  ینوعبهادامه دارد و هنوز در روستاهای کشور و در حاشیه شهرها نیز 
گل و یا گل و سنگ یا گل و گچ و یا سنگ و خشت  باربر از خشت و گل و یا چوب و یهاقسمتدر این روش 

. نیدروی انسدانی بده کدار     شدود یمد سداخته   از طاق خشتی و یا تیر چوبی و الیا  گیداهی  هاآنو آجر و پوشش 
 .گرددیما نیمه ماهر بوده و از مصال  در دسترس محلی استفاده یغیر ماهر و  بعراً هاساختماندر این  شدهگرفته

.( ..و ، طوفانلیس حداقل مقاومت را در مقابل حوادث و مصائب طبیعی )زلزله، هاروش گونهنیاا ب یسازساختمان
 است. دارا

 سنتی یا متداول يهاروشبا  يسازساختمان
در این روش عملیا  ساختمانی با استفاده از وسایل ابتدایی توسط افراد متخصص و نیمه ماهر و غیر ماهر انجام 

 .شوندیممنظور  یبندمیتقسبا دیوار آجری باربر در این  یهاساختمان. شودیم

 ،کا  لولاه ، گچ کار نقاا،، ههنرار،   بنا از: کارگر ساده، اندعبارتمرتبط با این شیوه  یهاحرفهبرخی از 

 و... برشهیش، کارهسفالت، کاریکاشعایق کار،  ک میس

خاصای ههاانناد    یهاا سااخماا  رگ و یا و یا اطراف شهرهای بز یرشهریغدر حال حاضر در اکثر مناطق 

و  کاارا  نااز  اسامادکارا  بناایی و    نیمااهرتر  .شاود یما اسامفاده   وسازساخترو،  گونهنیازا (مساجد

 .شوندیمسازندگا  یافت  گونهنیانجارا  سنمی در بین 

تاهیاداتی  . باا ایجااد   شودیمممر تجویز  12طبقه و ارتفاع ه   4حداکثر طبقات مجاز با این رو، ساخت،

 از صدمات زلزله کاست. توا یمنظیر شناژهای افقی و قائم بمنی، 

 پیشرفته يهاروشبا  يسازساختمان
از اجرای کار توسدط افدراد و    عبار  است، شودیمنیز نامیده  افتهیبهبودپیشرفته و یا  یسازساختماناین روش  
باال بردن سرعت و  منظوربهاختمان مکانیکی و تجهیزا  س آال نیماشقبلی که از  درروش ذکرشدهخصصان مت

 .ندینمایمحجم کار استفاده 
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برخی  وسازهاساخت. در این شوندیممنظور  یبندمیتقسبا اسکلت فلزی و یا اسکلت بتنی در این  یهاساختمان
 یهدا داربست ثابت و متحرک، یهالیجرثقاز: باالبرهای برقی، انواع  اندعبار از لوازم و تجهیزا  مورد مصر  

 یهدا نیماشد ، پاشرنگسیمان پاش و  یهادستگاهبتن و مال  ثابت و متحرک،  کنندههیته یهادستگاه فلزی،
 رهیغجوش و 

متر نیز  400طبقه و  100به دلیل استفاده از اسکلت بتنی و فلزی، تعداد طبقا  و ارتفاع کل ساختمان را بیش از 
 کرد. ینیبشیپ توانیم

و بدا متبحدر شددن کدارگران و      رندد یگیمدر مناطق شهری از این روش بهره  وسازهاساختکثر در حال حاضر ا
 گونده نید اندوین   یهدا یفنداور  یریکارگبهمربوطه و ابداع وسایل و تجهیزا  جدید و  یهارشتهمتخصصان در 

 .دشونیمو ایمنی بیشتر ساخته  باصرفهکمتر و  زمانمد مسکونی و یا عمومی در  یهاساختمان
 رهایت ،ساختهشیپ یهاپانل ،هارچهیت، هابلوکاز قبیل  شدهآمادهاین روش از قطعا   در صنعتی: یسازساختمان

و اکثر عملیا  با اسدتفاده   شودیمفلزی، قطعا  گچی و بتنی و... استفاده  یهاشبکهفلزی و بتنی،  یهاستونو 
 .شودیممکانیکی انجام  طوربهاز تجهیزا  و لوازم کارگاهی 

کیفیدت بایدد از    ازنظرقبل است، ولی  یهاروشکمیت کمتر از  ازنظرتعداد متخصصان و کارگران در این روش 
 افراد متخصص در سط  باالی مهار  و دقت فنی استفاده شود.

سیسدتم صدنعتی    بده سیسدتم سداختمانی،    شودیمدرصد عملیا  ساختمانی در کارخانه ساخته  50 کهیدرصورت
 .ودشیماطالق 

 یهدا ینماسداز یک طبقه و یدا جهدت    یهاساختمانبیشتر در مورد  هایساز شیپپیش سازی سبک: این گروه 
خدارج از شدهر و یدا     یهدا اسدتراحتگاه . شدود یمفلزی و یا بتنی به کار گرفته  یهااسکلتبا  بلندمرتبهساختمان 

 .رندیگیممتحرک در این طبقه جای  یهاخانه
سقف دیوارهای خارجی و داخلی از یک ماده و یا ترکیبی از مواد و فلزا  سدبک نظیدر   اسکلت باربر ساختمان و 

پتروشدیمی، بدتن متخلخدل، بدتن      یهدا فراورده، فیبر، شدهدادهفلزی فرم  یهاورق، برگالسیفاآلومینیم، چوب، 
 .اندشدهساخته رهیغسبک و 
  اجرایی دقت کافی صدور  گیدرد، بعدد از    در ساخت ساختمان با این روش و در بکار گیری جزئیا کهیدرصورت

و قطعا  آن را  بازکردهساختمان را با حداقل ضایعا   توانیمنصب در یک مکان و پایان عملکرد کاربردی آن، 
 مجزا به محل دیگری برای نصب مجدد حمل کرد. صور به

 اسدکلت  .شدود یمد گرفتده   تن در نظر 5پیش سازها، وزن قطعا  حداکثر  گونهنیادر  پیش سازی نیمه سنگین:
داخلی از صفحا  گچی  یهاجداکنندهساختمان، فلزی و یا بتنی است. سقف دیوارهای خارجی از قطعا  بتنی و 

 .شوندیممسل  شده و یا چوبی در نظر گرفته 
تی و در کارخانده انجدام پدذیرد، محددودی     ساختهشیپ صور به تواندیمبا توجه با اسکلت فلزی یا بتنی باربر که 

ارتفداع   کنندده نییتعآرمه در طبقا  پایین از عوامل  یهاستونارتفاع طبقا  وجود ندارد. قطور شدن ابعاد  ازنظر
 است. مالحظهقابلطبقه  50باالتر از  یهاساختمانو در  هااسکلت گونهنیا

دارد و در پیش از یک طبقده مفهدوم    یهاساختمانپیش سازی سنگین در مورد  یهاروشپیش سازی سنگین: 
و  شدود یمد  ساختهشیپدر کارخانه بتنی  ...و هاپلکانو  هاسقفنماها،  وارهایدآن کلیه قطعا  ساختمان از قبیل 

 .شودیمسنگین به محل کارگاه حمل و نصب  آال نیماش لهیوسبه
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واحدد   سنگین حداقل یک پدروژه بدا یدک هدزار     ساختهشیپتجربه ثابت کرده است که برای احداث کارخانجا  
 است. ازیموردنکیلومتر  60در شعاع عملکردی حداکثر  مترمربع 100000با مساحت زیربنای  مسکونی

 نظارت

جهدت   یاسده یمقا یهدا شداخص زمانی و کنترل به معنای  یهادورهنظار  به معنی بررسی کردن موضوعی در 
 بررسی نتایج یک تجربه است.

علم مدیریت مشدابه بدوده و مفداهیم     بزرگانمنابع مختلف و آثار  تعاریف نظار  و کنترل از دیدگاه مدیریتی در
آوردن  بده دسدت  مدیریتی کنترل و نظار  عبار  است از: سنجش و اصالح عملکرد برای  فهیدارند وظمشترک 

 اجرایی آن با کامیابی به انجام رسیده است. یهاطرحسازمان و  یهاهد این اطمینان که 
. دید نمایمد ی رید گانددازه ی است که پیشدرفت پدروژه را بدرای رسدیدن بده اهددا        اجرایی نظار  فرایند ازنظر
دستیابی  و با عمل نظار ، گردندیمو مشخص  میپروژه تنظی پروژه اهدا  زیربرنامهکه در مرحله  صور نیبد

سدتمر  مدداوم و م  صور بهی پروژه را هاتیفعالهمچنین کنترل فرایندی است که  شودیمبه این اهدا  بررسی 
 ی که پروژه به اهدا  خود دست یابد.اگونهبه دهدیمتحت مراقبت قرار 

 نظار  را باید از دل مفهوم مدیریت و مفاهیم وابسته به آن اقتباس کرد.
 ی مدیریت، برای مدیریت تعریفی وجود دارد.هاکتابو نویسندگان  مؤلفانبه تعداد  باًیتقر

دیگدران تعریدف    لهیوسد بده  کارآمداثربخش و  صور بهرایند انجام کارها ( مدیریت را ف1379رابینز و دی سنزو )
 ی و کارایی.اثربخش، ندیفرا از: عبار  استواژگان کلیدی این تعریف  کنندیم

در اینجدا منظدور از فرایندد همدان      کندد یمد را اجرا  هاآنی اولیه که مدیر هاتیفعال دهندهنشاناصطالح فرایند، 
 .شودیمدر اصطالح مدیریت وظایف مدیر نامیده  شدهاشارهی هاتیفعالوظایف مدیریت است و 

 آنچهو شرط کافی تحقق اهدا  سازمان است. اثربخشی به  دهدیماثربخشی، میزان دستیابی به هد  را نشان 
 نمود. رییتغآن را به انجام درست وظیفه نیز  توانیممربوط است و  شودیمانجام 

موسدی  ) .کندیمدانش مدیریت، اثربخشی را به انجام دادن کارهای شایسته توصیف  راننظصاحبپیتر دراکر: از 
 (13/76خانی 

یی رابطده بدین   کدارا  و شرط الزم تحقق اهدا  سازمان است. دهدیمرا نشان  هاتیفعالکارایی: چگونگی انجام 
 .ورودی و خروجی است و م توان آن را به درست انجام دادن وظیفه هم تعبیر نمود

 .کندیمپیتر دراکر، کارایی را به انجام دادن کارها به نحو شایسته توصیف 
 .شودیمکه سازمان نامیده  کنندیمیی کار درجاهامدیران 

. هدر  اندد آمدده دستیابی به اهدافی خاص گرد هدم   منظوربهکه  یک سازمان آرایشی سیستماتیک از افرادی است
 .اندآمدهست که به شکلی گرد هم سازمان هدفی دارد و متشکل از افرادی ا

 صدور  به معموالًسه ویژگی مشترک دارند. ویژگی نخست این است که هد  مشخص یک سازمان  هاسازمان
ی ابیدستقابل خودیخودبه. ویژگی دوم این است که هیچ هدفی شودیمی از اهدا  بیان امجموعهیک هد  یا 

 نیست.
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تحقق آن اقداما  گوناگونی بده   منظوربهو  تعیین هد  تصمیم بگیرند منظورهبکه  کندیمسازمان افراد را وادار 
از ساختار سازمانی برای هدایت و کنترل رفتار اعرای خود استفاده  هاسازمان. ویژگی سوم اینکه همه آورندعمل
 .کنندیم

ا یک ساختار سیسدتماتیک  که هدفی مشخص، افراد یا اعرا و ی شودیمی گفته اموسسهبه هر  سازمان بنابراین،
 داشته باشد.

و  کندیمهر سازمان رسالت آن سازمان را تعریف  تیمأمور. شودیمنامیده  تیمأمورهد  مشخص هر سازمان 
سازمان مددیریت آن   تیمأمور. تعریف محدوده دهدیمی مشغول است پاسخ کارچهکه سازمان به  سؤالبه این 
 مشخص نماید. دقتبهو خدما  خود را تا محدوده تولیدا   کندیمرا وادار 

 .شودیمکارکنان عملیاتی و مدیران تقسیم  دوطبقهاعرای هر سازمان به 
ی بدرای  تیمسدئول و هدیچ   کنندد یمد ی کدار  افهیوظبر روی شغل یا  ماًیمستقکارکنان عملیاتی افرادی هستند که 

 نظار  بر دیگران ندارند.
 .کنندیما هدایت ی سایر افراد سازمان رهاتیفعالمدیران 
در هر رده هم بدر   رانیمد .شوندیمی بندطبقهو مدیران عملیاتی  به مدیران ارشد، مدیران میانی معموالًمدیران 

 نظار  دارند. ترنییپاکارکنان عملیاتی و هم بر مدیران رده 
یف اصدلی مددیریت   ی مشترک وظاهایژگیویی مشترکی دارند این هایژگیو هاسازمانمدیران نیز درست مانند 

 .شودیمنامیده 
 ی، رهبری و کنترل.دهسازمانی، زیربرنامه از: عبار  استوظایف اصلی مدیریت 

ی هدا برنامده ی شامل تعریف اهدا  سازمان، تدوین استراتژی کلی برای دستیابی به آن اهدا  و تهیه زیربرنامه
 است. هاتیفعالی و هماهنگی کپارچگعملیاتی برای ی

و چده   شدود یمد باید انجام شود چگونه انجدام   آنچهطراحی ساختار سازمان است: تعیین  تیمسئولی، هدسازمان
 .دهدیمکسی آن را انجام 

 است. هاتعارضو رفع  نفعیذی هاطر رهبری، هدایت و ایجاد انگیزه در تمامی 
 انجدام بدرای اطمیندان از    هاتیفعال( نظار ، مقایسه و اصالح 1379) کجاو اما کنترل را رابینز و دی سنزئ در ی

بدرای کسدب اطمیندان از انجدام      هدا تید فعال( به فرایند بازبینی 1379طبق برنامه و در جای دیگر ) هاآندرست 
 .کنندیم، تعریف شودیمو انحرافی نیز  ریگچشمبر طبق برنامه که شامل اصالح کردن هر کاستی  هاتیفعال
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 شده انجام مطالعات بر مروری و پژوهش نظری یهانهیزمفصل دوم ـ 

 وسازهاساخت بری مجری در نظارت هاسازمان
نظدار  کارگداهی توسدط مهندسدان نداظر، وزار       از:  اندعبار وسازها ساخت بری مجری در نظار  هاسازمان
 .های بیمهشرکت ی ساختمان ومهندسنظام، مرجع صدور پروانه )شهرداری(، سازمان یو شهرسازمسکن 

 اداري وزارت مسکن و شهرسازي سازمان
 تیمسدئول ، وزار  راه و شهرسدازی،  1374و کنتدرل سداختمان مصدوب     یمهندسنظامقانون  35ماده  موجببه

نظار  عالیه بر اجرای ضوابط و مقدررا  شهرسدازی و مقدررا  ملدی سداختمان در طراحدی و اجدرای تمدامی         
کده عدالوه بدر فصدل چهدارم       یامسدئله هدده دارد.  های شهرسازی و عمرانی شهری را بر عها و طرحساختمان
نامه کنترل ساختمان نیز آمده است. در ماده آیین 95تا  93، در مواد 1375نامه اجرایی قانون مذکور مصوب آیین
صور  موردی کنترل ها را بهها مجازند ساختمانشود ادارا  کل راه و شهرسازی استاننامه ذکر میاین آیین 94

ند و در صور  احراز تخلف از ضوابط، دستور اصالح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری محل و فرآیندی کن
 .عوامل اجرایی ابالغ کنند

گردیدد و در سدال    سیتأسد ه.ش. با عنوان وزار  آبدادانی و مسدکن    1343وزار  مسکن و شهرسازی در سال 
 ه.ش به وزار  مسکن و شهرسازی تغییر نام داد. 1353
 ی و عمران شهری کشور است.شهرساز ی،سازساختمانعالی  ناظر ی،شهرساز  مسکن و وزار

نظدار  عالیده بدر اجدرای      تیمسدئول  ی و کنترل ساختمان،مهندسنظامقانون  35ماده   یتصربه، 1374در سال 
ی هدا طدرح و  هدا سداختمان در طراحدی و اجدرای تمدامی     ضوابط و مقررا  شهرسازی و مقررا  ملی ساختمان

 هرسازی و عمران شهری کشور است.ش
نظدار  عالیده بدر اجدرای      تیمسدئول  ی و کنترل سداختمان، مهندسنظامقانون  35ماده   یتصربه 1374در سال 

ی هدا طدرح و  هدا سداختمان ی و مقررا  ملی ساختمان در طراحدی و اجدرای تمدامی    شهرسازضوابط و مقررا  
 گذاشته شد. شهرسازی و عمرانی بر عهده وزار  مسکن و شهرسازی

ی شهرسداز وظایف قدانونی وزار  مسدکن و    نیترمهمی و کنترل ساختمان، مهندسنظامقانون  2ماده   یتصربه
 عبار  است از:

 ی اسالمی در معماری و شهرسازیهاارزشتقویت و توسعه فرهنگ و -
 زی.ی ساختمان و شهرساهابخشی فنی و مهندسی در هاحرفهتنسیق امور مربوط به مشاغل و -
 موجبا  رشد و اعتالی مهندسی در کشور نیتأم -
ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت بده آن و مقدررا  ملدی سداختمان و افدزایش      -

 ی.وربهره
 باال بردن کیفیت خدما  مهندسی و نظار  بر حسن اجرای خدما . -
 در این بخش. هاحرفهارتقای دانش فنی صاحبان  -
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ی مناسب، آسایش و صرفه اقتصدادی  دهبهرهاطمینان از ایمنی، بهداشت،  منظوربهررا  ملی ساختمان وضع مق-
و  هید ابن ی شدهری، فرداها  ،هدا سداختمان از  بدرداران بهدره  عنوانبهو اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم 

 ی و سرمایه ملی.انرژ ی منابع مواد،وربهرهمستحدثا  عمومی و حفظ و افزایش 
 ...ی خدما  مهندسیگذارمتیقتهیه و تنظیم مبانی -
ی جامع، تفصیلی و هادی از هاطرحالزام به رعایت مقررا  ملی ساختمان، ضوابط و مقررا  شهرسازی و مفاد -

و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی  بردارانبهره، مهندسان، سازندگان ،هایشهردار ی دولتی،هادستگاهسوی تمام 
و فراهم ساختن زمینه همکاری  هاآنی هاتیفعالروابط و  هیبر کلاصل حاکم  عنوانبهساختمان مرتبط با بخش 

 ی و صنو  ساختمان.احرفهی مهندسی و هاتشکلو  هایشهردارکامل میان وزار  مسکن و شهرسازی، 
ی توسدعه و  اهطرحو صنو  ساختمانی در تهیه و اجرای  هاحرفهی مهندسان و صاحبان احرفهجلب مشارکت  -

 آبادانی کشور.
ی هاوزارتخانهو )ی و کنترل ساختمان، وزار  مسکن و شهرسازی مهندسنظامقانون  34ماده  1تبصره   یتصربه

مکلف است با توجه به امکانا  و موقعیت هر محل، آن دسته از مصال  و اجزای ساختمانی کده   (صنایع کشور و
 یی احصا و آگهی نماید.هافهرستا  صنعتی ایران برسد طی موسسه استاندارد و تحقیق دیتائباید به 

 جمهورسیرئموسسه استاندارد و تحقیقا  صنعتی ایران، نهادی علمی تحقیقاتی و آزمایشگاهی است که زیر نظر 
 .شودیمو تحت هدایت شورای عالی استاندارد اداره 
ی موسسده اسدتاندارد و تحقیقدا     مشد خدط  ندهکننییتعو  یگذاراستیسشورای عالی استاندارد، باالترین مرجع 

 از: عبار  استهای مختلف است و ترکیب آن نهیزم درصنعتی ایران 
 (رئیس شورای عالی) جمهورسیرئ •
 دادستان کل کشور •

 ی کشورزیربرنامهو رئیس سازمان مدیریت و  جمهورسیرئمعاون  •

 ستیزطیمحو رئیس سازمان حفاظت  جمهورسیرئمعاون  •

جهداد   –ارتباطا  و فناوری اطالعدا   –پزشکی  و آموزشبهداشت، درمان  -زرا )بازرگانیتن از و 12 •
کدار و امدور    –علدوم، تحقیقدا  و فنداوری    –صدنایع  –دفاع و پشتیبانی نیروهدای مسدل    –ی کشاورز
 نیرو( –نفت  –معادن و فلزا  –مسکن و شهرسازی –اجتماعی 

 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران •

 س موسسه )دبیر شورای عالی استاندارد(رئی •

برای مد  سه  جمهورسیرئاستاندارد که به پیشنهاد رئیس موسسه و با حکم  دو نفر کارشناس در امور •
 .شوندیمسال به این سمت انتخاب 

و بدرای مدد  سده سدال انتخداب       جمهدور سیرئد که با حکم  رئیس موسسه استاندارد و تحقیقا  صنعتی ایران
تمام امور اداری، اجرایی، تحقیقاتی و آموزشدی   تیمسئولفنی موسسه است و  الترین مقام اداری مالیبا شوندیم

 موسسه را بر عهده دارد.
ی موسسده اسدتاندارد و تحقیقدا  صدنعتی ایدران در دو پژوهشدکده و چهدار دسدته         هدا شیآزمدا و  هدا پژوهش
 .ردیگیمی آن صور  هاشگاهیآزما
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استاندارد و تحقیقا  صنعتی ایران در گروه پژوهشی راه و ساختمان پژوهشدکده  ی ساختمانی موسسه هاپژوهش
در پنج شاخه سیمان  هاشگاهیآزمای ساختمانی موسسه در مدیریت صنایع ساختمانی و معدنی هاشیآزماصنایع و 

 .شودیمو بتن، مواد اولیه مصال  ساختمانی، سرامیک و شیشه انجام 
و  هدا سدازمان  و داد چهار معاونت، دبیرخانه شورای عالی، شهرسازی و معمداری، ی از تعشهرسازوزار  مسکن و 

 :ردیگیممراکز وابسته به شرح زیر شکل 
 یزیربرنامهطرح و  معاونت •
 معاونت پشتیبانی و امور مجلس •

 معاونت شهرسازی و معماری •

 دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری •

 ی و اجرای ساختمانمهندسنظاممعاونت  •

 مقررا  ملی ساختمان جیو ترودفتر تدوین  •

 یاحرفهی هاتشکلی مهندسی و هاسازماندفتر  •
 و صدور خدما  مهندسی المللنیبدفتر امور  •

 دفتر کنترل اجرای ساختمان •

 و مراکز وابسته هاسازمان •

 هااستانسازمان مسکن و شهرسازی  •

 سازمان ملی زمین و مسکن •

 ی دولتیهاطرحسازمان مجری  •

 طالعا  ساختمان و مسکنمرکز ا •

 تحقیقا  ساختمان و مسکن مرکز •

 و معماری ایران مرکز مطالعا  و تحقیقا  شهرسازی •

 ی مسکنسازانبوهدفتر امور  •

 شرکت عمران و بهسازی •

 شرکت عمران شهرهای جدی •

 بنیاد مسکن انقالب •

 بانک مسکن •

سداختمان دارای وظدایف مدرتبط     ازوسد ساختی زیر در ارتباط با هارساختیزدر وزار  مسکن و شهرسازی، در 
 هستند:
 معاونت شهرسازی و معماری •

 شهرسازی و معماری دبیرخانه شورای عالی •

 ی و اجرای ساختمانمهندسنظاممعاونت  •

 سازمان مسکن و شهرسازی استان •

 ی به شرح زیر است:شهرسازساختمان در وزار  مسکن و  وسازساختوظایف مرتبط با 
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 معاونت شهرسازی و معماری

 و معماری عبار  است از: یشهرسازساختمان معاونت  وسازساختوظایف مرتبط با 
 تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی آینده •

 طراحی و تنظیم نقشه توزیع جمعیت کشور •

 جامع تفصیلی شهرها یهاطرحنظار  بر تهیه  •

 دبیرخانه شورای عالي شهرسازی و معماری

 تمان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:ساخ وسازساختوظایف مرتبط با 
 .هاآنی و ملی و تغییرا  امنطقهی شهری، شهرستانی، هاطرحاداره امور بررسی و تصویب  •
 ضوابط و مقررا  شهرسازی برای تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری. سینوشیپتهیه  •

 .هاآنیا لوای  قانونی دولت و یا پیشنهاد  هامهنانییآ سینوشیپ بهنسبت  اظهارنظر •
که اعرای آن با انتخاب اعرای شدورای عدالی    هاطرحی فنی برای بررسی مقدماتی هاتهیکمتشکیل  •

 .شوندیمتعیین  ربطیذشهرسازی و معماری و نهادهای 
ی، شهرسداز ی اارهد یمعو هدا  دستورالعمل تهیه ضوابط و مقررا  شهرسازی، منظوربهمطالعه و تحقیق  •

 ی و معرفی و ترویج معماری سنتی و تحقق اصول آن.امنطقهی شهری، زیرطرحی هاروشمباحث و 

 مصوبا  شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مقررا  شهرسازی. نهیدرزمابالغ و توجیه عمومی  •

 ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی و شهرسازی و معماری. •

 

 و اجرای ساختماني مهندسنظاممعاونت 
نظار  عالیه بر چگونگی اجرای مقررا  ملدی سداختمان در طراحدی و     تیمأمور مسکن و شهرسازی، در وزار 

قدانون   4شهرسدازی و عمدران شدهری در شدهرهای مشدمول مداده        یهدا طدرح و  هدا سداختمان اجرای تمامی 
 و اجرای ساختمان است. یمهندسنظام

 (:2-1نمودار )دفتر فعالیت دارد  4در این معاونت 
 دفتر تدوین و ترویج مقررا  ملی ساختمان •

 یاحرفهی هاتشکلی مهندسی و هاسازماندفتر  •
 و صدور خدما  مهندسی المللنیبدفتر امور  •

 دفتر کنترل اجرای ساختمان •

 و اجرای ساختمان به شرح زیر است: یمهندسنظامشرح وظایف معاونت 
 ختمانو بازنگری مقررا  ملی سا بیتصو تدوین، •

بدرای   ازید موردنی هدا دورهی آموزشی، سرفصل عناوین دروس مقررا  ملی سداختمان و  هادورهاعالم  •
 ی.احرفهانجام کار 

 هادورهی و نظار  بر چگونگی برگزاری دهسازمان •

 طرح سواال  ملی و تجربی و برگزاری آزمون سراسری انجام مصاحبه حروری. •

 ی مختلف در بخش ساختمانهارشتهی آموزشی تکمیلی هادورهی زیربرنامه •

 ی اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی.هاپروانهصدور، تمدید و ارتقای پایه مربوط به  •
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حدود صدالحیت و ظرفیدت    دستورالعمل: هانامهنییآو ها دستورالعملتهیه، بررسی تصویب و بازنگری  •
ستورالعمل تعیین قیمت خددما   اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساختمان، د

موسسده اسدتاندارد و    دید تائی احصای مصال  و اجزای ساختمانی که بایدد بده   هادستورالعملمهندسی، 
 تحقیقا  صنعتی ایران برسد و...

کیفیدت خددما     بهبدود  ارتقای دانش فنی، منظوربهی، تدوین و تصویب اصول و قواعد فنی زیربرنامه •
 در سط  کشور.مهندسی و فناوری ساختمان 

 هاتشکلاین  نیتأمی و کمک به احرفهی هاتشکلنظار  بر تشکیل  •

حردور در مناقصدا     منظدور بده  وسداز سداخت ی دولتی و خصوصی فعال در امر هاشرکتی دهسازمان •
 یالمللنیبی و امنطقه

زای اسدتاندارد کدردن مصدال  و اجد     منظدور بده تعامل با موسسه استاندارد و تحقیقدا  صدنعتی ایدران     •
 ساختمانی.

 رسیدگی و بازرسی منظوربهتعامل با شهرداری و مهندسان ناظر  •

 یا پس از دریافت شکایت. هاساخماا ی، سرزده و موردی اناونهکنمرل  طریقاز  تخلفا  ساختمانی •

اجرایدی قدانون    نامده نیدی آ 37ی و اجرای ساختمان ماده مهندسنظامتبصره یک قانون   یتصربهدو وظیفه اخیر 
 سوکی و کنترل ساختمان بر عهده وزار  مسکن و شهرسازی است. این وزارتخانه مکلف است از یمهندسنظام

از طریق تعامل با موسسه استاندارد و تحقیقا  صنعتی ایران در فرایند استاندارد کردن مصال  و اجزای ساختمانی 
ی، سرزده و موردی یا پدس از دریافدت   انمونهل کنتر صور به رأساًرا  هاساختماننقش ایفا کند و از سوی دیگر 

شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد تا در صور  احراز تخلف از مقررا  با ذکر دالیل و مستندا ، دسدتور  
ابدالغ   نداظر آن و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهنددس   هایشهرداراصالح و یا جلوگیری از ادامه کار را به 

 .شودینمانجام  اصالًو وظیفه دوم  شودیمناقص انجام  صور به، وظیفه یکم فهیوظ این دو از نماید.

 سازمان مسکن و شهرسازی استان
 ساختمان سازمان مسکن و شهرسازی استان عبار  است از: وسازساختوظایف مرتبط با 

 جامع شهرها یهاطرحتهیه  •

 تفصیلی شهرها یهاطرحتهیه  •

 فنی ساختمان. یهاکاردانمهندسان و صدور پروانه اشتغال به کار  •

 ی ساختمانمهندسنظامسازمان اداري سازمان 
 41ی و کنتدرل سداختمان. مداده    مهندسد نظدام قدانون   3که در مداده   طورهمانی ساختمان مهندسنظامسازمان 

 تدر عیسد ومشدارکت هرچده    نیتأم منظوربه، شده یتصری و کنترل ساختمان مهندسنظاماجرایی قانون  نامهنییآ
 است. شدهلیتشکی خود و تحقق اهدا  آن قانون در سط  کشور احرفهمهندسان در انتظام امور 

 است از: متشکلی و کنترل ساختمان مهندسنظامقانون  41ماده   یتصربهی ساختمان مهندسنظامارکان سازمان 
 ی استانمهندسنظام •

 هیئت عمومی •

 شورای مرکزی رئیس سازمان •
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 ی.مهندسنظامشورای انتظامی  •

قدانون   4مداده    یتصدر بده ی سداختمان اسدت کده    مهندسد نظدام ی اسدتان، شدعبه سدازمان    مهندسنظامسازمان 
 .شودیم سیتأسی و کنترل ساختمان در هر استان مهندسنظام

اجرایدی   نامده نیدی آ 42مداده    یتصربه ی ساختمان استان،مهندسنظامی ساختمان و سازمان مهندسنظامسازمان 
ی و تدابع قدوانین و مقدررا     رانتفاعیغی و کنترل ساختمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و مهندسنظام قانون

ی هدا رشدته غیرانتفاعی است و از اجتماع اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسدی در   مؤسسا عمومی حاکم بر 
 .ردیگیمی مرتبط شکل هارشتهاصلی و اشخاص حقیقی در 

و شرایط  کندیمی ریعروگی ساختمان استان مهندسنظامی هاسازمانطریق  از ،ی ساختمانمهندسنظامسازمان 
ی و کنتدرل سداختمان   مهندسد نظدام اجرایی قدانون   نامهنییآ 42ماده   یتصربه هاسازماناحراز عرویت در این 

 از: عبار  است
 ی مرتبطهارشتهی اصلی یا هارشتهی از کیدردارا بودن مدرک کارشناسی یا باالتر  •

متولد استان کرمان بودن و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عرویت، در حوزه اسدتان   •
ی وی در استان کرمان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در همین احرفهفعالیت  کهیطوربهمقیم بودن، 
 استان باشد

 ویتنداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عر •

ی استان یا شورای مرکزی تصویب مهندسنظامبه انجام وظایفی که از طریق سازمان  نسبتدادن تعهد  •
 اجرایی آن نامهنییآ و، در چهارچوب اهدا  قانون شودیمیا  شدهابالغو 

 ی مصوب مربوط.هاتعرفهپرداخت ورودیه و حق عرویت ساالنه طبق  •

صوصی که همراه مدارک مقرر در فرم مذکور در اختیار تنظیم و تسلیم تقاضای عرویت، طبق فرم مخ •
 عرویت قرار خواهد گرفت. متقاضیان

سداختمان دارای وظدایف مدرتبط     وسازساختی زیر در ارتباط با هارساختیزی ساختمان، مهندسنظامدر سازمان 
 هستند:
 یمهندسنظامشورای انتظامی  •
 ی ساختمان استانمهندسنظامسازمان  •

 يمهندسنظامشورای انتظامي 

 است. هااستاناز سوی شورای انتظامی  صادرشدهآرای  دنظریتجدی مرجع مهندسنظامشورای انتظامی 
ی )دو نفر با مهندسنظامی دارای پنج عرو است. این شورا از چهار نفر عرو سازمان مهندسنظامشورای انتظامی 

با معرفی رئیس )یک نفر حقوقدان  ( وسازمانمعرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر با معرفی شورای مرکزی 
 .شودیم لی( تشکقوه قراییه

 ی ساختمان استان کرمان:مهندسنظامنمودار سازمان 
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 سازمان اداري شهرداري کرمان
، 1358قانون شهرداری اصدالحی مصدوب    100ماده  7تبصره  موجببهها و سایر مراجع صدور پروانه شهرداری
تعاریف محدوده و حدریم شدهر، روسدتا و شدهرک و     »قانون  3و  2، 1و مواد  یمهندسنظامقانون  34و  30مواد 

و کارکنان واجد صالحیت خود، بدر احدداث    مأمورانکارگیری با به دارندفهیوظ 1384 مصوب« هاآننحوه تعیین 
امه کنترل ساختمان نآیین 74کنترل و نظار  کنند. وزار  راه و شهرسازی در ماده  سا یتأسهرگونه ساختمان و 

دار بازرسی ساخت را در صور  لدزوم را  ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عهدهامکان اعمال نظار  شهرداری
 در خصدوص  یمهندسد نظدام قدانون   15از مداده   5ساختمان طبق بندد   یمهندسنظاممطرح کرده است. سازمان 

مهندسان و اشدخاص   لهیوسبهام و ارائه خدما  سازمان موظف است بر نحوه انج رهیمدئتیهوظایف و اختیارا  
 .های غیردولتی استان نظار  کندها و فعالیتحقوقی در طرح
 باشدیمشهری  منطقه 4 یدارااستان کرمان 
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 مجموعه شهرداری
 هاسازمان •
 ی و خدما  ایمنینشانآتش •
 آمار و فناوری اطالعا  •
 یراناتوبوس •
 اموال و امالک •
 بهسازی و نوسازی •
 هرازبهشت •
 و فرای سبز هاپارک •
 تاکسیرانی •
 و ترافیک ونقلحمل •
 عمران •
 قلعه دختر و قلعه اردشیر •
 مدیریت پسماند •
 میادین •

 هامعاونت
 اداری و مالی •
 ی و اقتصادیزیربرنامه •
 و ترافیک ونقلحمل •
 خدما  شهری •
 شهرسازی و معماری •
 فرهنگی و اجتماعی •
 فنی و عمرانی •

 

 ي بیمههاشرکت
آمده و در  15-1-7ذیل بند  1384ی بیمه در مبحث دوم مقررا  ملی ساختمان ویرایش هانقش نظارتی شرکت

هدای  نامه کارکرد درست سداختمان توسدط شدرکت   نامه کنترل ساختمان با طرح امکان صدور بیمهآیین 67ماده 
 دید تأکمدورد  هدای الزم،  با انجام بازرسدی  رأساًشرکت کنترل طراحی و بازرسی ساخت یا  هیدییتأبیمه بر اساس 

است. نقش نظارتی شوراهای اسالمی شهر نیز بر نحوه رعایدت ضدوابط شهرسدازی و مقدررا  ملدی       قرارگرفته
نامده  آیدین  98ها، عالوه بر رسیدگی به شکایا  مردمی در این زمینه در مداده  ساختمان و نحوه عمل شهرداری

 .است شدهمطرحکنترل ساختمان 
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 کارگاهی توسط مهندسان ناظر
 33نامه اجرایی ماده آیین 25تا  21حال حاضر اعمال نظار  کارگاهی توسط مهندسان ناظر که بر اساس مواد در 

به شکل پیچیده  1384های مبحث دوم مقررا  ملی ویرایش نامهمجموعه شیوه 16تا  13و مواد  1383مصوب 
الزحمه توسط مالک بده نداظر و   داخت حقبه ناظر، عقد قرارداد و پر یمهندسنظامو معیوبی با ارجاع کار سازمان 

بدا   73تدا   69نامه کنترل ساختمان ذیل مواد شود، در آیینارسال گزارشا  توسط ناظر به شهرداری پیگیری می
کار به استفاده از خدما  کنترلی معمار و محاسب ساختمان در حین اجرا و اخذ راهنمایی در موارد تکلیف صاحب

های مصوب به الزام طراح )ناظر( به ارائه گزارش عدم انطباق عملیا  ساختمانی با طرح ها وسکو  یا ابهام نقشه
 .است قرارگرفتهقانون شهرداری مورد اصالح  100ماده  7مرجع صدور پروانه وفق تبصره 

 

 ابزارهای نظارت
 از: اندعبار ساختمان در شهر کرمان  وسازساخت برابزارهای نظار  

سداختمانی،   یهدا نقشده اشدتغال بده کدار،     یهدا پروانه، مقررا  ملی ساختمان، یشهرسازضوابط و مقررا  عام 
 تعهد. یهابرگشناسنامه ساختمان و 

 ضوابط و مقررات عام شهرسازي
 ساختمان به شرح زیر است: وسازساختضوابط و مقررا  عام شهرسازی در موضوع 

 :11/4/1334شهرداری مصوب  قانون .1

 ع صدور پروانه ساختمان.در موضو 55ماده  24بند  •

 مغایر با کاربری. یهاساختماندر موضوع تخلف احداث  55ماده  24بند  •

 صدور مجوز و تصویب نقشه تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان. یهاموضوعدر  100ماده  •

 رمجازیغ یوسازهاساخت یهاتخلفدر موضوع مرجع و نحوه رسیدگی به  100تبصره یک ماده  •

و مددنی ناشدی از تخلفدا  مالکدان و      انتظدامی، کیفدری   یهاتیمسئولموضوع  در 100ده ما 7تبصره  •
 سازندگان ساختمان

 :7/9/1347نوسازی و عمران شهری مصوب  قانون .2

 یی از شهرهای بدون طرح جامعهاقسمتدر  وسازساختدر موضوع منع موقت  23ماده  1تبصره  •

 ندر موضوع صدور پروانه ساختما 26ماده  4تبصره  •
 7/10/1347حریم خطوط انتقال نیرو مصوب  نامهبیتصو .3

 در موضوع صدور پروانه ساختمان 11تا  5و تبصره آن و مواد  4ماده  •

 22/12/1351شورای عالی شهرسازی مصوب  قانون .4

 در موضوع صدور مجوز و تصویب نقشه تفکیک اراضی 6 ماده •

 16/4/1353تغییر نام وزار  مسکن مصوب  قانون .5

در موضوع مرجع تعیدین و تصدویب مقدررا      3ماده  3از بند  <د  >و قسمت  1از بند  <و > قسمت  •
 ملی ساختمان.
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 :1361/ 12/ 16توزیع عادالنه آب مصوب  قانون .6

، هدا رودخانده و تبصره آن در موضوع منع تصر  در حدریم بسدتر    37و ماده  2ماده  4تا  1 یهاتبصره •
 .هانآو ... و میزان حریم  هامرداب، هاکانال

و  1368 /1/3در محدوده استحفاظی و حریم شهرها مصوب  هاراهحفظ حریم و اراضی مجاور  ضوابط .7

ی کمربندی هاجادهدر موضوع منع احداث ساختمان در طرفین  3/2/1369بر اساس مصوبه  شدهاصالح

 .هامیحری در شهرنیبو 

 گواهیانه، گواهی عدم خال  و در موضوع صدور پرو 19/08/1371شورای عالی اداری مصوب  مصوبه .8

 ی کشور.هایشهردارپایان ساخت ساختمان توسط 

 :1374/  22/12ی مصوب مهندسنظام قانون .9

 ی آن.هاهد در موضوع تعریف مقررا  ملی ساختمان و  33 و 1مواد  •

 آن در موضوع صالحیت مهندسان 2و  1ی هاتبصرهو  4ماده  •

 نترل ساختمان.در موضوع مقررا  فنی و ک 35تا  30مواد  •

 در موضوع ضمانت اجرای مقررا  ملی ساختمان 40تا  34مواد  •

 و تبصره آن در موضوع مرجع نظار  بر اجرای مقررا  ملی ساختمان 35ماده  •

 ی ساختمان.مقررا  ملآن در موضوع آموزش و ترویج  2و  1ی هاتبصرهو  38و ماده  36ماده  •

 ی.مهندسنظاممطالعه و اجرای مقررا  ملی ساختمان و منابع مالی برای  نیتأمدر موضوع  39ماده  •

 :17/11/75ی مصوب مهندسنظامقانون  نامهنییآ .10

و مداده   3 و 2 و 1ی هدا تبصرهو  12و تبصره آن و ماده  3و ماده  2و  1ی هاتبصرهو  2و ماده  1ماده  •
و  29و تبصره آن و مواد  26آن و ماده  2 و 1ی هاتبصرهو  22و ماده  21تا  14و تبصره آن و مواد  13
 در موضوع شرایط و نحوه تعیین صالحیت مهندسان. 30

ی نظار  و کنترل سداختمان و مرجدع نظدار  بدر اجدرای مقدررا  ملدی        هاموضوعدر  40تا  33ماده  •
 ساختمان.

 در موضوع مرجع نظار  بر اجرای مقررا  ملی ساختمان. 124و  123مواد  •
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 مقررات ملي ساختمان
 .گرددیبرمه. ش  1352مقررا  ساختمانی در ایران به سال  سابقه تدوین

مقدررا    (ه.ش 1356ه.ش )اصالحی  1352نظام معماری و ساختمانی مصوب سال  قانونبرای نخستین مرتبه 
منسجم در طراحی، اجرا و نگهدداری   طوربهکه بتوان آن را  ییاالجراالزممجموعه ضوابط  عنوانبهساختمانی را 
 قرار دارد مطرح کرد. مورداستفاده هاساختمان

قدرار   دید تأکش مدورد  -ه 1354 اسدفندماه و کنترل ساختمان مصوب  یمهندسنظاممقررا  ساختمانی در قانون 
به نام مقدررا    هاآنکنترل و اجرای  نامهنییآاین قانون، مجموعه این اصول و قواعد فنی و  33گرفت در ماده 

 هدا سداختمان و نگهدداری   یبدردار بهرهو قواعد در طراحی، محاسبه، اجرا،  ملی ساختمان تبیین شد و این اصول
الزامدی   صور به مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی فرد و جامعه، یدهبهرهاطمینان از ایمنی، بهداشت،  منظوربه

 رعایت گردید.
و  اسدتانداردها ساختمانی،  یهانامهنییآدر کشور ما، در کنار مقررا  ملی ساختمان، مدارک فنی دیگری از قبیل 

، نشریا  ارشادی و آموزشدی و... توسدط مراجدع    هامانیپ، مشخصا  فنی ضمیمه یسازساختمانآیین کارهای 
کیفی و محتوایی حائز اهمیدت اسدت امدا بدا مقدررا  ملدی        ازنظرکه گرچه  ابدییمو انتشار  شدهنیتدومختلف 

 از: عبار  است وجوه تمایز نیا ساختمان تمایزهای آشکاری دارد.

 رانید وزئتیهو کنترل ساختمان مصوب  یمهندسنظامقانون  33اجرایی ماده  نامهنییآبه استناد  الزامي بودن:

عملیدا    هرگونده در سراسر کشور است و بدر   االجراالزممقررا  ملی ساختمان دارای اصول مشترک، یکسان و 
 ی موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم اسدت. ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر کاربری بنا

 و راهنمایی است. یاهیتوصتوجه به الزامی بودن مقررا  ملی ساختمان، این مقررا  فاقد موارد  با

ملی ساختمان از حیث نیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصال   مقررا  سازگار بودن با شرایط کشور:

 یمهندسنظامقانون  33ی و اقلیم و محیط با شرایط کشور سازگار است و به استناد ماده ساختمانی، توان اقتصاد
متناسدب بدا شدرایط     توانندیمهر استان  یمهندسنظام یهاسازمانه.ش  1374و کنترل ساختمان مصوب سال 

 مقررا  ساختمانی را بدهند. لیوتعدجرحاقلیمی آن استان پیشنهاد 

 یمهندسنظامی ساختمان در دفتر تدوین و ترویج مقررا  ملی ساختمان از معاونت مقررا  مل اقتصادی بودن:

و اجرای ساختمان وزار  مسکن و شهرسازی تحت نظار  شورای تدوین و مقررا  ملی ساختمان بدا عردویت   
تهیده و   اجمدال خالصده و   طوربه مبحثتخصصی هر  یهاتهیکمبرجسته کشور توسط  نظرانصاحباستادان و 

 .شودیمن تدوی

نفر  20همان دستورالعمل از  2شورای تدوین مقررا  ملی ساختمان به استناد ماده : مجموعه بیست مبحث

گونداگون مدرتبط بدا رشدته سداختمان کده بدا         یهاتخصصبا  نظرصاحبکارشناس و مدیر مجرب و برجسته و 
 فیتدأل سابقه تدوین مطالب فندی و   مقتریا  کشور از حیث علمی فنی و اجرایی آشنایی کامل دارند و یا دارای

و اعرا و رئیس این شدورا توسدط وزیدر     گرددیمتخصصی رشته خود باشند تشکیل  نهیدرزمواجدالشرایط علمی 
. دبیرخانه شورای تدوین، دفتر تدوین و ترویج مقدررا   شودیمبرای مد  سه سال انتخاب  یشهرسازمسکن و 

ملی ساختمان شامل بیست مبحث است که هر مبحدث   مقررا  ملی ساختمان وزار  مسکن و شهرسازی است.
 از: عبار  استدر کمیته تخصصی همان مبحث و تحت هدایت و نظار  شورای تدوین مقررا  ملی ساختمان 
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 : تعاریف1مبحث 
 : نظاما  اداری2مبحث 
 در مقابل حریق هاساختمان حفاظت :3مبحث 
 عمومی ساختمان الزاما  :4مبحث 
 ساختمان یهافراوردهو   مصال :5مبحث 
 وارد بر ساختمان یبارها :6مبحث 
 یسازیپو  یپ :7مبحث 
 با مصال  بنایی یهاساختمان یو اجرا طرح :8مبحث 
 آرمهبتن یهاساختمان یو اجراطرح  9مبحث 
 فوالدی یهاساختمانو اجرای  طرح :10مبحث 
 صنعتی ساختمان ها یاجرا :11مبحث 
 ت کار در حین اجراو حفاظ یمنیا :12مبحث 
 برقی ساختمان ها سا یتأسو اجرای  طرح :13مبحث 
 گرمایی تعویا هوا و تهیه مطبوع سا یتأس :14مبحث 
 یبرقپله: آسانسورها و 15مبحث 
 بهداشتی سا یتأس :16مبحث 
 و تجهیزا  گاز طبیعی ساختمان ها یکشلوله سا یتأس :17مبحث 
 در مصر  انرژی ییجوصرفه :19مبحث 

 و تابلوها عالئم: 20بحث م

مرکز تحقیقا  ساختمان و مسکن در  لهیوسبهطرح ساختمان ها در برابر زلزله که  نامهنییآ: 2800 نامهنییآ

 رندده یدربرگ نامده نیدی آکداربرد ایدن    حددود  گردیدد.  االجراالزم 1367است و از سال  منتشرشده 1366 ماهبهمن
 یهدا سدازه و  هدا پدل خاص مانند سددها   یهاساختمانبنایی است و  و یچوب ،یفوالد بتن مسل ، یهاساختمان

هایی است که ، پدید آوردن سازه2800نامه ی طراحی از دیدگاه آیینشود. فلسفهدریایی را شامل نمی

درجه مقیاس ارسالی مرکالی( بدون وارد شدن آسیی    7هایی با شدت کم تا متوسط )تا در برابر زلزله

، قادر به مقاومت باشند. برای رسییدن  ختنیفروردرجه( بدون  9های شدید )تا ر زلزلهای و در برابسازه

 است که مکمل یکدیگر هستند. شدهینیبشیپنامه به هدف فوق چندین شرط در آیین

، وزار  مسدکن و شهرسدازی )مرکدز تحقیقدا  سداختمان و      1367در اسدفند   رانید وزئتیهی بر اساس مصوبه
 نامه را بازنگری نماید.، این آیینبارکیسال  5ه هر مسکن( موظف گردید ک

قدرار   یبدازنگر  مدورد ( بلندمد و  مد کوتاهی )مقدماتی، در سه دوره 1372نامه در سال ی اول این آییننسخه
وسداز  انددرکاران سداخت  نظران و دستنوبت از صاحب 4به پایان رسید. پس از چاپ، در  1376گرفت و در سال 
 تنظیم و منتشر شد. 1377 ماهیدی دوم در و بعد از برگزاری دومین کارگاه تخصصی، نسخهنظرسنجی شد 

 1379 ورماهیشدهر نامده در  به تصویب رسدید. ایدن آیدین    رانیوزئتیه 14/9/78ی مورخ این مجموعه در جلسه
اسدتاندارد ملدی    های ساختمانی در قالبی ملی استاندارهای مهندسی ساختمان و مصال  و فرآوردهتوسط کمیته

نامه با توجه به کیفیت برتر و سط  استاندارد پیشرفته نسبت بده  صویب رسید. مفاد این آیینبه ت 2800ی شماره
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ی اول( از سط  ایمنی باالتری برخوردار است. تفسدیر، اصدالح و بدازنگری ادواری ایدن     )نسخه 1365ی نسخه
 است. شدهتهگذاشی دائمی بازنگری کمیته یبر عهدهنامه آیین

های بدا مصدال  بندایی    ی ساختمان در برابر نیروی زلزله و ضوابط ساختماناین مجموعه شامل کلیا ، محاسبه
های فدوالدی  بندی خطر نسبی زلزله در شهر و نقاط مهم ایران، ضوابط خاص برای سازهاست و درجه رمسل یغ

 هد.دهای آن را تشکیل میمقاوم در برابر زلزله و ... پیوست
قدانون کدار    85های ساختمانی به استناد مداده  نامه حفاظتی کارگاهآیین: های ساختمانینامه حفاظتی کارگاهنییآ

تصویب گردید و در مورد تمامی  1381 ورماهیشهرجمهوری اسالمی ایران از سوی وزار  کار و امور اجتماعی در 
 است. االجراالزمهای ساختمانی کارگاه

ه پیشگیری از حوادث منجر به صدما  و خسارا  جانی و مالی در عملیا  ساختمانی و تأمین هد  این مجموع
ی شدمول و  دامنده  فصدل )هدد ،   9های ساختمانی اسدت و از  ایمنی و حفاظت نیروی انسانی شاغل در کارگاه

ری و حفاری، آال  و تجهیزا  ساختمانی، وسایل دسترسی موقت، تخریب، گودبرداتعاریف، مقررا  کلی، ماشین
ماده تشدکیل   324های فلزی و بتنی، انبار کردن مصال ، مقررا  متفرقه( و مجموعاً اسکلت برپانمودنساخت و 

 شود.می

 هاي اشتغال به کارپروانه
و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی  یمهندسنظامی اجرایی قانون نامهآیین 2ی ماده  یتصربه

هایی که های مهندسی ساختمان در محلی، محاسبه، نظر ، اجرا و سایر خدما  فنی در بخشبرای امور طراح
و همچنین  شدهاعالممسکن و شهرسازی و کشور تعیین  یهاوزارتخانهی وسیلهتاکنون در اجرای قوانین قبلی به

جوز وزار  مسکن و ی وزار  مسکن و شهرسازی با کسب موسیلههایی که بهها و محلدر شهرها و شهرستان
ای ضدروری  شهرسازی با کسب نظر از وزار  کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صالحیت حرفه

 است.

 پروانه اشتغال به کار مهندسي

با توجه  توانندیممرتبط  یهارشتهاصلی یا  یهارشتهدارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در هر یک از 
مربوط در یک یا چند زمینه خدما  مهندسدی از   یهاآزمونابق کار و تجربه و قبولی در به مدرک تحصیلی، سو

، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت یبرداربهرهقبیل طراحی، محاسبه، نظار ، اجرا، 
 و تولید، نصب، آموزش و تحقیق، تشخیص صالحیت شده و فعالیت نمایند.

که  هایشهردار یاستثنابه یردولتیغدولتی و وابسته به دولت، مؤسسا  و نهادهای عمومی  یهاشرکتدر مورد 
بده تصدویب    هاآن، مشروط بر اینکه تشکیال  سازمانی اندنمودهسازمانی فنی خاص  یواحدهااقدام به تأسیس 

باشد، با ارائه مدارک، شخص حقیقی « پروانه اشتغال»دارای  هاآنرسیده و مسئول واحد فنی  دارتیصالحمراجع 
شدخص حقدوقی   « پروانده اشدتغال  »مذکور،  نامهنییآ، به ترتیب مقرر در دارتیصالحو مصوبا  مراجع  مجوزها

 صادر خواهد شد.
اجرایدی قدانون    نامده نیدی آ 16مداده    یتصدر بده مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظدار  و امثدال آن   

ده مدیرعامل یا رئیس مؤسسده اسدت. در مدورد اشدخاص حقدوقی کده       و کنترل ساختمان، بر عه یمهندسنظام
 هاآنشخص حقیقی بوده و نتیجه فعالیت و کار به امرای « پروانه اشتغال»دارای  هاآنفنی  یواحدهامسئوالن 
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رسیده، به عهده این افراد است. این مسئولیت قائم به شخص امرداکننده بدوده و بدا تغییدر سدمت وی، سداقط       
مچنین امرای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امرا یدا تعهدد   . هشودینم

، سه سال است نامهنییآهمان  22و  20مواد   یتصربه« پروانه اشتغال»، نخواهد بود. مد  اعتبار اندکردهنظار  
که در آن،  شودیمصادر « الپروانه اشتغ»و تخصص، فقط یک  رشتهکیو در صور  احراز شرایط برای بیش از 

 است. ذکرشدهفرد دارنده،  یهاتخصصو  هارشته
قانون مددنی،   1287و کنترل ساختمان، با توجه به ماده  یمهندسنظاماجرایی قانون  نامهنییآ 25ماده   یتصربه
 یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعا  اسناد رسمی را دارد.« پروانه اشتغال»

 است. دشدهیقو پهنه استان  مهندسگواهی اشتغال به کار مهندسی، حوزه مجاز اشتغال به کار  2 در صفحه

 پروانه اشتغال به کار کارداني و تجربي

و کنتدرل   یمهندسد نظدام اجرایدی قدانون    نامده نیدی آ 26مداده    یتصربهپروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی 
اردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صور  قبدول  ساختمان، برای دارندگان مدرک تحصیلی ک
پروانده  »اصدلی مهندسدی سداختمان حسدب مدورد،       یهارشتهاز  یکیدرشدن در آزمون علمی و عملی مربوط، 

 .شودیمصادر  1و پایه  2، پایه 3در سه درجه پایه « اشتغال
تعیدین حددود صدالحیت     منظدور بده کنترل ساختمان، و  یمهندسنظاماجرایی قانون  نامهنییآ 29ماده   یتصربه

و معماران تجربی، فعالیت فنی و مهندسی در بخدش اجدرای سداختمان بدر      هاکاردانو ظرفیت اشتغال  یاحرفه
. سپس بدا توجده بده پایده     شودیماساس پیچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه تقسیم 

و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صالحیت  یاحرفهلی و سوابق کار و مدرک تحصی« پروانه اشتغال»
وزار  مسکن و شهرسازی تهیه و ابالغ  لهیوسبهکه  یدستورالعملطبق « پروانه اشتغال»و ظرفیت اشتغال دارنده 

 .شودیمدرج « پروانه اشتغال»تعیین و در  شودیم
و کنترل  یمهندسنظامآیین اجرایی قانون  30ماده   یتصربهیا تجربی  مد  اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی

 ساختمان، سه سال است.

 پروانه مهارت فني

قدانون   4بنا به پیشنهاد وزار  مسکن و شهرسدازی و بده اسدتناد مداده      8/4/1376در جلسۀ مورخ  رانیوزئتیه
برای کارگران مداهر را  « روانه مهار  فنیپ»صدور  نامهنییآ -1374مصوب  –و کنترل ساختمان  یمهندسنظام

 تصویب نمود.
اشتغال به کار کارگران از تاریخی که وزار  مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزار  کشدور بدرای آن دسدته از    

ساختمان و شهرسازی، تعیین و اعالم کند، مستلزم داشتن صالحیت فنی است که باید از  یهابخشامور فنی در 
 احراز شود. یاحرفهه مهار  فنی توسط سازمان آموزش فنی و طریق صدور پروان

، در صور  اندکردهپروانه مهار  فنی دارای سه درجه است. به افرادی که مهار  خود را از طریق تجربه کسب 
در همان درجده داده  « پروانه مهار  فنی»موفقیت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعایت سایر شرایط، 

 .شودیم
 مد  اعتبار پروانه مهار  فنی سه سال است.
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ی هسدتند  احرفده ماهده از سدازمان آمدوزش فندی      18یا طرح  کیدرجهافرادی که دارای گواهینامه کارگر ماهر 
داشتن سابقه کار تجربی به مد  الزم و قبولی در آزمون مربوط  ازجملهبا رعایت و احراز سایر شرایط،  توانندیم

 نمایند.« پروانه اشتغال به کار تجربی»و شهرسازی تقاضای دریافت از وزار  مسکن 
مذکور را  نامهنییآسال اجرای مفاد  10ظر   اندموظفی مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی هاوزارتخانه

 ری دهند.کشور تس کلبه

 ساختمانی يهانقشه

 ییهیا ساختمانبدی، فیزیکی و فنی کال یهایژگیودقیق و همچنین کنترل  مشخصا تعیین  منظوربه

 :شودیم، چند دسته نقشه به شرح زیر طراحی شودیمایجاد  وسازساختکه طی هر فرآیند 
 نقشه معماری •

 نقشه محاسبا  سازه •

 نقشه تأسیساتی •

 نقشه نگهبان سازه •

 نقشه چون ساخت •

 نقشه معماری 
تمان بوده و معر  جزئیا  اجرایدی کدل بندا    ساخ یبعدسهدقیق  یهااندازهاست که مبین فرم، حجم و  یانقشه
 سازه و تأسیسا  باشد. رازیغبه
 )سازه، تأسیسا  برقی و تأسیسا  مکانیکی( است. هانقشهنقشه معماری، نقشه مادر سایر  گریدعبار به

اظر معماری که توسط مهندسان معمار از امور مهندسین ند  یهانقشهمعماری به همراه فرم تعهد تهیه  یهانقشه
 ، معتبر خواهد بودگرددیمدریافت 

و کنترل ساختمان، امرای مجاز اشخاص حقیقی و  یمهندسنظاماجرایی قانون  نامهنییآ 19همچنین طبق ماده 
خواهد بود که  یهمراه با مهرو اسناد تعهدآور، توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار،  هانقشهحقوقی ذیل 

شدماره شهرسدازی   و  تخصصدی  رشدته  ،یمهندسد نظدام  یتشماره عردو  ،پروانه اشتغال شماره ،در آن نام کامل
معماری، محاسباتی، تأسیساتی و اسدناد تعهددآور مربدوط     یهانقشهد. لذا از پذیرش باش شدهدرج در آن مهندس

 تعهد طراحی و نظار  مهندسان( که فاقد مهر با مشخصا  مذکور است، خودداری گردد. یهابرگ)
بایدد از سدوی    شدده واقدع  5تا  1زیربنا که در محدوده مناطق  مترمربع 2000معماری با متراژ بیش از  یهانقشه

که نمونه امردای مجداز دارندد، تأییدد گدردد       یزیربرنامهاز طر  سازمان مدیریت و  دشدهییتأمهندسین مشاور 
 الف(. 1381)شهرداری 

 نقشه محاسبات سازه
بتنی،  یهاساختمانو ... بوده و در  هاپلع تیرآهن و طرز قرار گرفتن ستون، نمره و نو کنندهمشخصاین نقشه، 
است. )سید  هاآنو طرز قرار گرفتن  گردهالیمنمره  کنندهنییتع، پوترها و هاستونچگونگی ایجاد  کنندهمشخص
 (.572: 1381صدر، 
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محاسدباتی   یهدا نقشده تأییدد   در صور  استفاده از خدما  مهندسین مشداوره سدازه و سداختمانی مجداز بدرای     
آن عالوه بر امرا و تأیید مهندس  ستیلچکمحاسباتی و  یهانقشهطبقه و بیشتر، باید تمامی  6 یهاساختمان

 محاسب مجاز، به مهر و امرای مهندسین مشاور مجاز نیز برسد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقا   2800طرح ساختمان ها در برابر زلزله به شماره  نامهنییآباید با رعایت  هانقشهاین 

 باشد. شدههیتهصنعتی و سایر مباحث مقررا  ملی ساختمان 
 باشد. 0Aو  1Aو  2Aو  3Aباید در ابعاد استاندارد  یاسازهمعماری و محاسبا   یهانقشه

 ی تأسیساتيهانقشه
در ساختمان اسدت و شدامل    تأسیساتی ازیموردنمحل فیزیکی لوازم، تجهیزا  و وسایل  دهندهنشان هانقشهاین 
 صددم کید نبایدد از   هدا نقشده ، فاضالب، گاز، تهویه، تلفن و برق است )همان(. مقیاس این یرسانآب یهانقشه
 باشد. ترکوچک

و  1375و کنتدرل سداختمان مصدوب بهمدن      یمهندسد نظاماجرایی قانون  نامهنییآ 12ماده  3بر اساس تبصره 
از تاریخ این ابالغیه جهت اجرای تأسیسا  ساختمان  1378کور مصوب بهمن مذ نامهنییآ 12دستورالعمل ماده 

 ها، استفاده از خدما  مهندسان تأسیسا  برقی و مهندسان تأسیسا  مکانیکی الزامی است.
طبقده و بیشدتر، همچندین     6 یهدا سداختمان مقتری است از تاریخ ابالغ این بخشنامه جهت صدور پروانه تمام 

تأسیسدا    یهدا نقشده تأسیسدا  برقدی و    یهدا نقشهو باالتر،  مترمربع 2000ربنای ناخالص با زی یهاساختمان
 ( تهیه و در پرونده صادره درج گردد.صالحیذمکانیکی )با امرا و برگ تأیید نقشه مهندس 

 نقشه نگهبان سازه
یدک سداختمان    بیش از یک طبقه از کنار یبردارخاکاست که در صور  ضرور   یانقشهنقشه سازه نگهبان، 

 الزامی است اشهیته شدهساختهموجود/پابرجا/
 در این نقشه حداقل سه مشخصه زیر باید مورد ارزیابی قرار گیرد:

 نوع خاک؛ •

 ضریب خاک؛ •

 .یبردارخاکارتفاع  •
 تهیه این نقشه بر عهده و در صالحیت مهندس سازه است.

در ساختمان موجود مجاور و نوع خداک و مدواد محدل     کاررفتهبهدر این نقشه باید نوع، مقاومت و اندازه مصال  
احداث، میزان خوردگی، سفتی، شلی و میزان مقاومت زمین و عوامل جوی منطقه نظیر سدرعت بادهدا، رطوبدت    

 قرار گیرد. مدنظرشده و در طراحی  یریگاندازهزمین، هوا و حرار  منطقه 
 .شودیمدر هنگام صدور پروانه به مالکان تحویل  هانقشهاخیر نقشه سازه نگهبان همراه سایر  یهاسالدر 

 نقشه چون ساخت
است که چگونگی سازه، معماری و تأسیسا  ساختمان را در وضعیت موجود نشدان   یانقشه، 1نقشه چون ساخت

 و مسئولیت تهیه آن بر عهده پیمانکار و از تعهدا  مالک است. دهدیم
 سازه و معماری و نگهداری تأسیسا  است. برای تعمیرا  و تغییرا  یاهیپااین نقشه، 

                                                           
1 As built 
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 ترسیم این نقشه در صالحیت مهندسان سازه، معماری و تأسیسا  در هر موضوع تخصصی آن است.
و یک نسخه از آن به شهرداری و یدک   رسدیماین نقشه، پس از اتمام عملیا  ساختمان به تأیید مهندس ناظر 

 .شودیمنسخه به مالک تحویل 

 

 تمانشناسنامه ساخ
 .دهدیمشناسنامه ساختمان، مجموعه مستنداتی است که مشخصا  کمی و کیفی ساختمان را نشان 

ابدزاری   عندوان بده  تواندیمو البته  یسازساختمانشناسنامه ساختمان، ابزاری است برای هدایت کمیت و کیفیت 
 آید. حساببهبرای حفظ و نگهداری ساختمان نیز 

و  یحا و توضد  یلمنظور تشدک  این به یاپرونده یدباید آن، ن و باال بردن عمر مفساختمای حفظ و نگهدار یبرا
تدا در   ( در آن منظدور شدود  یسداتی تأس ژهید وبه) اجرایی یهانقشهبا  بنا، همراه یاناز شروع تا پا ییاجرا یراهنما
اقدام گردد  یرا متعو  یمگرفته و نسبت به ترم نیف ککم هاآنبه علل مختلف، از  عمیرا ت برای الزم یهازمان
 (.379: 1381صدر،  ید)س

 :است یرزجزء شناسنامه ساختمان شامل سه 
 ؛پروانه ساختمان •
 ؛عدم خالفت یگواه •
 .ساختمان یانپا یگواه •

 روانه ساختمانیپ
و  شودیمدر سط  شهر داده  ساختمان مقتریان احداثبه  یشهردار یاست که از سو جوزیم نی،امساخت پروانه
ب نقشه مصدو  بر اساسابعاد مندرج در برگه و  یت، با رعاشدهنییتعر پالک د از خواهد بودمالک مج آن موجببه

 یدد. بده احدداث بندا نما    فندی، اقددام  ضدوابط   یرو سدا  شدهنییتعپروانه بوده و طبق سطوح  یوستپشهرداری که 
در  یاساسد  ییدر و تغ تعمیدر  ،سداختمان  یدد دجت ،اتمانی، مجوز شهرداری برای احداث بنساخ روانهپ گریدعبار به

 (.121: 1381)سید صدر، است ساختمان
 29از مداده   2قید گردد. همچنین در اجرای تبصدره   ربطیذلزوماً باید در پروانه ساختمانی  اخذشدهمفاد تعهدا  

قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی که بدرای پایدان یدافتن سداختمان ضدروری اسدت در پروانده        
 (.14و  7الف:  1381انی ذکر شود )شهرداری، ساختم

 صفحه( و حاوی فیلدهای اطالعاتی زیر است: 4جمعاً )دو رو  دوبرگهپروانه ساختمانی، 
 بخش مشخصا  پروانه؛ -

 .شودیمدر این بخش شماره پرونده، نوع پروانه، شماره پروانه و تاریخ صدور درج 
 بخش اطالعا  شرکت خدما  فنی و مهندسی؛ -
 .شودیمدر شرکت درج  الیسرشمارهاین بخش نام شرکت، کد شرکت، نوع مسئولیت شرکت و  در

اسدت و بایدد مهلدت اتمدام عملیدا        دشدده یقسال از تاریخ صددور   2در زیر این دو بخش، مهلت اعتبار پروانه 
 ساختمانی برحسب ماه درج گردد.



 

 

 

35 

 

 ماندر استان کر وسازساخت بری قوانین و مقررات نظارت شناسبیآس 

 بخش اطالعا  مالک و ملک؛-
ی، کاربری زمین، پالک ثبتی مادر، بخش ثبتدی، کدد پسدتی مالدک، نشدانی،      در این بخش نام مالک، کد نوساز

تراکم، حوزه پارکینگ، پالک ثبتی، محدوده، مساحت زمین طبق سند، مساحت زمین موجود، مساحت زمین پس 
 گدذر عدرض از اصالح، زیربنای موجود و حدود )شماال و شرقا و جنوبا و غربا( ابعاد مندرج در سند، ابعاد موجدود،  

 .شودیماصالحی و ابعاد باقیمانده درج 
 .شودیمدر زیر این بخش، توضیحا  بر و کف قید 

 اجرایی؛ یهاطرحبخش پروفیل و  -
 .شودیمدر این بخش کروکی ملک ترسیم 

 پرداخت عوارض؛ یهاشیفبخش شماره  -
به  یآمدگشیپ، مشرفیت، پرداخت عوارض به تفکیک زیربنا، پذیره، افزایش تراکم یهاشیفدر این بخش شماره 

 .شودیمگذر، تغییر کاربری، پارکینگ، حق بیمه کارگران و متفرقه درج 
رئیس ستاد منطقه و شهردار منطقه  وباال و انتهای صفحه یک، معاون شهرسازی و معماری  یهابخشدر ذیل 

 .کنندیمصحت مندرجا  صفحه را امرا 
 است. شدهدرجلک / متقاضی در پشت صفحه یک، تعهدا  مهندسان ناظر و ما

 .شودیمصفحه دو با شماره پرونده، نوع پروانه، شماره پروانه و تاریخ صدور آغاز 
 بخش مشخصا  ساختمانی احداثی؛-

، تعداد کسری پارکینگ، تراکم ازیموردندر انرژی، تعداد کل پارکینگ  ییجوصرفه ازنظر یبندگروهدر این بخش 
از سدط  نمدا، ارتفداع     یآمددگ شیپ، طول درگذر یآمدگشیپملک،  در بناحداث ساختمانی، سط  اشغال، محل ا

از کف گذر، نوع اسکلت، نوع پی، نوع سقف، مصال  نما، پوشدش بدام، تدأمین آب، دفدع فاضدالب،       یآمدگشیپ
سرمایش، گرمایش، تأمین انرژی، تعداد درختان مجاز برای قطدع و تعدداد درختدانی کده بایدد حفدظ شدوند درج        

 .ودشیم
 مجاز طبق این برنامه؛ وسازساختبخش  -

کاربری )مسدکونی، انبدار و    برحسب، طبقه و سایر( طبقهمیندر این بخش مشخصا  طبقا  )زیرزمین، همکف، 
 .شودیمبه تفکیک واحد و مساحت درج  (تأسیسا ، پله و آسانسور و ...

 بخش وضعیت نهایی مجاز کل بنا؛-
 شود.در وضعیت نهایی مجاز کل بنا درج میدر این بخش مشخصا  بخش پیشین 

 شود.پروانه درج می بنای مورد توسعه و مساحت کل مساحت در زیر این بخش مساحت بنای مورد تبدیل،
 بخش اطالعا  مهندسان؛-

در این بخش مشخصا  مهندسان ناظر، معمار، محاسب، تأسیسا  برق، تأسیسا  مکانیک و مجری ساخت بده  
 هرکددام امرا و شماره برگه تعهد  پروانه اشتغال، شماره شماره مهندسی،، شماره نظامینام خانوادگتفکیک نام و 

 شود.درج می
انتهای صفحه دو نیز، معاون شهرسازی و معمداری و رئدیس سدتاد منطقده و شدهردار       های باال ودر ذیل بخش
مه تعهدا  مهندسان نداظر و مالدک/   کنند. در پشت صفحه دو نیز ادامندرجا  صفحه را امرا می منطقه صحت
 است که باید توسط آنان امرا شود. شدهدرجمتقاضی 
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 واهي عدم خالفگ
 و حاوی فیلدهای اطالعاتی زیر است: کرویگواهی عدم خال  یک برگه 

 بخش مشخصا  گواهی؛-
 شود.در این بخش نوع گواهی، شماره گواهی و تاریخ صدور گواهی درج می

 شود.می صفحه و کنار این بخش و مد  اعتبار گواهی از تاریخ صدور در زیر آن درج یالدر باشماره پرونده 
 بخش اطالعا  مالک و ملک؛-

در این بخش نام مالک، کدنوسازی، کاربری زمین، محدوده، پالک ثبتی مدادر، بخدش ثبتدی، حدوزه پارکیندگ،      
شدماال و شدرقا و   حددود ) اصلی(، نشدانی،  قطعه فرعی و  )برحسب یثبتتراک، شماره پروانه، تاریخ صدور پالک 

 شود.اصالحی و ابعاد باقیمانده درج می گذرعرض( ابعاد مندرج در سند، و غرباجنوبا 
، مرحله ساختمانی، نوع اسکلت، مساحت زمین طبق سند، مسداحت زمدین   و کفدر زیر این بخش توضیحا  بر 
 شود.قید می ازیموردنگ و تعداد پارکین شدهنیتأمپس از اصالحی، تعداد پارکینگ 

 وساز؛بخش ساخت-
مسدکونی، انبدار و   ) یکاربر برحسبطبقه، طبقه و سایر( در این بخش مشخصا  طبقا  )زیرزمین، همکف، نیم

 شود.درج می و مساحت...( به تفکیک واحد  آسانسورتأسیسا ، پله و 
 شود.قید می در زیر این بخش تعداد طبقا  زیرزمین، سایر، کل و مساحت کل زیربنا

 بخش اطالعا  مهندسان؛-
در این بخش مشخصا  مهندسان ناظر، معمار، محاسب، تأسیسا  برق، تأسیسا  مکانیدک، مجدری سداخت و    
مأمور بازدید به تفکیک سمت، نام و نام خانوادگی، تاریخ گزارش، شماره پروانه اشدتغال، شدماره امردا و شدماره     

 شود.درج می هرکدامبرگه تعهد 
های بداال و انتهدای   است. در ذیل بخش شدهگرفتهر این بخش محلی برای درج توضیحا  گواهی در نظر در زی

 صفحه معاون شهرسازی و معماری و رئیس

 کند.ستاد منطقه و شهردار منطقه صحت مندرجا  صفحه را امرا می

 گواهي پایان ساختمان
عاتی مشابه گدواهی عددم خدال  اسدت کده در      گواهی پایان ساختمان یک برگه یک رو و حاوی فیلدهای اطال

 شود.صور  نداشتن خال  یک ساختمان برای آن صادر می

 هاي تعهدبرگ
 اند از:های تعهد عبار برگ

 های معماری؛برگ تعهد تهیه نقشه •
 های محاسباتی ساختمان؛برگ تعهد تهیه نقشه •
 مکانیکی(؛ -های تعهد تهیه نقشه تأسیساتی )برقی برگ •
 نظار .برگ تعهد  •

 های معماریبرگ تعهد تهیه نقشه
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 های معماری، یک برگ دو رو و حاوی فیلدهای اطالعاتی زیر است:برگ تعهد تهیه نقشه
 بخش اطالعا  شهرسازی منطقه؛ -

 گردد.مهندسین ناظر و تاریخ توسط شهرسازی منطقه درج می الیسرشمارهدر این بخش 

 بخ  اطالعات مهندس؛ -

، نام پدر، شاااره شناسانامه و محاد صادور     ینام خانوادگمحاسباتی ساخماا ، نام و  در این بخ  مهندس

، شااره پروانه اشمغال، شااره ملای، کاد پسامی    یمهندسنظامه ، هدرس، شااره امضای شهرداری، شااره 

ی، مالک، شااره اصال  ینام خانوادگمحد سکونت، پایه و تاریخ اعمبار پروانه، اطالعات پال  ثبمی هنام و 

ناام  شااره فرعی، شااره تفکیکی، شااره بخ ، پال  ثبمی، ممراژ کد بناا و تداداد کاد طبقاات(، ناام و      

های مدااری و شاااره امضاای وی را درو و صاحت منادرجات را مهار و      مهندس طراح نقشه یخانوادگ

 کند.امضا می

 بخ  اطالعات مالک؛ -

م پادر، شاااره شناسانامه، هدرس محاد ساکونت،      ، ناا یناام خاانوادگ  در این بخ  مالک ساخماا ، نام و 

مهنادس محاسا     یناام خاانوادگ  های اصلی، فرعی و تفکیکای پاال  ثبمای و هدرس ه  و ناام و     شااره

 کند.ساخماا  را درو و صحت مندرجات را امضا می

 بخ  تدهدات مهندس محاس ؛ -

 کند:زیر امضا می شرطبهدر پشت برگه، مهندس محاس  تدهدات خود را 

 های مدااری مصوب.بازدید از محد ملک قبد از انجام محاسبات و تطبیق موقدیت و ابداد ملک با نقشه

 شده.های ارائهدر نقشه ازیموردنمصرفی و ابداد جو،  هالتههنمقاومت خا ، نوع  ذکر

 جهت حفر چاه روی پال  فونداسیو . اسمفادهقابدهای تدیین محد

 مانداردها و مقررات ملی ساخماا  در محاسبات.ها، اسنامهرعایت کلیه هیین

 مهندسین محاس  طبق مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی. شرح خدماترعایت کامد 

 بخ  تدهدات کارفرما؛ -

 کند:زیر امضا می شرطبهدر پشت برگه، مالک تدهدات کارفرما را 

 ات(.ضوابط و مقرر ازنظرعدم دخالت و عدم ارائه طریق در طراحی محاسباتی ه

 امضای مهندس و مالک باید در دفمر اسناد رسای گواهی گردد.
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 مکانیکي( –های تأسیساتي )برقي های تعهد تهیه نقشهبرگ
 هرکددام های تأسیسا  مکدانیکی سداختمان،   های تأسیسا  برقی و برگ تعهد تهیه نقشهبرگ تعهد تهیه نقشه

 شرح زیر است:های اطالعاتی مشابهی به یک برگه دو رو و حاوی فیلد
 بخش اطالعا  شهرسازی منطقه؛ -

 گردد.امور مهندسین ناظر و تاریخ توسط شهرسازی منطقه درج می الیسرشمارهدر این بخش 
 بخش اطالعا  مهندس؛ -

، نام پدر، شدماره شناسدنامه و   ینام خانوادگا  مکانیک/برق ساختمان، نام و سدر این بخش مهندس طراح تأسی
کدد   ، شماره پروانه اشتغال، شدماره ملدی،  یمهندسنظامس، شماره امرای شهرداری، شماره محل صدور آن، آدر

سکونت، پایه و تاریخ اعتبار پروانه، اطالعا  پالک ثبتی )نام و نام خانوادگی مالک، شدماره اصدلی،   پستی محل 
، نام و ندام خدانوادگی   شماره فرعی، شماره تفکیکی، شماره بخش، پالک ثبتی، متراژ کل بنا و تعداد کل طبقا (

 .کندیمی معماری و شماره امرای وی را درج و صحت مندرجا  را مهر و امرا هانقشهمهندس طراح 
 بخش اطالعا  مالک؛-

ی هدا شدماره در این بخش مالک ساختمان، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس محل سکونت، 
درس آن و نام و نام خانوادگی مهنددس طدراح تأسیسدا  مکانیدک/برق     اصلی، فرعی و تفکیکی پالک ثبتی و آ
 .کندیمامرا  ساختمان را درج و صحت مندرجا  را

 بخش تعهدا  مهندس طراح تأسیسا  مکانیک/برق؛-
 :کنندیمدر پشت برگه نیز، مالک و مهندس، تعهدا  مهندس طراح تأسیسا  مکانیک/برق را به شرح زیر امرا 

 ی معماری مصوب، سازه و تأسیسا .هانقشهملک و تطبیق موقعیت و ابعاد ملک با بازدید از محل 
 ، استانداردها و مقررا  ملی ساختمان.هانامهنییآرعایت کلیه 

 رعایت کامل شرح خدما  مهندسین برق و تأسیسا  طبق مصوبه وزار  مسکن و شهرسازی.
 ردد.امرای مهندس و مالک باید در دفتر اسناد رسمی گواهی گ

 برگ تعهد نظارت
 برگ تعهد نظار ، یک برگه دو رو و حاوی فیلدهای اطالعاتی زیر است:

 بخش اطالعا  شهرسازی منطقه؛-
 .گرددیمامور مهندسین ناظر و تاریخ، توسط شهرسازی منطقه درج  الیسرشمارهدر این بخش 

 بخش اطالعا  مهندس؛-
نام پدر، شدماره شناسدنامه و محدل صددور آن، آدرس، شدماره      در این بخش مهندس ناظر، نام و نام خانوادگی، 

ی، شماره پروانه اشتغال، شماره ملی، کد پستی محل سکونت، پایه و تاریخ مهندسنظامامرای شهرداری، شماره 
اعتبار پروانه، اطالعا  پالک ثبتی )نام و نام خانوادگی مالک، شماره اصلی، شماره فرعی، شماره تفکیکی، شماره 

 .کندیمپالک ثبتی، متراژ کل بنا و تعداد کل طبقا ( را درج و صحت مندرجا  را مهر و امرا  بخش،
 بخش اطالعا  مالک؛-
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ی هدا شدماره در این بخش مالک ساختمان، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس محل سکونت، 
وادگی مهندس ناظر سداختمان را درج و صدحت   اصلی، فرعی و تفکیکی پالک ثبتی و آدرس آن و نام و نام خان

 .کندیممندرجا  را امرا 
 بخش تعهدا  مهندس ناظر؛-

و مهندسدان   شدهدرجدر پشت برگه، تعهدا  مهندس ناظر و تعهدا  مهندسان ناظر تأسیسا  برقی و مکانیکی 
 .کنندیمناظر، تعهدا  خود را امرا 

 بخش تعهدا  کارفرما؛-
 :کندیما  کارفرما را به شرح زیر امرا در پشت برگه مالک تعهد

و تعهد نظار  مهندس نداظر مربدوط و مطدابق بدا مفداد       بااطالعانجام کلیه عملیا  ساختمانی از شروع تا اتمام 
 ی تصویبی و خودداری از انجام هرگونه عملیا  ساختمانی غیرمجاز.هانقشهپروانه ساختمانی و 

 از آغاز عملیا  کارگاهی. قبل ندس ناظر و ارائه آن به منطقه،اخذ مجوز شروع عملیا  ساختمانی از مه
الزم در زمان عقد قرارداد با  یهاینیبشیپکلیه وسایل ایمنی کارگاه مطابق با نظر مهندس ناظر مربوطه و  نیتأم

 پیمانکاران در این زمینه و قبول مسئولیت حوادث ناشی از عدم رعایت آن.
 خصصی در کلیه مراحل ساختمانی.فنی و ت یهاپیاک یریکارگبه

 امرای مهندس مالک باید در دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

 یبندجمع
 از: اندعبار . این شش دسته اندصیتشخو  کیتفکقابلساز ساختمان وساخت برشش دسته ابزارهای نظار  

 ضوابط و مقررا  عام شهرسازی؛ •

 مقررا  ملی ساختمان؛ •

 ر؛اشتغال به کا یهاپروانه •

 ؛ساختمانی یهانقشه •
 شناسنامه ساختمان؛ •

 تعهد؛ یهابرگ •

 مبحث به شرح زیر است: 8ساختمان شامل  وسازساختضوابط و مقررا  عام شهرسازی در موضوع 
 مقررا  ملی ساختمان شامل مطالعه، اجرا، آموزش و ترویج؛ •

 نظار  بر اجرای مقررا  ملی ساختمان شامل مرجع نظار  و صالحیت مهندسان؛ •

 ؛هاراهی عناصر طبیعی کالبد شهر و معابر و هامیحر •
 تفکیک اراضی •

 صدور پروانه ساختمان؛ •

 گواهی عدم خال ؛ •

 گواهی پایان ساختمان؛ •

 تخلفا  ساختمانی؛ •



 

 

 

 

40 

 

  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

و نگهداری ساختمان ها است  یبرداربهرهمقررا  ملی ساختمان مجموعه ضوابط ناظر بر طراحی، محاسبه، اجرا، 
. کندیم نیتأممناسب، آسایش و صرفه اقتصادی فرد و جامعه را  یبرداربهرهی، بهداشت، و هد  اطمینان از ایمن

 :شودیماین مجموعه از سه جزء تشکیل 
 مجموعه بیست مبحث •

 ؛2800 نامهنییآ •
 ی ساختمانیهاکارگاهحفاظتی  نامهنییآ •

 وسداز سداخت یدان و نداظران   طراحان، مجر یاحرفهاشتغال به کار، مجموعه مدارک صالحیت فنی و  یهاپروانه
 ساختمان و شامل ابزارهای زیر است:

پروانه اشتغال به کار مهندسی: این پروانه ابزار کنترل میزان و سط  صالحیت مهندسدان اسدت و توسدط وزار     
ابزار تعیین صالحیت مهندسدان شداغل در هفدت رشدته اصدلی       هاپروانه. این شودیممسکن و شهرسازی صادر 

 و ترافیک است. یبردارنقشهبرقی، شهرسازی،  سا یتأسمکانیکی،  سا یتأسعماری، عمران، مهندسی یعنی م
فندی و   یهدا کداردان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی: این پروانه ابزار کنترل میدزان و سدط  صدالحیت    

 .شودیمشهرسازی صادر  ومعماران تجربی است و توسط وزار  مسکن 
وانه ابزار کنترل میزان و سط  صالحیت کارگران ماهر اسدت و توسدط وزار  کدار و امدور     پروانه مهار : این پر

 .شودیماجتماعی صادر 
، جزئیا  اجرایی کدل سداختمان، نمدره و    یبعدسهدقیق  یهااندازهنقشه ساختمانی: ابزاری است که فرم، حجم، 

 سدا  یتأس ازید موردنم، تجهیدزا  و وسدایل   و ... محل فیزیکی لدواز  هاپلنوع تیرآهن و طرز قرار گرفتن ستون، 
 و بر پنج گونه است: کندیممکانیکی و برقی ساختمان و سایر مشخصا  کالبدی، فنی و فیزیکی آن را بیان 

 معماری؛ یهانقشه •

 محاسبا  سازه؛ یهانقشه •

 ؛یساتیتأس یهانقشه •
 نقشه نگهبان سازه؛ •

 نقشه چون ساخت. •

است که مشخصا  کمی و کیفی ساختمان را پیش از احداث، حین آن و  شناسنامه ساختمان، مجموعه مستنداتی
است که اطالعا  فنی ساختمان نظیر نحوه ساخت، میدزان مقاومدت    یاپرونده. این ابزار دهدیمنشان  ازآنپس

ابزار کارآمدی بدرای جلدوگیری از بدروز بسدیاری از تخلفدا        تواندیمو  دهدیمو ... را نشان  سا یتأسمصال ، 
ساختمان گردد. شناسنامه ساختمان، ابزاری است برای هدایت کمیت و کیفیدت سداختمان و کنتدرل     وسازساخت

 :شودیمو از سه جزء تشکیل  وسازساختصحت عملیا  اجرایی 
 پروانه ساختمانی؛ •

 گواهی عدم خال ؛ •

 گواهی پایان ساختمان •

تعهد کنترل کمدی و کیفدی    برگ رداری است.توسط مهندسان ناظر و شه یسازساختمانبرگ تعهد ابزار کنترل 
 .شودیمجز زیر تشکیل  4و حین آن است. برگ تعهد از  قبل از احداث ساختمان وسازساخت
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 معماری یهانقشهبرگ تعهد تهیه - •
 محاسباتی ساختمان یهانقشهبرگ تعهد تهیه  •
 یساتیتأس یهانقشهبرگ تعهد تهیه  •
 برگ تعهد نظار  •

به شکل آشدکار   وسازساخت برنظار  ن مجریان و طراحان ساختمان به اجرای قوانین ملزم کردنظار  دقیق و 
 بدر ی نظدار   شناسد بیآس منظوربه، لذا بزرگ به همراه خواهد داشت یهابحرانکاهش خسارا  گوناگون را در 

 پژوهش حاضر صور  گرفت. وسازساخت

 بررسي متون
در کشدور مطالعدا  محددودی     وسداز سداخت اجدرای قدوانین    نظار  بر نهیدرزم دهدیماولیه نشان  یهایبررس
 است. شدهانجام

از نظام بیمده   یریگبهرهمشیری در مطالعه خود تغییر و بازنگری در قوانین و مقررا  امور شهرسازی و معماری، 
جه با تو یدسترسقابلبا معیارهای  وسازساختکیفیت سازمان، حفظ حقوق همسایگی و شهروندی و تطبیق نظام 

شدهری ضدروری    وسداز سداخت در نظام شهرسازی کنونی را جهت رفع عدم کارایی نظدام   یامنطقهبه نیازهای 
 ت.دانس

ناهمگون در بافت شهری تهدران اذعدان داشدته     یهامحدودهتحلیلی بر  منظوربه یامطالعهحبیب و بغدادی در 
از حدداقل اسدتانداردهای    هدا آنی است فرسودگی بافت خودروی بسیاری از محال  بده دلیدل عددم برخدوردار    

کوتاهی دچار فرسودگی شده است و مانند سلولی فاسدد   زمانمد خدماتی و شهری در  یهاسرانهو  وسازساخت
 .شودیممجاور خود  یهاسلولموجب فرسایش 
در  اولیه طوربه یررسمیغدر مسکن  یگذارهیسرما دارندیماذعان  (Kapoor & Blanc 2008کاپور و بالنک )

عددم   غالبداً اسدت. عدالوه بدر ایدن      شدهمنحر بازار زمین تا حد زیادی  هاآنکشورهایی رشد کرده است که در 
فقر مالی و  ازنظر یترعمدهشهر که با مسائل  یهاقسمترعایت ضوابط ساختمانی در شهرهای بزرگ در برخی 

 آگاهی روبرو هستند حادتر است.

بر رعایت استانداردهای مسکونی در  مؤثر یهاعلتدر رابطه با  (Alnsour & Meaton 2009آلنسور و میتون )
اجتمداعی، اقدداما  اجرایدی و اداری، عددم قطعیدت       -شهر اولدسالت، جدوردن، سده فداکتور عوامدل اقتصدادی     

 .دانندیماستانداردهای مسکونی را در میزان رعایت ضوابط و استانداردهای سکونتی دخیل 
از عوامدل اجتمداعی، اقتصدادی و     یامجموعده ( Ioannidis & Psalter 2009تر )همچنین آیوانیددیس و سدال  

از  یامالحظده قابدل نشدده و رشدد تعدداد     یزید ربرنامده در بسیاری از کشورها را موجب توسدعه   یادار وقانونی 
 .دانندیمغیررسمی  یهاساختمان

کالبدی و جمعیتی شهر کرمان عنوان  یریپذبیآسو  یزیخلرزهارزیابی وضعیت  منظوربه یامطالعهوالی زاده در 
 یهاسازهدرصد از  83است  شدهواقعواحدهای لرزه زمین ساختی ایران  نیترفعالاز  یکیدرشهر کرمان  کندیم

 15ریشتر ناشدی از جنبدا شددن گسدل تراسدتی کوهبندان در        6شهر کرمان در اثر رخداد احتمالی زلزله بیش از 
درصد جمعیت شدهر در   53درصد شده که بیش از  50رمان دچار تخریب بیش از کیلومتری شمال شرقی شهر ک

 معرض آسیب زیاد قرار خواهد گرفت.
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شهر کرمان  یالرزهکردند که تحلیل خطر  یریگجهینتشهر کرمان  یالرزهو همکاران در تحلیل خطر  زادهحسن
واحددهای لدرزه زمدین     نیتدر فعدال ز ا یکیدراحتماالتی و تحلیلی مشخص ساخت که شهر کرمان  یهاروشبا 

 فعال بسیاری در نزدیکی این شهر قرار دارند. یهاگسلو  شدهواقعساختی ایران 
 

 از دیگر تجارب
در مرکز مطالعا  و تحقیقا  شهرسدازی و معمداری    "مجموعه شهری تهران"به طرح  توانیماز دیگر تجارب 
 1382)وزار  مسکن و شهرسدازی   "زی و معماری کشورتهیه قانون جامع شهرسا "(، طرح1377ایران )غمامی 

 "یازلزلده چهره مناطق شهری و مقاومت  یباسازیزدر جهت  وسازساختکنترل کیفیت  یهاروش "، طرح(الف
توسدط سدتاد هددایت و کنتدرل      "کنتدرل شدهری   وسازساختنظام کنترل  "( مطالعه1377در شهرداری شیراز )

)قاجدار  "وضعیت اطالعا  شهری شهرهای بزرگ کشدور  "( مطالعه1377 تهران )پردلیشهری  یوسازهاساخت
سیستم هددایت و کنتدرل توسدعه    "مطالعه( 1377)ابتکار  "اطالعا  شهری کارآمدمطالعه سیستم  (1375قوانلو 

 (1373ی در شهر تهدران )زاهددی فدر    ریگمیتصمنظام  "( مطالعه1378)طلیعی  "فرایی شهرهای میانی ایران
متقابل فناوری اطالعا  و مدیریت  را یتأث "مطالعه (1373)کاظماین شیروان  "مدیریت شهری مطالعه سیستم

 "شدهر آذیدن  "یهدا پدروژه و  (1378)مزیتی  "ساختار نظام مدیریت شهری "مطالعه (1383)علمداری  "شهری
(WWW.marlic.ir)،"ی سددددددددراشددددددددعر سددددددددازی سددددددددازکپارچددددددددهسیسددددددددتم ی" 

(WWW.mashhadnet.com.WWW.safarayaneh,com) هددایشددهرداری اطالعدداتی در هدداسددتمیس" 
-WWW.E)  و سددددند راهبددددردی شددددهر الکترونیددددک مشددددهد: "(1380 هددددایشددددهردار)سددددازمان 

mashhad.COM/summary.pdf) .اشاره کرد 

 

 

 

http://www.mashhadnet.com/
http://www.e-mashhad.com/summary.pdf
http://www.e-mashhad.com/summary.pdf
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 پژوهش شروـ  فصل سوم

 مقدمه
 منظدور بهدر بخش اول طرح، در استان کرمان بود،  وسازساخت بری نظار  شناسبیآس هد  کلی مطالعه حاضر

قرار  یموردبررسساز، قوانین باالدستی کشور وررا  کشوری مرتبط با امور ساختشناسایی و توصیف قوانین و مق
کشور، سدازمان   یمهندسنظامساز، سایت سازمان واختین کتب مباحث مقررا  ملی سگرفتند. برای بررسی قوان

که نتایج مطالعا  در فصل اول بیان گردیدده   کرمان و کتاب مقررا  ملی ساختمان مطالعه گردید یمهندسنظام
کرمان، شدهردار کرمدان و معداون عمراندی اسدتانداری       یمهندسنظامبا رئیس سازمان  یاجداگانه، جلسا  است

انین و مقررا  مربوطه استخراج گردید و راهنمای مصاحبه جهت استفاده در مرحله بعدد بدا   قو برگزار شدکرمان 
ندیم   صدور  بده  مدذکور صور  گرفته طراحدی گردیدد مصداحبه بدا افدراد       یهامصاحبهاستفاده از این قوانین و 

 ساختاریافته و عمیق انجام گرفت.

 نوع مطالعه
گردید. متدولوژی پدژوهش بدرای    یآورجمعن با روش کیفی آ یهادادهاست که کیفی این پژوهش یک مطالعه 

 ارائه گردیده است. در ذیل به تفکیک از مطالعهاین بخش 

 مباني فلسفي پژوهش
و تحلیل اطالعا   یآورجمعیک مطالعه و  یدهسازمانهستند که محققان برای  ییهاکیتکنتحقیق  یهاروش

تحقیدق معدانی    یهدا روشمبانی فلسدفی یدا پدارادایم کده بدرای      . دو کنندیممرتبط با سواال  تحقیق استفاده 
از روش کیفی اسدتفاده   عمدتاًکه  انیگراعتیطباز روش کمی و  عمدتاًکه  انیگرااثبا مشخصی دارند عبار  از 

 .باشدیم، کنندیم
راهم رسدی را فد  کیفی انتخاب شد چون این روش درک عمیقی از موضوع تحت برروش برای انجام این مطالعه 

 عقیده بر عموماًجواب دهند.  یترکامل یوهیشبه سواال  این تحقیق به  توانستیمو رویکردی بود که  کنندیم
(. سدواال  روش  Brannen,1992شدود ) یمسواال  تحقیق معلوم  لهیوسبهاین است که انتخاب روش تحقیق 

ما در ایدن تحقیدق در پدی     ازآنجاکهراین چرا؟ چگونه؟( است، بناب) یفیکچقدر؟ چه وقت؟( و سواال  روش کم )
برای پاسخ به این  کیفی بهترین رویکردبودیم روش تحقیق  و چگونه از جنس چرا یسوا التسخی به *یافتن پا

 سواال  است.
 :باشدیمگفت، روش اجرای طرح شامل سه فاز با توجه به اهدا  پیش

 فاز اول: توصیف و مرور اسناد و قوانین و مقررات
سداز، قدوانین   وررا  کشوری مرتبط بدا امدور سداخت   شناسایی و توصیف قوانین و مق منظوربهش نخست، در بخ

قدوانین و مقدررا  مدرتبط بدا     بررسی شدد. بعدالوه سدایر    وساز بر ساختباالدستی کشور همچون قوانین نظار  
سدازمان  و همچندین مراجعده حردوری بده      هدا تیسدا وبساز و صنعت ساختمان از طریدق جسدتجوی   وساخت
، جستجو گردید. سپس قوانین و مقررا  نظرانصاحبو نیز از طریق مشور  با  و شهرداری کرمان یمهندسنظام

نیز تهیه  باشدیم شدهییشناساکه شامل قوانین  یستیلچکگردید. عالوه بر این  یبندطبقهمربوطه، گردآوری و 
 قرار گرفت. مورداستفادهگردید و در مرحله بعد 
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 :باشدیمن فاز به شرح ذیل مراحل ای
 یاداده یهاگاهیپااول: انتخاب  گام
 منظدور بده زیر  یاداده یهاگاهیپا نظرانصاحب یپژوهش و مشور  با برخ میمرحله ابتدا بر اساس نظر ت نیا در

 و مستندا  انتخاب خواهد شد. نیاستخراج قوان
 SID,Iranmedex, Medlib, Magiran,Google Scholarی فارسی:                          هاگاهیپا
 Direct,Medline, Google Scholar ,PubMedانگلیسی:                                    یهاگاهیپا
 مستندا  یورآدوم: گرد گام
برای جستجو با استخراج شد.  یموردنظر به روش سرشمار یاداده یهاگاهیپاشده در  هیگام مستندا  نما نیا در
 زیر  استفاده گردید. ییهادواژهیکلاز  هاگاهیپاو  هاسازمانمرتبط از  ییهابخشاجعه به مر

 
 ی فارسيهادواژهیکلجدول 

 واژه مترادف

 وسازقوانین ساخت ی ساختمانهانامهنیآئ

 صنعت ساختمان وساز بناحرفه ساخت

 وساز شهریساخت یسازساختمان

 اجرای قوانین هانامهنیآئاجرای 

 یگذاراستیس ی گذاریمشخط
 

 

 ی انگلیسيهادواژهیکلجدول 

 

Term 

 

Synonyms 

Construction laws Building codes 

building industry Construction industry 

Urban construction civil construction 

Enforcement Enforcing rules 

Policy Policy making 
 

 

 

 

 

 

 

 آن: یآوراطالعات و نحوه جمع یآورر جمعابزا مشخصات
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نام  خ،یقانون، تار کنندهوضع)شامل شناسه کد، عنوان قانون، سازمان  فرم مشخصا  سند هاداده یآورجمع ابزار
مدوردنظر   یهانمونه، اطالعا  مربوط به هاداده ی. پس از گرداورباشدیمسند  لیتحل کاربرمنبع اعالم قانون( و 

 . گردیدمستندا  وارد  یحقق ساخته مربوط به بررسم یهافرمدر 
  آورده شده است. هاداده یاز برگه مستند گرداور یانمونه

  

شناسه  ردیف

 کد

ــالم   قانون کنندهوضعسازمان  عنوان قانون ــاریا اع ت

 قانون

محتــــوای 

 قانون

نام منبع اعـالم  

 قانون

       

 

 مستندا  بر اساس نوع سند یبندطبقهسوم:  گام
 یبندد طبقده و گزارش و ...( مسدتندا  مدوردنظر    خبرنامه)مقاله، روزنامه، نظرا ،  گام مطابق با نوع سند نیا در

. ابعداد مدوردنظر در فدرم    بدود مدوردنظر   یمستندا  موردنظر در بازه زمدان  یفراوان نییامر تع نیهد  از ا گردید.
 گردید. لیمستندا ( تکم ی)کاربرگ بررس شدههیته
 مستندا  ییمحتوا لی: تحلچهارم گام
 :گرفتدر پنج مرحله انجام  گام نیا

 یاول: کدگذار مرحله
و متون مستندا   نییموردنظر تع یهاشناسهقرار گرفت و  موردمطالعه دقتبهگام ابتدا مستندا  موردنظر  نیا در

  ...شدند یکدگذار
  یبندمقولهدوم:  مرحله
مجدزا باشدد کده بده      ریمتغ کی ندهیتا هر مقوله نما گردیدو تالش  مناسب انتخاب یبندمقولهگام روش  نیا در

 اهدا  پژوهش مربوط است. 

 (می)مفاه هاگزاره یگذارنشانهسوم:  مرحله

 یگیذار نشیانه  هیا مقولهاز  کیقرار گرفتن در هر  یبرا شدهیآورجمع یهاگزارهاز  کیگام هر  نیا در

قرار گرفت تیا   یموردبررساز مستندات موردنظر  شدهتخراجاس یهاگزارهاز  کیهر  گریدیعبارتبهشد. 

 .ریخ ای ردیگیم یجا موردنظر یهامقولهاز  یکیدر شدهفیتوصموضوع  ایمشخص شود که آ

 یمحور یباز و کدگذار یبا روش کدگذار یبندمقولهچهارم:  مرحله

باز تمام  یرفت. در کدگذارانجام گ یمحور یباز و کدگذار یبا روش کدگذار یبندمقولهمرحله  نیا در

 یبنید دستهمقوله  نیو در چند لیدر نظر گرفته شود تحل هاداده نیب یتیاولو چیه نکهیبدون ا هاداده

از درون آن استخراج کرد  ار هامقوله ریکه بتوان سا یمقوله اصل نیچند یمحور یو در کدگذار دیگرد

 شد.  نیتدو هامقولهانتخاب و موضوعات موردنظر در قال  

 آمدهدستبه جینتا ریو تفس یینها لیپنجم: تحل گام
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از رویکیردی از تحلییل   شید.   ریتفس جیپردازش و نتا هاداده ،نیشیمراحل پ هیگام بر اساس کل نیا در

استقرایی. بدین معنیی کیه چیارچوب و     کامالًقیاسی است و نه  کامالًکیفی استفاده خواهد شد که نه 

نبیود و در طیول ملالعیه پدییدار شید، ولیی        شدهمشخصاز پیش  کامالً موضوعات اصلی مورد تحلیل

دخیل در  یهاسازمانسعی شد موضوعاتی همچون روند قوانین و مقررات موضوعه، نهادها و  حالنیباا

و نییز موضیوعات    بیودن قیوانین   رانهیگسخت، سهل یا هایکار، موازی هاشباهت، هاآنتصوی  و وضع 

قرار گیرنید. حاصیل ایین     یموردبررسساز، در تحلیل قوانین وجرای قوانین ساختبه نظارت بر امربوط 

حاصل از تحلیل محتیوای   یهاتمو نیز  سازواز قوانین و مقررات مربوط ساخت یستیلچکبخش تهیه 

 قرار گرفت. مورداستفادهآن قوانین بود که در فاز بعد 

 ی کیفي هامصاحبهفاز دوم: 
و  ، نقداط ضدعف  هدا یکردی کیفی دو هد  زیر دنبدال شدد: نخسدت شناسدایی چدالش     در فاز دوم پژوهش با رو

 عندوان بده و دیگری یافتن راهکارهایی  ساز  در مواجهه با قوانین و مقررا وپیش روی صنعت ساختهای تهدید
بدود   دهشد هید تهکه در فداز پیشدین    یستیلچکپیشنهاداتی برای قوانین و مقررا  آینده. در این فاز با استفاده از 

و تهدیددهایی کده بدرای     هاآندر خصوص این قوانین و نقاط قو  و ضعف  شوندگانمصاحبهنظرا  هر یک از 
 مورد پرسش قرار گرفت. ندینمایماجرا ایجاد 

: در این راستا با رویکرد کیفی بدا تعددادی از افدراد درگیدر کده بدا روش       و حجم نمونه شوندگانمصاحبه 

، یمهندسد نظامب شدند مصاحبه شد. این افراد تعدادی از افراد درگیر در سط  سازمان هدفمند انتخا یریگنمونه
بخش عمران دانشگاه شهید باهنر ، دانشکده فندی و مهندسدی، پیمانکداران مطدرح در سدط  شدهر و نداظرین        

ررا  آتی هدفمند انتخاب شدند و پیشنهادا  آنان برای قوانین و مق صور به شوندگانمصاحبهشهرداری بودند. 
 نیز مورد پرسش قرار گرفت. 

 سواالت مصاحبه به شرح زیر بود:

 عرصاه  در سااخماا   ملای  مقاررات  مباحث از یاعاده بخ  اجرای عدم سازنهیزم که قانونی یهایکاسم

 چیست؟ است گردیده اجرا

را چرونه ارزیاابی  فرو، تراکم  نهیدرزم هایشهردار یهانامهنیهئو تناقضات احماالی قوانین با  هایکاسم

 ؟دیکنیم

ارتباط مسمقیم مالی کارفرما و مهندس ناظر وجود دارد و اگر جاواب مثبات اسات     نهیدرزمقانونی  خألهیا 

 ساز چیست؟ودر عرصه ساخت خألدالید این 

 وجود دارد؟ صالحیذهیا نواقص و اشکاالت قانونی در عرصه احراز و تدیین مجریا  

 لطفاًعارانی دولت وجود دارد؟  یهاطرحو قانو  نظام فنی و اجرایی  یمهندسامنظهیا تناقضی میا  قانو  

 توضیح دهید.

 چیست؟ هاسازهقانونی برای نظارت دقیق بر اجرای درست  یخألها نیترمهم



 

 

 

47 

 

 ماندر استان کر وسازساخت بری قوانین و مقررات نظارت شناسبیآس 

 چیست؟ هاساخماا تناقضات قانونی در امر نظارت و اجرای  نیترعاده

 گاردد یما ه  در عرصاه عااد    یای کاار ه باعاث عادم   ساز کاه  وی قوانین موجود در امر ساختهاضدف

 چیست؟

 ؟دیکنیمدر کشور را چرونه ارزیابی  هاسازهممولیا  ممددد بخ  ساخماا  در امر کیفیت اجرای  ریتأث

 ساز چیست؟ودر امر ساخت هانامهنیهئنظر شاا در مورد مشکالت و مدضالت قوانین و  یطورکلبه

 

و  افتهیساختاردر این بخش شامل راهنمای مصاحبه کیفی نیمه  هادادهگردآوری ابزار  :هادادهابزار گردآوری 

 بود.  شدههیتهبود که در فاز پیشین  یستیلچکبدون ساختار ، ونیز 

زمان و مکدان   ازنظر کنندهشرکتبرای انجام هر مصاحبه، پس از هماهنگی الزم با  :هادادهنحوه گردآوری 

بدا   هدا مصداحبه ر مطالعه و همچنین برای ضبط صدای وی اخذ گردیدد. تمدام   مناسب، رضایت او برای شرکت د
، دیرسد یمد و یادآورهایی که به ذهن محقدق   هاادداشتیانجام مصاحبه از  در طول حالنیبااریکوردر ضبط شد، 

ل کدار  بدا مراجعده بده محد     هامصاحبهتمامی  مصاحبه ایجاد نکند، نیز استفاده گردید. درروندکه خللی  یاگونهبه
 انجام گردید. کنندگانشرکت

  باشدیم 27ی صور  گرفته هامصاحبهفردی با مراجعه به محل کار افراد انجام شد، تعداد  صور به هامصاحبه

تدا جهدت تحلیدل     شدد  یسداز ادهیپ MAX-QDA افزارنرمکلمه به کلمه در  هامصاحبهتمام   :هادادهتحلیل 

این روش در با روش تحلیل چارچوبی تحلیل شد.  افزارنرمدر  شدهیآورجمع یهادادهکیفی از آن استفاده گردد. 
اینکده   یجابهرچوب ااجتماعی توسط ریچی و اسپنسر منتشر شد. روش تحلیل چ یزیربرنامهموسسه پژوهش و 

بدرای تحلیدل کیفدی در اختیدار      یک تکنیک خیلی خاص باشد روشی عمومی اسدت کده ابزارهدای متعدددی را    
 کداربرده بده بدا اهددا  مختلدف     هدا داده یآورجمعکیفی  یهاروش. این روش برای گستره متنوعی از دگذاریم
است. اگرچه این فرایند  وستهیپهمبه(. روش چهارچوب مفهومی شامل چندین مرحله متمایز و بسیار 18) شودیم

 رغدم یعل. ندیآیمسر هم  به نحوی منطقی پشت هاگامن برخی از آجریانی با یک ترتیب مشخص است که در 
و  در تعاریف معدانی، نقداط بدارز    گرلیتحلادراکی  یهامهار این تحلیل به خالقیت و  ،و اصولی بودن مندنظام

کدار   هید روکید ارتباطا  بستگی دارد. نقطه قو  یک رویکرد تحلیلی مانند این روش این است که بدا پیگیدری   
یند تحلیلی مستند شده اسدت و  آوجود دارد، زیرا این فر هادهیاروی امکان توجه و کار مجدد  ،شدهفیتعردرست 
 (. 19) است یدسترسقابلبنابراین 
یدا   هاتم یبنددستهبه  MAX-QDA افزارنرمنیز بیان شد در این مرحله نیز با استفاده از  ترشیپکه  طورهمان
 تحلیدل شددند.   وش چهدارچوب مفهدومی  رشناسایی شد و سپس بدا اسدتفاده از    یهابیآس، تهدیدها و هاچالش
و یدک    وسازساختپیش روی صنعت  یهاچالش، تهدیدها و هابیآسفاز دوم مطالعه، شامل یک دسته  یخروج

 قرار گرفت. مورداستفادهسری پیشنهادا  برای قوانین و مقررا  آتی در این حوزه بود که در فاز سوم 

 فاز سوم: پانل خبرگان
ی اسدتان  جهداد دانشدگاه  دکتر کامیداب ریاسدت   ) قیتحقو جلساتی با حرور اعرا تیم  هامصاحبهپس از انجام 

و متخصصددین و  (ی اسددتان کرمددانجهدداد دانشددگاهکرمددان، حدددیث امیددری و همچنددین معاونددت پژوهشددی  
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ساازما    ساابق  یروساا  ،اساما  کرماا    یمهندسا نظاام رئایس ساازما    وسداز ) حدوزه سداخت   اندرکاراندست

دانشراه باهنر، مدیر گروه عارا  دانشراه باهنر، شهردار کرما ، دو نفر  دیاسات رما ،ی اسما  کمهندسنظام

 رکدیمد کرما ،راه و شهرسازی اسما   رکدیمدعارانی اسمانداری کرما ،  مداو  از اعضای شورای شهر،

س انجاان  رئای  اساما ،  ساازا  انباوه از  تنک، یراه و ترابری اسما  رکدیمداسما  و  شهرسازی و سابق راه

 مدااو   ،فنای و عارانای شاهرداری    مداو  ،کرما  سازا انبوه انجان تن از  بازرسا  دو ،کرما  سازا انبوه

جهااد  ، شاهردارا  منااطق چهارگاناه( در محاد     خادمات شاهری شاهرداری    مدااو   ،شهرداری شهرسازی

و هاچناین  ، هادف از برگازاری ایان جلساه اخا  نظار ممخصصاین        برگازار شاد  ی اسما  کرماا   دانشراه

 پیشنهادات هنا  برای قوانین و مقررات هتی بود.

 نمونه پژوهش: 

و  گیذاران قیانون ، گیذاران اسیت یس، نظیران صیاح  از  یاهیی اولابتیدا فهرسیت    اعضای پانل تعیین برای

 از برفیی  روش گلولیه  از اسیتفاده  با هدفمند تهیه شد  و سپس یریگنمونهمسئولین اجرایی به روش 

و  اعالم کننید  ،دانندیم مناس  پانل در مشارکت برای که را افرادی سایر د مشخصاتخواسته ش هاآن

 نفر در پانل شرکت نمودند. 29تعداد  تیدرنها

  :هادادهابزار گردآوري 

 استفاده شد.  هادادهاز بحث گروهی برای گردآوری 

 : هادادهروش گردآوري 

 مجریان طرحبا حضور «  پانل خبرگان» ، جلسات دنظرمور افرادو هماهنگی الزم با  یزیربرنامهپس از 

سه . تشکیل شد ندو در این زمینه مهارت کافی را داشت ندبود آشنابا هدایت این نوع جلسات  کامالًکه 

وسیاز صیورت   وزه ساختمتخصصین ح با (Nominal group) یاسمجلسه گروهی همراه با تکنیک 

دقیقه به طول  120تا  90میانگین  طوربهشتند. هر جلسه نفر شرکت دا 9 باًیتقرگرفت، در هر جلسه 

جلسه مباحث نظری در مورد موضوع ملالعه و هیدف از تشیکیل جلسیه بیرای     هر در ابتدای انجامید. 

وساز محقق لیست موانع و تسهیل گرهای اجرای قوانین ساختشفاف بیان شد.  طوربه کنندگانشرکت

خواسته شد در ابتدا به  کنندگانمشارکتد را ارائه داد و سپس از بو شدهاستخراجکه از ملالعات کیفی 

، شیده ارائیه ی نظیرات  سیاز شیفاف را اضافه نمایند و پس از  جاماندهاین لیست، موانع و تسهیل گرهای 

امتیاز به هر اولویت  5تا  1بر اساس نمره دهی لیکرت بین  کنندگانمشارکتی به عمل آمد و ریگیرأ

 وساز در استان کرمان تعیین گردید.از جمع نمرات موانع اجرای قوانین ساخت تخصیص دادند. پس

 : هاداده يآورجمعزمان 
در مطالعده کیفدی بسدتگی بده اهددا  پدژوهش دارد و همیشده         هدا داده یآورجمعانتخاب زمان مناسب جهت 

 ,2002Woodfieldباشدد ) مشدخص   کننددگان مشدارکت نیست تا در شروع مطالعه زمان تماس بدا   ریپذامکان

Molly عدالوه بده . شدد یمد تعیین  کنندگانمشارکتبا نظر  کامالً هامصاحبه( در پژوهش حاضر نیز زمان انجام 
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قبلدی   یهدا مصداحبه  لیوتحلهیتجزمتعدد به پژوهشگر اجازه داد تا از طریق مفاهیمی که از  یهامصاحبهانجام 
 یهدا زمدان در  هدا مصداحبه دست یابند. در حقیقت تکدرر   ظرموردناز پدیده  یترقیعمبود به درک  آمدهدستبه

بده دسدت    کنندهشرکتمختلف منجر به ظهور طبقا  و مفاهیمی شد که ممکن بود با انجام یک مصاحبه با هر 
 نیاید.

  :هادادهتحلیل 
ی برای تحلیل شد. ماحصل این جلسه شناسایی راهکارهای شدهارائهنظرا   MAX-QDA افزارنرمبا استفاده از 

اسدتفاده  و اجدرای قدوانین     قوانین و همچنین ارائده راهکارهدایی جهدت تسدهیل     تریکاربردو  ترمناسبتدوین 
 ساز در استان کرمان بود.وساخت

 مالحظات اخالقي
 هد  مطالعه برای انجام مصاحبه  یهاگروهو  هاسازمانبه افراد و  نامهیمعرفارائه  •

 و جلسا  پانل هامصاحبهمشارکت در  برای شوندگانمصاحبهمختار بودن  •

 جهت ضبط صدا شوندگانمصاحبهکسب اجازه از  •

 هاروش کاهش آن اجرایي طرح و یهاتیمحدود
ی هدا تیمحدودکمبود کارهای مطالعاتی مشابه چه در کشورهای خارجی و چه در داخل ایران، یکی از  •

ی هدا طده یحد جستجوی دقیق و در تقویت این پژوهش سعی ش منظوربه حالنیباااین پژوهش است. 
 مشابه نیز انجام گردد تا بتوان ادبیا  مشابه موضوع این پژوهش را پیدا کرد.

یی همراه بود.  مصاحبه با برخی هایدشوار، اندکی با گذاراناستیسجلب همکاری افراد کلیدی مطلع و  •
 کل بود.نوع شغل و ارزش زمان کاری آنان مش لیبه دلمحققان  موردنظراز افراد 

 حذ  مرحوم مهندس کالنتری از لیست مصاحبه به دلیل فو  ناگهانی ایشان •
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 ی  پژوهشهافتهياـ  چهارمفصل 

اجرای مطالعه و فرآیند اجرایی طرح، در این فصل به ذکدر   ینحوهبا توجه به توضیحا  فصل سوم در خصوص 
بتددا توضدیحا  مختصدری در مدورد مشخصدا       اسدت. ا  شدهپرداختهنتایج حاصل از پژوهش در مراحل مذکور 

سداز در شدهر   وی نظار  بر قدوانین سداخت  هاچالشنتایج تحلیل  و سپس شدهارائهفیک اعرای پژوهش دموگرا
 "مقدررا   ضدوابط و   "ی مربدوط بده   هاچالشو    "نظار  عامالن  "مربوط به  یهاچالش دودسته کرمان در

 ئه گردیده استدر زیر ارا نتایج حاصل تقسیم گردیدند و

 مشخصات دموگرافیک 
درصد  3/43، مرد بودند. موردمطالعهدرصد از افراد  و پنل خبرگان، صد هامصاحبهدر  کنندهشرکتنفر  30از میان 
 درصد را کارشناسان عملیاتی تشکیل دادند. 20درصد مدیران میانی و  7/36را مدیران عالی، موردمطالعهاز نمونه 
  درصد( 46,7بودند )با  لیسانسدارای مدرک  کنندهشرکت  بیشترین درصد افراد تحصیال میزان ازلحاظ

 

 موردمطالعه افراد فراواني توزیع:  1-4 جدول

  فراواني درصد فراواني فراواني

43,3 
80 
100 

 

43,3 
36,7 
20 
100 

13 
11 
6 
30 

 مدیران عالی
 مدیران میانی

 کارشناسان عملیاتی
 کل

 

 موردمطالعهت افراد میزان تحصیال 2-4جدول 

ــي  فراوانـــــ

 تجمعي

 مدرک تحصیلي فراواني درصد فراواني

46,7 
66,7 
100 

46,7 
20 
33,3 
100 

14 
6 
10 
35 

 لیسانس
 سانسیلفوق

 دکتری
 کل
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 ساز در استان کرمانوی نظارت بر قوانین ساختهايکاستو  هاچالش
بده   هدا گدروه از  هرکددام و  دو گدروه رمدان بده   وساز در اسدتان ک ی نظار  بر قوانین ساختهایکاستو  هاچالش

 ارائه گردیده است 3-4که در جدول  اندشدهمیتقسیی هارگروهیز
 اصلي مؤلفه هاگروه هارگروهیز

وساز کده باعدث کداهش کیفیدت اجدرای      وجود متولیان متعدد در امر ساخت
 گردیده است هاسازه

 
 
 
 

ی قدانونی مربدوط   هاچالش
 وسازبه ناظران ساخت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی موجود در هاچالش
 بددرقددوانین نظددار   

 وسازساخت

 دو شغله بودن مهندس ناظر 

 عدم اجرا و توافق بر پنج مرحله بودن نظار  

 شدهعرضهبا خدمت  الزحمهحقعدم تطابق 

کمیته استاندارد  توسط ساختمانی اجزای و مصال  کامل استانداردسازی عدم
 مصال  ساختمانی

 د مهندس متخصص در بعری از مباحث مقررا  ملی ساختمانکمبو

 عدم کنترل نما و کیفیت ساختمان توسط ناظر معماری

 ی برای جوالن همگان استاعرصهی سازساختمانحرفه 

 ضعف کنترل حرور مهندس ناظر

 وجود ارتباط مستقیم مالی میان مالک و مهندس ناظر در صور  عدم ارجاع

 یروشامرا ف

 یاحرفهناآگاهی مهندسان نسبت به آثار حقوقی ناشی از روابط 

  عدم رعایت تمامی مباحث مقررا  ملی ساختمان
 
 

ی مربددوط بدده  هدداچددالش
 ابزارهای نظار  و تعامال 

 

و جریمده متخلدف    افدزوده ناشدی از تخلدف   ارزشعدم تعادل منطقدی بدین   
 ساختمانی

کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی و  یهاوزارتخانهمشکال  تعاملی 
 صالحیت کارگران ساختمانی دیتائ ٔنهیدرزمی احرفهسازمان فنی و 

ی مسکن و شهرسدازی و علدوم، تحقیقدا  و    هاوزارتخانهفقدان تعامل بین 
تناسب بین کیفیت نیروی خروجی دانشدگاه بدا نیداز جامعده      ٔنهیدرزمفناوری 

ی ارتبداط بدا صدنعت در دروس دانشدگاهی     هادورهمهندسی و ناکافی بودن 
 مربوطه

 و مغایر  آن با مقررا  ملی ساختمان 100ناکارآمدی کمیسیون ماده 

 آرمهبتنی هاساختمانمشکال  اجرایی مقررا  ملی ساختمان در موضوع 

 بر و کف و ارتفاع ساختمان ها ٔنهیدرزم یشهردار نامهنییآ یکاست

 پروانه تعمیرا  و تغییرا  عواقب منفی صدور

 مقررا  ملی ساختمان 22مغفول ماندن مبحث 

 

 

 عامالن نظارتمربوط به  یهاچالش

 :باشدیمبه شرح زیر  عامالن نظار مربوط به  یهاچالش



 

 

 

 

52 

 

  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 باشندیموساز ی در کشور ما متولی امر ساختمهندسنظامشهرداری، وزار  مسکن و شهرسازی و سازمان  .1
وجدود   شوندگانمصاحبهگردیده است، یکی از  هاسازهولیان متعدد باعث کاهش کیفیت اجرای که وجود مت
محدول   هایشهردارباید به  کالً وسازساخت "کرد و عنوان  دانستیمی را کاری عبث مهندسنظامسازمان 
  "دهند از وسمجوز ساخت هاشرکتباید به  هایشهردارو  شود

، با توجه به مسئولیت و الزام به حردور مهنددس   ه بودم مهندسین ناظر استدو شغل هاچالشیکی دیگر از  .2
شاهد مواردی هستیم که مهندس ناظر به دلیل مشغله بسیار قادر به حرور و انجدام نظدار     متأسفانهناظر 

در سدازمان دیگدری مشدغول بده      زمدان همکه مهندس ناظر  شودیمنیست، این موضوع در مواردی دیده 
بیکدار داریدم چدرا     لیالتحصد فدارغ وقتی ما کلی جوان  " شوندگانمصاحبهطبق نظر یکی از فعالیت است، 
ایدن افدراد در    معمدوالً  ؟ کارمند شهرداری است باید مهندس ناظر فالن پروژه هم باشد زمانهمفردی که 
  "دهد اخطار  هاآنبه  تواندینمهستند که در صور  تخلف شورای انتظامی  ییهاسمت

 مرحله دارد: 5ی، نظار  مهندسنظامقانون  23ه طبق ماد  .3

 یسازیپ -الف
 اجرای اسکلت -ب
 یکارسفت -ج
 یکارنازک -پ
 پایان کار -د
ناظران خود را ملزم به  معموالًی توافقی بر چند مرحله بودن نظار  وجود ندارد و مهندسنظامدر سازمان  عمالًاما 

 .دانندینماجرای این مراحل 

سااخماا ، پاساخروی    یباردار بهاره  یهاسالدر تاام  رودیمنکه از مهندس ناظر انمظار به ای با توجه .4

مهندساین و نارت تاورم، تطاابق الزم باین       الزحااه حاق و باا توجاه باه تدرفاه      هاه مشکالت ه  باشد

 وجود ندارد. شدهارائهبا خدمت  الزحاهحق

اسامانداردها   گوناه نیابط است، هر چه در ه  مرت کاررفمهبه مصال طول عار هر سازه به نوع سازه و  .5

طول عار بنا، نرهداری از این واحدها   یبرافزاسازندگا  مسکن قرار گیرد، عالوه  موردتوجهبیشمر 

از  یریا گبهاره به عباارت بهمار،    .ردیگیماست و با هزینه کامری صورت  ترسهد کنندهمصرفبرای 

 .در داد  سرمایهساز یدنی به هوصالح نامرغوب ساخماانی در ساختم

 متأسدفانه که  گرددیمدر استانداری تشکیل  بارکبه همین جهت کمیته استاندارد مصال  ساختمانی هر دو ماه ی
هم  استانداردشدهکه همین مصال   انداستانداردشدهدر حال حاضر کمتر از یک درصد از مصال  و اجزا ساختمانی 

 زیربنایی نیستند. عمدتاً

و شهرساازی وظیفاه وزارت مساکن و شهرساازی     در بخش ساختمان  هاحرفهحبان ارتقا دانش فنی صا .6

ی و تنظایم  بندقیهجده هعااست. در حال حاضر بدضی از مباحث مقررات ملی ساخماا  مثد مبحث 

 صدا( با کابود مهندس ممخصص مواجه است.
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طراحای و   یهاا نظارت مدااری عبارت از اقدامات الزم در جهت انطباق عالیاات مداااری باا نقشاه     .7

یکی از  .باشدیو پروانه صادره از سوی شهرداری م یمهندساجرائی مدااری تائید شده از طرف نظام

و نااساازی ازنظار انطبااق باا طارح مداااری و جاداول         یکارکنمرل نوع مصالح ناز این اقدامات 

 .باشدیم استانداردهای ملی ایرانانطباق با  ( و  ویژههشامد جنس، بافت، رنگ، مشخصا یکارناز 

 ازنظدر وساز بسیار کمرنگ اسدت و نماهدا چده    ی ساختهاپروژهدر حال حاضر حرور ناظر معماری در  متأسفانه
ه از منظر ایمنی و ملی و بومی، چه از دید زیبایی و چ بافرهنگتطابق  ازنظرکیفیت مصال  بکار رفته در نما، چه 

ها و تقلید چشمی یدک سدازنده از   سلیقه بسازوبفروش ریتحت تأثها بیشتر نماو  باشندیممحافظت بسیار ضعیف 
 در برابدر کده چنددان هدم     سدنگ نمدا   ینوع ر،یاخ یها، در سالمثالعنوانبه .است شده اجراکار سازنده دیگر، 

 یوسدازها غالدب سداخت   ینددارد، بده نمدا    یاران، مقاومت کافو رطوبت و باد و ب دیاز نور خورش یناش شیفرسا
مناطق مُد  یبرخ دیجد یهاچندان جذاب، در ساختماننه یهاینورپرداز هماواخر  نیبدل شده است. ا یمسکون

  شده است.

شود که مهندسا  ای در هاه کشورها شناخمه مییک کار تخصصی و حرفه عنوا به یسازساخماا    .8

در کشاورها،   یسااز سااخماا  اخیر با رشاد   یهاسالدهند، ضان هنکه در را انجام می و مداارا  ه 

هاای  جدیدی به دانشراه یهامبحثبا توسده بیشمری هاراه شده و  هرروزیک علم  عنوا بهمهندسی 

 .شودمدروف دنیا اضافه می

ای بدودن سدازندگان   حرفده که تخصصی بودن و  وسازساختما کمترین ویژگی  است که در کشور یدر حالاین 
و  هدا یاحرفده  رید غو هنوز قانون مشخصی برای سازندگان مسکن وجود ندارد تا از ورود  شودینماست، رعایت 
به این حرفده وارد شدود و    تواندیمهر کس با هر شغل و معلوما  ها به این حوزه جلوگیری شود. غیرمتخصص

زی که در اوقا  فدراغتش  . هیچ منعی بر ای پزشک و یا کشاورمسئولیت به کسب درآمد بپردازد هرگونهفارغ از 
ایدن   شودیمساز ویه زیادی دارد وارد بازار ساختهر فردی که سرما درواقع. وجود ندارد پردازدیمساز وبه ساخت

ن تواندد تداوا  توجهی میو مال مردم ارتباط دارد و هرگونه بی جان بامستقیم  طوربهدر حالی است که این حرفه 
 .داشته باشد هاآنسختی برای 

نظار  کند اما  وسازبر کار پیمانکاران و روند ساختبر اساس مقررا  ملی ساختمان، مهندس ناظر باید  .9
از غیبت مهندسان ناظر سداختمان   وسازی از پیمانکاران و مجریان ساختدر حال حاضر بسیار متأسفانه

 .گالیه دارند

بسدیاری از ایدن    متأسدفانه اما  دهندینم ارائهها پروانه ساخت باشد شهرداری اگر ساختمانی مهندس ناظر نداشته
که باید نظار  بدر   گونهآن ،رندیگیممهندسان ناظر وقتی با هزار شرط و شروط نظار  ساختمان ها را بر عهده 

سدازمان  از سدوی   هدا آنو البتده نظدارتی هدم بدر چگدونگی فعالیدت        دهندد ینمنحوه اجرای ساختمان را انجام 
و آغداز   یبدردار خاکپس از  ": هاشوندهمصاحبهیکی از  اظهارنظرطبق  .شودینمساختمان انجام  یمهندسنظام

برخی ، اما متأسفانه کندهر سقف باید مهندس ناظر سر ساختمان حرور پیدا  یزیربتنساز، برای وعملیا  ساخت
 یمهندسد نظدام شدهرداری و سدازمان    یهافرمه هر بار بلک شوندینمحاضر به آمدن  تنهانهناظر ما  ینمهندساز 

http://icompo.ir/arch-eng-supervisor-duty/i
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را مهدر و امرداء    هدا آنتا  دیاریبه  انرا درب منزلم هافرم ندیگویم، رندساختمان نیاز به مهر و امرای ایشان دا
 "کنم 

( باین  هاا شهرسما هبیشمر در  شودینای ارجاع داده مهندسنظاممواردی که کار توسط سازما  در  .10

مهندسا  ناظر وابسمه به مالکاا    رریدعبارتبهناظر ارتباط مالی مسمقیم وجود دارد، مالک و مهندس 

ناظرا  گزار،  مداوالًمهندس ناظر توسط مالک  الزحاهحقو به دلید پرداخت  اندشدهو سازندگا  

 .کنندیناتخلفی را رد 

ایدن کاسدتی    دکنندهیتشداز عوامل  نبودن کارفرما کنندهمصر ی مالک و اطالعیب، ناآگاهی فنی و مریقه مالی
 .باشندیم

 .سازدیمفروش  قصدبهساختمان نیست و آن را  کنندهمصر که کارفرما،  کندیمی حالت حاد پیدا وقتاین مورد 

ی است، اندقااد  امضا فروشچال  دیرر کوتاهی مهندس ناظر در حراست از امضای  یا به عبارتی   .11

نااظر در خصاوا ارائاه ناوعی از خادمات مهندسای باشاد،        هر قرارداد که ممضان تدهد مهنادس  

که خدمات موضوع ه  قرارداد را باه نحاو احسان در چاارچوب مقاررات       کندیممهندس را ملزم 

؛ ی ه  مموجاه وی شاود  هاا تیمساوول  شودیمانجام دهد و هرگونه تدلد، تسامح و کوتاهی موج  

 .باشدیمناظر  بنابراین دقت در حراست از امضا از ضروریات کار مهندس

تدا از   افتدد یمد مهندس بده تکداپو    شودیمسال به پایان خود نزدیک  مثالًکه  دیآیماین کاستی وقتی به وجود 
باقیمانده سهمیه خودش استفاده کند و مانع از میان رفتن آن شود. همین اضطرار و اصرار مهندس به گرفتن کار 

مسدئله   ": شدوندگان مصاحبه، همچنین به گفته یکی از کاهدیمدر تنگنای زمانی آخر سال از وسواس و دقت او 
وقتی پرسنل شهرداری دفتر خاصی را بده مالدک یدا     افتدیمبیشتر در دفاتر مجاور شهرداری اتفاق  یامرا فروش

 ".کنندیمکارفرما معرفی 

ا ابالغ و مهندس ناظر هنرام بازدید عالیات ساخماانی، مسائد و موارد الزم را به مالک یا کارفرم  .12

شفاهی به کارفرماا   صورتبه. در این موارد اغل  مهندس ناظر مسائد و موارد را کندیمگوشزد 

 رغمبهکارفرما  غالباًموارد در صورت بروز هر حادثه جانی و مالی،  گونهنیادر  دیناایمگوشزد 

و گوشزد کارده و  بالغ امسائد و موارد الزم را   یوبکممطلع است که مهندس ناظر  کامالًهنکه 

شافاهی باوده اسات     طاور بهاین عاد  ازهنجاکهبه وظایف خود عاد ناوده است ، اما  درمجاوع

. بادیهی اسات در چناین ماواردی     ردیگیناو هیچ مسوولیمی بر عهده  کندیمبنابراین ه  را انکار 

 مهندس ناظر پاسخروی تاامی پیامدهای جزایی و مالی است.

 و مقررات ضوابطمربوط به  یهاچالش
از  شدوندگان مصاحبهکه بر اساس نظر  گرددینممبحث مقررا  ملی ساختمان اجرا  22در حال حاضر تمامی  .1

 موارد زیر را در نظر گرفت: توانیمدالیل عدم اجرا 
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به دلید گرا  شد  و تورم فقط درصدی از مباحث برحس  توا  و بودجه مالی مردم اجرا 

عدم کنمرل اسمانداردهای الزم از سوی اداره اسماندارد و  دلید" به مثال  طوربه شودیم

تحقیقات و سازما  صندت و مدد  و تجارت محصوالت بدو  کیفیت تولید و با توجه به 

تورم حاکم بر کشور مردم عاالً تاایلی به اسمفاده از محصوالت اسماندارد به دلید قیات باال 

 یمهندسنظامعدم نظارت دقیق توسط  ی،زسافرهنگنبود هموز، مناس  و ،  "ندارند را 

گردد و مالک ها توسط خود مالک اجرا میساخماا  اکثر ،ساخماا  بر عالکرد مهندسین

 نیز اطالع چندانی از قوانین ساخماا  ندارد

 وجود ندارد  و جریاه ممخلف ساخماانی ناشی از تخلف افزودهارز،بین  منطقیتدادل   .2

تخلفات شهرسازی و مدااری جرم محسوب نشود امکا  برخورد تا زمانی که در کشور ما " 

بیشمر  مرات بهناشی از تخلف  افزودهارز،با ممخلفین وجود نخواهد داشت. بدین مدنی که 

از میزا  جریاه تخلف بوده ل ا کلیه مالکین و سازندگا  در خصوا تخلف ترغی  شده و 

است  شدهیجارهنگ در کشور فر عنوا بهعاالً عدم مقررات شهرسازی و مدااری 

شود در کشورهای دیرر عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مدااری جرم تلقی می کهیدرحال

  ".و زندا  و سایر تبدات دیرر را به دنبال داشمه و بایسمی تخلف به حالت اولیه تبدید شود

 یاحرفاه   فنای و  کار و امور اجمااعی و مسکن و شهرسازی و ساازما  یهاوزارتخانه تعاملیمشکالت  .3

 وجود دارد. صالحیت کارگرا  ساخماانی دیتائ نهیدرزم

به سازما   یابودجهراه و شهرسازی  رتاوز 1389تا سال  1384در یک بازه زمانی از سال  "

که در ه  زما  مدضد وجود  کردیمبرای هموز، کارگرا  پرداخت  یاحرفهفنی و 

  "شد ، این رویه تدطید بددازه اما  شدیمکامر احساس  دهیدهموز،کارگر ماهر و 

 یو صدور گواه یکارگرا  فن تیصالح نییموظف به تد یوزارت کار و امور اجمااع

 یاست و تنها مددود نشدهانجامکامد  صورتبهکار  نیهنوز ا ممأسفانه ؛ کهاست یمهارت فن

که  شودیمعث شده با تیصالح دیتائ، کابود کارگرا  اندشده تیصالح دیتائاز کارگرا  

و  قیدق صورتبه یفلز یهاساخماا در  یکارجو،مثال  طوربه یاساس یاز کارها یاریبس

و کار  یعدم تدامد دو وزارت خانه مسکن و شهرساز یکاسم نیا منشأانجام نشود،  یاحرفه

 است. یاحرفهو سازما  فنی و  یو امور اجمااع
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 ناه یدرزمکن و شهرسازی و علوم، تحقیقاات و فنااوری   مس یهاوزارتخانهتدامد بین  عدممدضد بددی  .4

، وزارت مسکن و شهرسازی باشدیمتناس  بین کیفیت نیروی خروجی دانشراه با نیاز جامده مهندسی 

 تواناد یما واقاف اسات و    کاامالً  هاه ممولی تدیین حدود صالحیت مهندسا  است و به شرایط احراز 

ه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم نااید که باه دلیاد   ساخماا  را ب یاحرفهشرایط الزم مشاغد 

مساکن و شهرساازی و علاوم، تحقیقاات و فنااوری تناسا  الزم باین         یهاوزارتخانهفقدا  تدامد بین 

، طباق گفماه یکای از    از جامداه مهندسای کشاور وجاود نادارد     کیفیت نیروی خروجای دانشاراه باا نیا    

بسیار کم است و یا وجود نادارد، زماانی هام کاه      هانشراهدابازدیدهای علای در  ":شوندگا مصاحبه

اساماد(  خودتاا  ه در سیالبس نیست و مسوولیت ه  در صورت انجام با  ندیگویم، میدهیمدرخواست 

 ."است 

 باشدیماز مدضالت دیرر  ساخماا  یه  با مقررات مل رتیو مغا 100ماده  ونیسیکم یناکارهمد .5

که این  باشدیم 100لفات ساخماانی، کایسیو  ماده مرجع رسیدگی به تخ نیتربزرگ 

اعضای است.  کایسیو  تشکید گردیده 7تبصره و  11کایسیو  از سه عضو اصلی و 

از: نااینده دادگسمری، نااینده شورای شهر، نااینده  اندعبارت 100کایسیو  ماده 

  ی ندارد.رأفرمانداری و یک نااینده از شهرداری حضور دارد که حق 

غلط است، به دلید اینکه از هر تخلفی بدد از پرداخت  کالً 100به نظر من کایسیو  ماده  "

  "شود یمو بدد پایا  کار صادر  شودیم یپوشچشمجریاه 

این قانو  عادتاً مصداق تخلف از اصول شهرسازی و مقررات ملی است تباصر ه  

 :ردیگیدر برمهای زیر را حوزه

تخلف مربوط به عدم احداث  ، تخلف تراکم اضافی ،پروانه تخلف احداث بنای بدو  

تخلف  ، تغییر کاربری ،تجاوز به مدابر شهر ، اسمفاده بود  پارکینگ رقابدیغپارکینگ و 

 تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشمی و شهرسازی. ، عدم اسمحکام بنا

ی ساخماانی تدریاف و  هافرهوردهیکی از مصالح و  عنوا بهدر مبحث نهم مقررات ملی ساخماا ، بمن  .6

ی شده و مقررات ایانی و یکپارچری طارح محاسابه، ارائاه، تصاوی  و نظاارت بار اجارای        بندمیتقس

است. در این مقررات، مهندس ناظر موظف شده تاا مطاابق کیفیات     شدهنیتدو هرمهبمنی هاساخماا 

و سایر نیازهای ویژه محیطی با ضاوابط  مقاومت، پایایی  ازنظررا  هرمهبمنی هاساخماا بمن مصرفی در 

ی ریا گانادازه ی بامن مصارفی و   بناد دانهمبحث نهم کنمرل کند. در این مورد مهندس ناظر، برای تدیین 
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، تنهاا،  ردیا گیممقاومت فشاری و کششی ه ، ابزاری در اخمیار ندارد. اسلاپی که مهندس ناظر به کار 

 شلی یا سفمی( ه  است.ه یروانتدیین میزا  در حد  همه ابزار تخاین مقاومت اسای بمن، 

ی طرح تفصیلی و در هانقشهبر اساس  عادتاًو بر و کف  شودیممالک ارائه  توسطنقشه موقدیت ملک  .7

. در حاال حاضار و در عااد    ردیا گیما بارای مداابر صاورت     شاده هیا تهی هاا دیپروفمواردی بر اساس 

از بار مداابر موجاود و یاا ارتفااع گارفمن        هاا ا سااخما ی نینشا عقا  ی در تدیین میزا  اعادهاشکاالت 

به دلید وجود نداشمن پروفیاد مداابر و    غالباً. تدیین کف ملک شودیمساخماا  از سطح مدابر مشاهده 

نیست و قسات طارح تفصایلی منطقاه، قاادر باه       ریپ امکا ی طرح تفصیلی، هانقشهدقیق نبود   عادتاً

 مال  جدید نیست.ارزیابی کف امال  موجود و تدیین کف ا

. این شودیموضع موجود اسمفاده  دوهزارم ی یک:هانقشهی تفصیلی شهری از هاطرحدر 

تنها دو بدد هطول و عرض( مالحظه  هاه با وضدیت موجود تطابق ندارد و در  هانقشه

مشاهده  هانقشه. نقاط ارتفاعی که در این شودیمی توجهیبو به بدد سوم هارتفاع(  شودیم

بنابراین ؛ ، فرضی است و در اکثر موارد با واقدیت عوارض روی زمین تطابق نداردشودیم

این کاسمی است این  منشأی تفصیلی شهری، هاطرحنقص شرح خدمات  شودیممالحظه 

نیست و در شهرداری، هاین نقاط ارتفاعی فرضی هم  مورداسمفادهنقاط ارتفاعی در اجرا 

 د تشدید این کاسمی است.. هاین خود عامشوندیناکنمرل 

. این پروانه برای شرایط شودیمدر شهرداری بنا به درخواست مالک، پروانه تدایرات و تغییرات صادر  .8

یدنای مالاک،   ؛ رودیما ، اما هم برای تدایرات و هم برای تغییارات بکاار   شودیمسهد تدایرات صادر 

در  رار یدعباارت باه . زناد یما در سااخماا   اما با ه  دست به تغییرات اساسای   ردیگیمپروانه تدایرات 

برخی از موارد، مالک پس از صدور این نوع پروانه توسط شهرداری، به بازساازی سااخماا  فرساوده    

اسکلت بمنی یا اساکلت  ه یایقد. ساخماا  فرسوده ساخماانی بسیار قدیای و یا نیاه کندیمخود اقدام 

اساکلت   ااه ینکو گاهی با یا  شودیموار باربر تشکید از دی عادتاًفلزی( است. ساخماا  بسیار قدیای 

غیرماکن است.  باًیتقری باال و مشکالت اجرایی هانهیهزی ه  به علت سازمقاومفلزی هاراه است که 

در ساخماا  نیاه قدیای اسکلت بمنی، میلررد توسط بمن پوشیده شده است و دور از دسمرس اسات و  

ی ایان ناوع   سااز مقااوم یابد وجود ندارد. تشخیص موارد ضادف و  ی به بمن اتصال راحمبهمصالحی که 

وصاله و   صورتبهی ورق و پروفید فلزی، روی اسکلت بمنی کارجو،ساخماا  بسیار مشکد است و 

اطاینانی به کیفیت و مقاوم باود  بامن مصارفی ه  نیاز وجاود نادارد. در        هرچندنیست،  سازچارهپیله 

و  هاا سامو  است، اما برای دسمرسی به تیرهاا،   تریعالی سازمقاومساخماا  نیاه قدیای اسکلت فلزی 
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ی را تخریا  نااود کاه ایان کاار هزیناه       کارسفتی و کارناز ی زیادی از هاقساتاتصاالت، باید 

چند واحدی است که حصول توافق میاا  مالکاا     مداوالًاین نوع ساخماا   عالوهبه، برداردزیادی در 

خامم   هل دهیا اهایشه هام باه یاک نمیجاه      هاساخماا ی در این نوع سازوممقاه  مشکد است. اجرای 

باه پوشااند     کاه ه ی فرساوده و بازساازی   هاساخماا ی سازمقاوم شودیمبنابراین مالحظه ؛ شودینا

 .ردادی پعواق  منفی در  شودیمی ه  منمهی اسازهی هاضدف

 کدار تا زمانی است که سااخماا  پایاا     یمهندسنظاماکنو  محدوده فدالیت در شهرداری و سازما  هم .9

مرباوط باه    22مبحاث    .برداری مغفول مانده استگیرد اما بررسی مشکالت و مسائد در زما  بهرهمی

ی را بابات تدایار و   ابخ  تدایر و نرهداری سااخماا  اسات و شاهروندا  در هااه جاای دنیاا هزیناه       

به این حاوزه ورود نکارده    یمهندسنظامیرا ، سازما  دهند اما در اها اخمصاا مینرهداری ساخماا 

اگر بخواهیم حوادثی مانند پالساکو تکارار نشاود بایاد باه بحاث تدایار و نرهاداری اهایات          "  .است

 ".بدهیم
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 ها، نتیجه گیری، پیشنهاداتفصل پنجم ـ بحث و تحلیل يافته

 مقدمه
ابدزار مصداحبه سدعی گردیدد کده بده        یریکارگبه، با گزارشکه مالحظه گردید، در فصل چهارم این  طورهمان

پژوهش بدر   یهاافتهی یریگجهینتدر این فصل به بحث و  رونیازاسؤاال  تحقیق تا حد امکان پاسخ داده شود. 
پیشدنهادها بدرای    تید درنها، ارائه راهکارهای اجرایی، محدودیت و نقاط قو  پژوهش و موردمطالعه اساس ابعاد
 است. شدههپرداختآتی  یهاپژوهش

 عامالن نظارتمربوط به  یهاچالشپیشنهادات جهت اصالح 
نظامدا     شدود یموساز پیشنهاد برطر  کردن چالش مربوط به متولیان متعدد در امر ساخت  منظوربه -

وساز را مشخص نموده و مسئولیت  اجرای مقررا  ملدی  اداری تدوین گردد که متولی اصلی امر ساخت
وسداز  سداخت  انددرکار دسدت ک و به صورتی شفا ، صری  و دقیق میان نهادهای ساختمان را به تفکی

 معین نماید.

مهندس ناظر در سازمان دیگر نیاز بده پشدتوانه قدانونی دارد تدا      زمانهمبرای رفع معرل شاغل بودن  -
را  خودداری کرده و آن هاسازمانی از اعطای مجوز فعالیت به افراد شاغل در دیگر مهندسنظامسازمان 

 ی فراغت از کار مانند فصل تابستان برای اساتید دانشگاه نماید.هازمانمنوط به زمان بازنشستگی یا 

ی و اداره کدل  مهندسد نظدام اجرای پنج مرحله نظار  مهندس نداظر نیازمندد نظدار  دقیدق سدازمان       -
 شهرسازی است 

مهندسدان، توجده    حمده الزحدق رفع فقدان تناسب منطقی و معقول بین خددما  مهندسدی و    منظوربه -
ی اسدتان در  مهندسد نظدام ، بده نظدرا  سدازمان      گدذاری شورای بررسی و تأیید مبانی قیمدت  تریجد
ی و رسدان اطدالع همچندین انجدام کدار فرهنگدی،      ؛ وی خدما  مهندسی یک ضرور  استگذارمتیق

 .باشدیمزور ناظر پول  الزحمهحقروشنگری جهت تغییر طرز تلقی منفی و ناشایست مبنی بر اینکه 
ی مقررا  ملی ساختمان، ریشه در پایین بودن ساتیتأسی برخی از مناطق شهرداری به مباحث توجهیب -

ی سدات یتأسدانش فنی تعدادی از عوامل شهرداری دارد. این کاستی با نبود لوازم، مصدال  و تجهیدزا    
ث، گرایش مالک/ کارفرمدا بده   اجرای تعدادی از مباح سازوکارو در اثر فقدان  شودیماستاندارد تشدید 

 .گرددیم افزودهآن  برشد یی گراقانونارزان تمام کردن کار و ضعف روحیه 

زیادی از تشکیل کمیته استانداردسازی مصال   زمانمد غلبه بر این کاستی، با توجه به اینکه  منظوربه -
یی مشابه کمیته اسدتان  هاتیفعالکمیته مذکور در استان کرمان  گرددیمپیشنهاد   گذردینمساختمانی 

برگزاری ،  زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصال  ساختمانیتهران شامل موارد زیر را انجام دهد: تشکیل 
پویش مردمی  یاندازراه، رسانی عمومیترویج و اطالعمصال  ساختمانی،  های آموزشی اختصاصیدوره
 ی مشابههاتیفعالو « مصال  ساختمانی استاندارد حق هر ایرانی»

غلبه بدر کمبدود مهنددس متخصدص در بعردی از مباحدث مقدررا  ملدی سداختمان، ایجداد            منظوربه -
 .شودیمآموزش تولید صنعتی پیشنهاد  نهیدرزمی احرفهی فنی و هاآموزشکده
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است الزام حرور مهندس ناظر معماری و  شدهینیبشیپبا توجه به اینکه حرور ناظر معماری در قانون  -
مجریان به رعایت نماهای شهری و اتخاذ رویه مدون و یکسان جهت اعمدال نظدار  مهندسدان    الزام 

 .گرددیمناظر پیشنهاد 

ی بودن سازندگان اسدت،  احرفهوساز که تخصصی بودن و در کشور ما کمترین ویژگی ساخت متأسفانه -
مسکن وجود ندارد تا و این به دلیل این است که هنوز قانون مشخصی برای سازندگان  شودینمرعایت 
نظاما    گرددیمبنابراین پیشنهاد ؛ به این حوزه جلوگیری شود هارمتخصصیغها و یارحرفهیغاز ورود 

 وساز تدوین گردد.ی به امر ساختارحرفهیغاداری دقیق و شفا  جهت جلوگیری از ورود افراد 

 :گرددیمهاد غلبه بر ضعف کنترل حرور مهندس ناظر اصالحا  زیر پیشن منظوربه -
و رایانه برای کنترل حرور و نیز تعداد کارهای در دست اجدرا و ظرفیدت    اثرانگشتالف: استفاده از 

 مجاز او که در این صور  گواهی امرای مهندسی در دفاتر رسمی الزامی نخواهد داشت.
 ب: الزام مهندس ناظر به اقامت در محل پروژه ساختمانی

سدیار   مدأمور ی نظارتی در محل پدروژه سداختمانی بده    هاگزارشل پ: الزام مهندس ناظر به تحوی
 شهرداری

تنظیم  جلسهصور ج: در هر مرحله از کار بعد از تحویل گزارش نظارتی، در محل پروژه ساختمانی 
 شود.

ارتباط  شودیمی ارجاع داده مهندسنظامدر حال حاضر در شهر کرمان به دلیل اینکه کار توسط سازمان  -
نیدز   هدا شهرسدتان یم میان مالک و مهندس ناظر وجود ندارد اما جهت رفع ایدن معردل در   مالی مستق
 یک شخص حقوقی ثالث میان مالک و مهندس ناظر قرار داده شود. شودیمپیشنهاد 

 :گرددیمی اصالحا  زیر پیشنهاد امرا فروشمقابله با معرل  منظوربه -
 یاحرفه تقویت سازوکار و قوانین مبارزه با فساد اداری و •
 اصالح و بهبود اخالق مهندسی باهد انجام کار فرهنگی  •
 دیجیتالی شدن امرای مهندسان ناظر •

ی، بایدد قبدل از اقددام بده ارائده      احرفده درست با آثار حقوقی ناشی از روابط مواجه  منظوربهمهندسا   -

یدا کنند و تمامی ی داخلی در خصوص موضوع، احاطه و اشرا  پهانامهنییآی جزئیا  تمامبهخدما ، 
از طریق انتقال تجارب میدان   توانیماین موارد و نکا  را  سوکرا اعمال نمایند. از ی هاآندستورهای 
ی هدا بسدته  صور بهی آموزشی مناسب هادورهی تبدیل کرد و در قالب احرفهی هاآموزهمهندسان به 

مدواد درسدی    تدوان یموی دیگر آموزشی تحت عنوان حقوق مهندسی به مهندسان عرضه نمود و از س

 ناود. ینیبشیپی مهندسی هارشته نامهدرسحقوق را در 

 ضوابط و مقرراتمربوط  یهاچالشپیشنهادات جهت اصالح 
 : گرددیمرفع چالش عدم رعایت تمامی مباحث مقررا  ملی ساختمان پیشنهاد  منظوربه

های فنی، معماران العا  مهندسان، کارداناط یروزرسانای و بهافزایش اطالعا  و دانش فنی و حرفه -
 رگدذار یطور مستقیم در مراحل طراحدی، نظدار  و اجدرای سداختمان تأث    بهکه تجربی و کارگران ماهر 
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هدای  های مداوم مسدائل روز مهندسدی از طریدق شدرکت در دوره    این افراد با آموزش  خواهد بود زیرا
هدای فشدرده، شدرکت در    هدا و لدوح  طریدق فدیلم  های عملی و کارآگاهی، آموزش از آموزشی، آموزش

ای خود عمل خواهند فعالیت حرفه نهیدرزم یتر و مؤثرترطور مناسبسمینارهای تخصصی و غیره و به
شود سط  نیاز و باعث می که آموزان دانشجویان و عموم مردمهای دانشافزایش آگاهی همچنینکرد. 

اندرکاران امر و آگاهی روند کار و عملکرد دست کننده مشخص شود و همین شناختدرخواست مصر 
سدط  احسداس    باال بدردن رعایت کامل مهندسی ارزش و  هدایت خواهد نمود. ینوعوساز را بهساخت

و واحدد   ساختمان بر عملکرد مهندسدین  یمهندسنظار  دقیق توسط نظام، مسئولیت و تعهد مهندسین
 .وسازساختی و متولی ریگمیتصمکردن مرکز 

 عهدده  بر خصوصی وسازهایساخت بر عالیه نظار  مسئولیت یمهندسنظام قانون 35 قانون اساس بر -
 بدا  بایسدتی  قردایی  و مرتبط یهاارگان کلیه هد  این تحقق جهت و بوده شهرسازی و راه کل اداره
 عددم  و شهرسدتان  نیتدأم  شدورای  در ضدعف  دلیدل  بده  اما نمایند همکاری شهرسازی و راه کل اداره
 از مدانع  نیز قرایی یسازوکارها و نگرفته صور  مهم این ساختمان پلیس با انتظامی مراجع یهمکار

؛ هسدتند  قدرتمندی اجرایی بازوی فاقد فوق هایسازمان بنابراین. شودمی 35 ماده اهدا  به دسترسی
ائم و : قدرار دادن تخلفدا  سداختمانی و معمداری در لیسدت جدر      گرددیمبنابراین اقداما  زیر پیشنهاد 

تدوین یک ، فنی و کارآمد نیروهای با ساختمان پلیس تقویت طبق رویه دادگستری،   هاآنرسیدگی به 
تصدویب قدانون بیمده    ، و اداره راه و شهرسدازی  یمهندسد قانون واحد و مرجع برای شهرداری و نظدام 

ضدمانت  و  مصال  مربوط به صنعت ساختمان یالزم جهت استانداردساز یترمین کیفیت و سازوکارها
 .اجرا برای مقررا  ملی

 غلبه بر کاستی معرل کارگر فنی، تدوین نظاما  مدون و قانونی، ضروری است. منظوربه -

ایدن   در توسدط مجدری ناصدال  تبداه شدود.      تواندیم، طراح ، مصال  ساز و ناظر زیربرنامهتمام زحمت  -
ختمانی، برخدورد کیفدری بدا    آموزش کارگران، تشخیص صدالحیت کدارگران سدا    سازوکارنظاما  باید 

ی مختلدف  هدا تیفعالاجرایی برای اعمال نظار  و کنترل مراعف  تریقوپیمانکاران متخلف، الزاما  
 ی گردد.نیبشیپی زیربتنی و کنترل دقیق کارجوشوساز، کنترل دقیق ساخت

کشدور،  افزایش تناسب کیفیدت نیدروی انسدانی خروجدی دانشدگاه بدا نیداز جامعده مهندسدی           منظوربه -
ی سدو بده ی تحقیقدا   رید گجهدت ی نیاز جامعه مهندسی کشور و سوبه هادانشگاهی آموزش ریگجهت

 کاربردی بودن، یک ضرور  است. 

 توجده  مهندسدان ،  الزحمده حدق رفع فقدان تناسب معقول و منطقی بین خددما  مهندسدی و    منظوربه -
ی سداختمان اسدتان در   هندسد منظدام ی وزار  مسکن و شهرسازی به نقطده نظدرا  سدازمان    تریجد
 سداختمان ،  وسداز بدر سداخت  ی خدما  مهندسی یک ضرور  است. در فرای کاری حاکم گذارمتیق

ایدن طدرز    ریید تغ و این طرز تلقی مانع رفع این کاستی اسدت.  شودیمزور تلقی  پول ناظر ، الزحمهحق
این کار بده   ستیبایمست و ی و روشنگری ارساناطالع تلقی ناشایست و منفی ، مستلزم کار فرهنگی،

ی کارفرما بده  هاتیمسئولوظایف و  توانیمتهیه بروشور انجام شود. در بروشور  ازجملهانحای مختلف 
 تشری  نمود. هیرایپیبصورتی شفا ، ساده و 
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ی نظدار  سدازمان   امنطقه خدما  مهندسان، الزحمهحقتقویت نظار  بر حسن اجرای تعرفه  منظوربه -
 تریجدی نظارت ی ،امنطقه صور به تواندیماین سازمان  شودیمدر شهر تهران پیشنهاد ی مهندسنظام
 اعمال نماید. ترملموسو 

 ارید عتمدام ضدرور    کی نظاما  مدون و قانونی ، نیتدو غلبه بر کاستی معرل کارگر فنی ، منظوربه -
سط مجری ناصال  تباه شود. در این تو تواندیمساز و ناظر  مصال  ، طراح ، زیربرنامهزحمت  تمام است.

کیفدری بدا    برخدورد  صدالحیت کدارگران سدازمانی،    صیتشخ نظاما  باید سازوکار آموزش کارگران ،
ی مختلدف  هدا تیفعالمراعف  کنترلاجرایی برای اعمال نظار  و  تریقو الزاما  پیمانکاران مختلف،

 ی گردد.نیبشیپی زیربتنی و کنترل دقیق کارجوشدقیق  کنترل وساز ،ساخت

افزایش تناسب کیفیت نیدروی انسدانی خروجدی دانشدگاه بدا نیداز جامعده مهنددس کشدور ،           منظوربه -
ی سدو بده ی تحقیقدا   رید گجهدت ی نیاز جامعه مهندسی کشور و سوبه هادانشگاهی آموزش ریگجهت

 کاربردی بودن ، یک ضرور  است.

آمدوزش تولیدد صدنعتی سداختمان      نده یدرزمی احرفده نی و ی فهاآموزشکده جادیا رفع این کاستی ، منظوربه   
 فاصله بین مهندس و کارگر ساده است. وجود ، یک از معرال  جامعه مهندسی کشور ، شودیمپیشنهاد 

. بدا ایجداد آموزشدکده فندی و     شودیمتکنسین و کارگر ماهر جبران  تیترب بااین معرل در کشورهای پیشرفته 
ی ماهری تربیت کرد کده بدا   هانیتکنسکارگرها و  توانیمولید صنعتی ساختمان ، ی در حیطه طراحی و تاحرفه

 گسترده آموزش داده شود: طوربهعلم و درایت کافی به این امر مهم بپردازند و در آن مباحثی مانند موارد زیر 
زی قطعا  بتنی پیش سا ازیموردنی هاحفرهدر و پنجره و  هیتعب ی پیش سازی سبک: عناصر جداکننده ،هاروش
 ی و ...چوب ،

 و ستون، پی و... ریت ی نما ،هاقاب ی باربر ،وارهاید ی پیش سازی سنگین: قطعا  پوشاننده ،هاروش

 رهیغو  شهیشپشم، پالستوفوم یی چون پلی پاراتن ،هاپرکنندهی بتن با سازسبکی هاروشآشنایی با 

ی بهداشدتی و  هدا سیسدرو ی ، سدات یتأسی هدا مددل ازی ی فلزی ، پیش سبنداستخوانی در بعدسهی هاستمیس
 ی تهویه و تصفیه.واحدهاخدماتی تا 

 ، غلتدک  کدوبی ،  شدمع  ی ،حفدار  ، ونقدل حمل ، یتسط ی،کنیپ ی ،بردارخاک تخریب ، آال نیماشآشنایی با 
 کلنگ ، هانقالهالبرها، ی و روتاری انواع جرثقیل و بااضربهی هامته، انواع  دریگر مکانیکی ، لیب ، لودر ،بولدوزر

 بادی کمپرسورها و ...

 .ساختهشیپنگهداری از قطعا  
 ی ساخت صنعتی و نصب قطعا .هاروش

شود. در جرم اما در ایرا  خالف محسوب می عدم رعایت مقررات شهرسازی کشورهای پیشرفمه -

ف قاانونی  خاال z، عااد  هنجا جرم تدقی  کیفری و مجازات دارد در اینجاا باا پرداخات جریااه    

در اثار خاالف    افازوده ارز،از  بسیار سنرین اما در اینجا جریاه شود. در هنجا جریاهمی شارده

عدم رعایت مقررات ساخماانی در لیست  گرددیمجهت مقابله با این مدضد پیشنهاد  کامر است.

 و پیررد قانونی داشمه باشد. قرارگرفمهجرائم 
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 ، هرماه بامن ی هاا سااخماا  مقررات ملی ساخماا  در موضاوع  غلبه بر مشکالت اجرایی  منظوربه -

تحقیقات اسماندارد صندمی ایرا  کیفیت بامن را در کارخاناه    موسسه ، سوکاز ی شودیم شنهادیپ

 تیا رؤکند  و ه  را با برگه کنمرل کیفیت به کارگاه ساخماانی بفرسمد تا مهندس پاس از   کنترل

مجاوز اسامفاده صاادر ناایاد و از ساوی دیرار در        خیاال راحات و بادو  فاوت وقات      باا  برگه ،

   ی شیوه پی  سازی در اولویت قرار گیرد.سازساخماا 

ی طدرح  هدا نقشده بر دقت باال و انطبداق   دیتأکو  هاساختمانبروکف  نییتعغلبه بر اشکاال  عمده در  منظوربه 
 :شودیمرفع این کاستی اصالحا  زیر پیشنهاد  منظوربهتفصیلی شهری الزم است 

امر محلی است و باید بدر عهدده شدهرداری محدل باشدد تدا در        کی طرح تفصیلی شهری ، تیمسئول •
 راهبردی شهر تهیه شود. –چارچوب پیشنهادهای طرح جامع یا طرح ساختاری 

ی تفصیلی در سه گونه موضوعی )برای نواحی دارای بافت فرسوده و ناکارآمد )موضدعی( نظیدر   هاطرح •
و تکمیل فرای سبز با شبکه عبور و مرور( و پایه )برای آن قسمت از بافت منطقه  طرح تفصیلی توسعه

و نیاز به اجرای تغییرا  اساسی ندارد ولی باید مقدررا  خاصدی بدرای     شدهانجاموساز در آن که ساخت
خددماتی و همچندین ضدوابط و مقدررا       ازنظدر کاربری اراضی و اصالح آن و رفع کمبودهای موجود 

ی موجدود  هدا ساختمانی بازسازی یا بهسازی هاپروانهی داشته باشد که اساس صدور اژهیوساختمانی 
 است. ازی( موردنقرار گیرد

افراد از وضعیت و موقعیدت   نیترمطلعشهرداری همان ناحیه   کارشناس در هر ناحیه شهری ، ازآنجاکه •
 ی تفصدیلی موضدعی ،  هدا طرحه مرجع برای تهی نیترصال آن محله هستند بنابراین شهرداری ناحیه ، 

 ی و پایه با هماهنگی شهرداری منطقه است.موضع

تعریف  هاآنی و در شرح خدما  الگوی تیپ نیبشیپ ی تفصیلی شهری ،هاطرحتهیه پروفایل معابر در  •
 گردد.

ی تفصدیلی شدهری   هدا طدرح در شدرح خددما     GISی تحدت  هدا نقشهاجرایی و  پانصدم نقشه یک: •
 به تهیه آن متعهد شوند. احانطر ، شدهینیبشیپ

 واجد صالحیت و به هزینه مالک تهیه شود. بردارنقشهنقشه موقعیت ملک و بروکف توسط مهندسان  •

 :شودیممقابله با عواقب منفی صدور پروانه تعمیرا  و تغییرا  اصالحا  زیر پیشنهاد  منظوربه
 پروانه تعمیرا  و تغییرا  از یکدیگر جدا شود.  •

  صدور پروانه تعمیرا  کاسته شود تا مالک از این کار امتناع نکندد و نسدبت بده آن رغبدت     تشریفا از •
 این پروانه بدون معرفی مهندس ناظر صادر شود. مثالًنماید. 

ی فرسوده و تنها در صور  مثبدت  هاساختمانی بازسازی سنجامکانپروانه تغییرا  مشروط به مطالعه  •
 .بودن نتیجه این مطالعه صادر شود

ی و روشدن بده تعمیرا  و تغییدرا  سداختمان    قیمصاد ی بازسازی ،سنجامکاندر شرح خدما  مطالعه  •
ایدن معردل بدا     شوندگانمصاحبهو جزئیا  مربوط به روش دقیق باشد به گفته یکی از  نیمع وضوح ،

 . گرددیمحفظ و نگهداری ساختمان بعد از احداث تا حدودی رفع "صدور پروانه جدید 

 :گرددیممقررا  ملی ساختمان موارد زیر پیشنهاد  22بله با معرل مغفول ماندن مبحث جهت مقا
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 ی در جهت آنگذارهیسرماانجام کار فرهنگی جهت تغییر نوع نگاه به مراقبت و  •
 صالحیادواری توسط اشخاص ذبازدید  •

 برخورد با افراد متخلف •
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 منابع

 ، رساله کارشناسی ترشد، بده راهنمدایی:   " یشهراطالعا   کارآمداستقرار سیستم "(1373) نیافش ابتکار، .1
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