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:عنوان

: نام و نام خانوادگی دانشجو
:استاد

1

هب انم خدا  عناوین کلی

ساختمانیمدیریت کیفیت اجرایی در پروژه های بررسی . 1❖

کاهش هزینه های ساخت ساختمان های مسکونی با استفاده از طراحی و مصالح بهینه. 2❖

بهداشت و ایمنی کار.3❖

قوانین و آیین نامه های حاکم بر ساخت و ساز. 4❖
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ایی بررسی مدیریت کیفیت اجر
در پروژه های ساختمانی

3

چکیده
بودهمشترییاحطرانظرموردآنچهباآنمطابقتازاطمینانایجادبرایتولیدوساختفرآیندبرنظارتیعنیکیفیتمدیریتنگرشهاازیکیطبقبر

وارگیریبکوآموزشسهولتانرژِی،کممصرفنقل،وحملراحتیدسترسی،قابلیت:میگرددشاملراهافعالیتازوسیعیطیفترتیببدین.است
ازصحیحیریبهرهگلزومواداریصنعتی،سازمانهایپیوستةگسترشبهنظر.برشمردکیفیتعواملازمیتوانرابازیافتونگهداریوتعمیرهمچنین
بهیاجاحتوظیفه،ایفایوسازمانیهدفهایتحققدردولتیوصنعتیتولیدی،سازمانهایهدایتجامعه،روزافزوننیازهایتأمینبرایمحدودامکانات

امروزطمحیحالعیندر.استضروریمدیریتهادرجدیدفنونبهکارگرفتنوداشتهعلمیاصولبهمتکیوپیشرفتهاداریوصنعتیمدیریتهای
یتیمدیرنیازهایتحولحالدرجوامعانتظاراتوجهانیرقابت.میشودقبلازپویاترروزهرومیسازدروبهروجدیدیچالشهایبارامدیرانسازمانها،
.میدارندلمشغوخودبهرامدیرانسازمانها،روزمسائلمنزلهبهاینها،نظیروانعطافکارگروهی،توانمندسازی،مشارکت،مفاهیم.میکندمطرحراجدیدی
ارائهبهزامالتوتعهد"،"جدیدفنآوریازگیریبهره"،"عملیاتکردنکاراتر"طریقازرقابتی،مزیتووریبهرهبرایجدیدترتقاضاهایموارد،ایندرکنار

ثرترینمؤومفیدترینازیکیجامعکیفیتمدیریتمیانایندر.میشوندمطرح"رجوعاربابومشتریرضایتجلب"و"کیفیخدماتومحصوالت
صنایعدریتکیفمدیریتمشکالت.دارددربرراکیفیتمباحثشایستهاینحوبهکهمیآیدشماربهمدیریتیسیستمهایدراستفادهموردروشهای
ایندرکیفیتمدیریتسیستمایجادبهتوجهباعثکاریدوبارههایهزینهوانسانینیرویوکارمحیطبهتوجهعدماجراء،پایینکیفیتمانندعمرانی
دیریتماعمالومیباشندبرخوردارفوقالعادهایاهمیتازخود،بهکشورهابودجهازعمدهایبخشاختصاصبهتوجهباعمرانیصنایع.استشدهصنایع
بهمنجرهیگروکاروکارکنانمشارکتافزایشکاریها،دوبارهکاهشمتقاضیان،نیازهایکردنبرآوردهمستمر،توانمندسازیمنظوربهآنهابرکیفیت

استقراراجراییراهکارهایواستراتژیهاسپس.استشدهپرداختهجامعکیفیتمدیریتمعرفیبهابتدامقالهایندر.میگرددتوجهیقابلسودآوری
مراحلردجامعکیفیتمدیریتسازیپیادهجهتالزماختصاصیوعمومیپارامترهایراستا،ایندروگردیدهبیانجامعکیفیتمدیریتسیستم
.اندگردیدهبیاناجراءوطراحی
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مقدمه.1

نظارتیدتولوساختهایفعالیتبخشهایتمامیبرکیفیتآمریکا،واروپادرکهاستسالصدیکبهنزدیک
رلکنتهایفعالیت.کردهاندافولسپسوظهورمتناوبطوربهکیفیتازمتعددیمفاهیممدتایندر.دارد

هایلیتفعابهآندیگرسروفعالیتهرگونهانجامعدمآنسریککهمیگیرندقراروسیعطیفیدرکیفیت
دربرگیرندهیروژهپکیفیتمدیریت.استکیفیهایفعالیتسریعپیشرفتآننتیجهکهمیشودمنجرسنگینی

.ستاشدهتعهدآنهاخاطربهپروژهکهاستنیازهاییشدنبرآوردهازاطمینانحصولبراینیازموردفرایندهای
ایمسؤولیتهواهدافمشی،خطکهراعمومیمدیریتکارکردهایفعالیتیکلیه"پروژهکیفیتمدیریت
وکیفیتنترلککیفیت،تضمینکیفیت،ریزیبرنامهچونابزارهاییوسیلهبهراآنهاونمودهتعیینراکیفیت
فرایندهایبانینهمچویکدیگربافرایندهااین.میشودشامل"مینمایداجراکیفیتسیستمقالبدرکیفیتبهبود
ازتریبیشتعدادیایکتالشپروژهنیازهایمبنایبرفرایندهراستممکن.دارندتعاملدانشحوزههایسایر
وقوعبهپروژهمرحلههردرباریکحداقلمعمولطوربهفرایندهر.باشددربرداشتهراآنانازهاییگروهیاافراد

ازاستعبارترجهد.نگیرنداشتباهیکدیگربارادرجهوکیفیتکهباشدمراقببایدپروژهمدیریتتیم.میپیوندد
یفیتک.دارندمتفاوتیفنیهایمشخصهامایکسانکارکردهایکههاییمقولهبهشدهاطالقیردهیادسته"

.نباشدصادقهموارهپایینیدرجهمورددرامرایناستممکنامااستمعضلیکهموارهپایین
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(اناخوراهنمایدارایآشکار،اشکاالتازعاری)باالکیفیتدارایاستممکننرمافزاریمحصولیکمثال،عنوانبه
درجهو(رکاربنامنظممستنداتفراوان،اشکاالت)پایینکیفیتداراییا،(ویژگیهامحدودتعداد)پایینیدرجهولی
تیموپروژهمدیرمسؤولیتهایازدرجهوکیفیتنیازموردسطوحتحویلوتعیین.باشد(ویژگیهافراوانتعداد)باالی

.میباشدپروژهمدیریت

رقبای.تاساستوارارتباطی،هایشبکهایجادطریقازمتقابلوگروهییادگیریپایهبرفراگیرکیفیتمدیریت
ویندهادرفرآاتالفازجلوگیریزمینهدروکردهتمرکزخودعملیاتیراهبردعنوانبهموضوعاینبرهموارهصنعتی،

تکاملبهرونظامیفراگیرکیفیتمدیریتواقعدر.اندنمودهبسیاریتالشهایطراحی،فرآینددرضایعاتحذفنیز
تامیدهدقرارشرکتهامدیراناختیاردررا"آموزشیروشهای"و"ابزارها"،"اجرائیروشهای"ازمجموعهایکهاست

درراشرکتهاعملکردفراگیرکیفیتمدیریت.کنندجلبراخودمشتریانرضایتامروزی،شتابپردنیایدربتوانند
بهبود"هزینهکاهش"و"خدماتارائهدرسرعت"،"طراحیجذابیتارتقای"،"ضایعمحصوالتحذف":نظیرمواردی

.میبخشد

کامالآناعمالوجامعکیفیتمدیریتبحثصنایعسایربامقایسهدرآنخاصویژگیهایدلیلبهعمرانیدرصنایع
ارجخدرچهوداخلدرچهگستردهایتحقیقاتتاکنونمتأسفانهآنچشمگیراهمیتعلیرغموبودهجدیدونوپا

.استنگرفتهصورتجامعکیفیتمدیریتازاستفادهباعمرانیهایپروژهکیفیارتقایبررویکشور
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کیفیتبرنامه ریزی . 2

چگونگیعیینتوپروژهبامرتبطکیفیتاستانداردهایشناساییمتضمنکیفیتریزیبرنامه
ریزیبرنامهدرکلیدی(جانبی)کمکیفرایندهایازیکیکیفیتریزیبرنامه.آنهاستتحقق
اجراروژهپریزیبرنامهفرایندهایسایرباهمزمانومنظمطوربهمیبایستیومیباشدپروژه
مشخص،کیفیالزاماتتحققبرایپروژهمحصولدرنیازموردتغییراتنمونه،عنوانبه.گردد

ممکنل،محصومطلوب.کیفیتیابودهنیازمندزمانبندییاهزینهتعدیالتبهاستممکن
.باشدشدهشناساییمشکلریسکتفصیلیتحلیلمستلزماست

برایدهاندشاستفادههاپروژهدرگستردهصورتیبهدیگرانازبیشکهتکنیکهاییاینجا،در
ممکنهکدارندوجودنیزدیگریفراوانتکنیکهای.استگردیدهمطرحکیفیتریزیبرنامه
روژهپتیم.گیرندقراراستفادهموردکاربردیهایحوزهبرخیدریاخاصهاییپروژهدراست

برنامهباکیفیت"کهباشدداشتهتوجهنیزنوینکیفیتمدیریتاساسیاصلاینبهمیبایست
."بازرسیبانهومیشودحاصلریزی
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ورودیهای برنامه ریزی کیفیت. 1.2

فیت، خط مشی کیفیت عبارت است از نیات و جهتگیریهای کلی یک سازمان در مورد کی: مشی کیفیتخط ❖
.  مطابق آنچه به صورت  رسمی توسط مدیریت ارشد تبیین گردیده است

عریف از آنجا که بیانیهی محدوده دست آوردهای اصلی پروژه و همچنین اهداف پروژه را که به ت: بیانیه ی محدوده❖
.وب میشودالزامات مهم ذینفعان کمک مینمایند مستند میکند، یک ورودی کلیدی برای برنامه ریزی کیفیت محس

اگرچه ممکن است عناصر شرح محصول در بیانیهی محدودهی پروژه درج شده باشند اما شرح : شرح محصول❖
ثیر قرار کیفیت را تحت تأمیتوانند برنامه ریزی محصول اغلب جزئیات  موضوعات فنی و سایر مالحظاتی را که 

.دهند، دربردارد

روژه را تیم مدیریت پروژه باید هر استاندارد مربوط به حوزه کاربردی خاص را که بتواند پ: استانداردها و مقررات❖
.تحت تأثیر قرار دهد مورد  توجه قرار دهد

ای حوزه هعالوه بر بیانیهی محدوده و شرح محصول، ممکن است فرایندهای سایر : فرآیندیخروجی های دیگر ❖
.ار گیرندکیفیت میبایست مورد توجه قراز برنامه ریزی دانش، خروجی هایی تولید  نمایند که به عنوان بخشی 
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برنامه ریزی کیفیتابزارها و تکنیکهای . 2.2

الزاماتقتحقاصلیفایده.دهدقرارمدنظرراهزینه/سودهایموازنهکیفیتریزیبرنامهفرایندکهداردضرورت:هزینه/سودتحلیل➢
بهمربوطارجمخ.استذینفعانبیشتررضایتوکمترهایهزینهباالتر،بهرهوریمعنایبهکهمیباشدکمترکاریهایدوبارهکیفیت
ازحاصلدفوایکهاستبدیهیالبته.میدهدتشکیلراکیفیتالزاماتتحققاصلیهایهزینهپروژهکیفیتمدیریتهایفعالیت

.استارجحآنازناشیهایهزینهبرکیفیتمدیریتدیسیپلین

وبهبودهتجهاییایدهخلقمنظوربهها،پروژهدیگرباپروژهبرنامهاییاواقعیتجربیاتمقایسهیمتضمنالگوبرداری:الگوبرداری➢
وبودهآنازخارجیااجراییسازماندروناستممکنپروژههاسایر.میباشدپروژهعملکرداندازهگیریبرایاستانداردیکارائه

.باشندمتفاوتییامشابهکاربردیحوزهدرمیتوانند

تکنیکهای.دباشسیستمیکگوناگونعناصربینارتباطچگونگینشانگرکهنموداریهرازاستعبارتجریاننمودار:نماییجریان➢
.فرآیندریانجیاسیستمنمودارومعلولوعلتنمودار:ازعبارتندمیشونداستفادهکیفیتمدیریتدرمعمولطوربهکهنماییجریان

ند،باشمؤثرمشخصیمتغیرهایبرمیتوانندکهعواملیشناساییبهکهاستآماریروشیکآزمایشهاطراحی:آزمایشهاطراحی➢
.میگرددپیادهپروژهمحصولبرمواقعبیشتردرتکنیکاین.میکندکمک

حصولهتجکارهاتمامیوخدمت/محصولکیفیتبهنیلبرایالزمتالشهایتمامیکلییهزینهکیفیتیهزینه:کیفیتهزینه➢
سهبهشدهایجادهایهزینه.میشودشاملراالزاماتبامطابقتعدمازمنتجکارهایکلیههمچنینوالزاماتبامطابقتازاطمینان

متقسیخارجیوداخلیدستهیدوبهآخرموردکهخرابیهایهزینهوارزیابیهایهزینهپیشگیری،هایهزینه:میباشندگونه
.میگردد
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خروجیهای برنامه ریزی کیفیت. 3.2

پیادهراخودفیتکیمشیخطچگونهپروژهمدیریتتیمکهکندتشریحمیبایستکیفیتمدیریتبرنامهی:کیفیتمدیریتیبرنامه✓
.ساختخواهد

کنترلفرایندطتوسچگونهوچیستچیزیهرکهمیکندتشریحتخصصیکامالا واژگانیقالبدرعملیاتیتعریفیک:عملیاتیتعاریف✓
.میشودگیریاندازهکیفیت

اینتصدیقبرایوبودهمعینیموضوعاتدارایمعموالا واستیافتهساختابزاریوارسیفهرست:(لیستهاچک)وارسیهایفهرست✓
.میرودکاربهباشدگرفتهانجامنیازمورداقداماتازمجموعهایآیاکهمطلب

.نمایدفیمعردیگرحوزهایدرمتعاقبیفعالیتبرایرانیازیاستممکنکیفیتریزیبرنامهفرایند:فرآیندهاسایربههاییورودی✓

کیفیتتضمین.3
اطمینانحصولظورمنبهکیفیتسیستمچارچوبدرشدهپیادهنظامیافتهیوشدهریزیبرنامههایفعالیتکلیهازاستعبارتکیفیتتضمین

مجموعهنتکویازپیش.گردداجراپروژهطولدرمیبایستفراینداین.ساختخواهدمحققرامربوطهکیفیتاستانداردهایاستپروژهاینکهاز
تضمینباغل.میشدندمحسوبکیفیتتضمینازبخشیاکثرااشدندمطرحکیفیتریزیبرنامهچارچوبدرکههاییفعالیت9000ایزوهای

تیمبرایاستنممکتضمین.نیستاجباریامراینامامیگردد،حاصلمشابهنامیباسازمانیواحدیکیاکیفیتتضمینبخشتوسطکیفیت
گرددحاصل،نیستنددرگیرپروژهدرفعاالنهکهدیگرانیومشتریبراییا)داخلیکیفیتتضمین(اجراییسازمانمدیریتوپروژهمدیریت

.(خارجیکیفیتتضمین)
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کیفیتتضمینورودیهای.1.3
کیفیتمدیریتیبرنامه•

کیفیتکنترلیاندازهگیروآزمونسوابقازعبارتندکیفیتکنترلاندازهگیریهای:کیفیتکنترلهایگیریاندازهنتایج•
.تحلیلومقایسهبرایقالبیدر

عملیاتیتعاریف•

کیفیتتضمینتکنیکهایوابزارها.2.3
کیفیتریزیبرنامهتکنیکهایوابزارها

ممیزیفهد.کیفیتمدیریتهایفعالیتسایرازیافتهساختبازنگریازاستعبارتکیفیتممیزی:کیفیتهایممیزی
هبودبرااجراییسازماندرموجودهایپروژهسایریاجاریپروژهیعملکردمیتوانندکهاستهاییآموختهشناساییکیفیت
ازیاازمانیسدروندیدهآموزشممیزانتوسطاستممکنوبودهتصادفییاشدهزمانبندیمیتوانندکیفیتممیزیهای.بخشند
.پذیرندانجامکیفیتسیستمهایثبتمؤسساتچونثالثیاشخاصطریق

کیفیتتضمینخروجیهای.3.3
پروژهذینفعانایبرافزودهسودکسبمنظوربهپروژهکاراییواثربخشیافزایشجهتاقداممتضمنکیفیتبهبود:کیفیتبهبود

رویهابقمطکهاستاصالحیانجامیاتغییراتدرخواستهایتهیهنیازمندکیفیتبهبودهایپیادهسازیموارداغلبدر.میباشد
.شدخواهنداجراتغییراتیکپارچهکنترلبهمربوطهای
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کیفیتکنترل . 4

یفیت مرتبط و کیفیت متضمن نظارت بر نتایج مشخص پروژه به منظور تعیین مطابقت آنها با استانداردهای ککنترل 
نتایج . داین فرایند میبایست در طول پروژه اجرا گرد. برای حذف عوامل نتایج ناخوشایند میباشدراه هایی شناسایی 

. باشدپروژه هم شامل نتایج محصول مانند دست آوردها و هم نتایج مدیریت پروژه مانند عملکرد زمانبندی و هزینه می
ن امر الزامی کنترل کیفیت اغلب توسط بخش کنترل کیفیت یا یک واحد سازمانی با نامی مشابه اجرا میگردد اما ای

.نیست

ورودیهای کنترل کیفیت. 1.4

رنامه ریزی نتایج باطالعات مربوط به . نتایج کارها هم نتایج فرآیند و هم نتایج محصول را شامل میشود: نتایج کارها
.میبایست به همراه اطالعات نتایج واقعی در دسترس باشند( از برنامه پروژه)شده یا مورد انتظار 

برنامه ی مدیریت کیفیت 

تعاریف عملیاتی 

وارسی فهرست های 
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کیفیتابزارها و تکنیکهای کنترل . 2.4
تعهدالزامات،بانتایجمطابقتتعیینبرایکهآزمونوآزمایش،گیریاندازهقبیلازهاییفعالیتبراستمشتملبازرسی:بازرسی✓

انجام(رددگبازرسیپروژهنهاییمحصولیاشودبازرسیفعالیتیکنتیجهاستممکن)سطحیهردراستممکنبازرسیهااندشده
.شوند

هایحوزهازبرخیدرشدهاند،نامیدهبررسیهاوممیزیهامحصول،بازنگریهایبازنگریها،:چونمختلفیاشکالبهبازرسیها✓
.دارندخاصیودقیقمعانیواژگانکاربردی،این

تحتتعیینتجهنمودارهاایناز.میباشندزمانبستردرفرایندیکنتایجازتصویرینمایشیکنترلینمودارهای:کنترلینمودارهای✓
برایاستممکندفرایناین.نمودتنظیمرافرایندنبایداست،کنترلتحتفرایندیکههنگامی.استشدهاستفادهفرایندبودنکنترل

.نمودتنظیمراآننمیبایستاستکنترلتحتکهزمانیاماشوددادهتغییربهبودبهدستیابی

یاگونهسطتونتایجازتعدادیچهمیدهدنشانوشدهمرتبوقوعفراوانیبراساسکهاستهیستوگرامیپارتونمودار:پارتونمودارهای✓
مدیریتمتیکهترتیببدینمیرود،کاربهاصالحیاقدامهدایتبرایردهبراساسسازیمرتب.آمدهاندوجودبهمشخصعلتیدسته
مفهومینظرازوپارتنمودارهای.میگردندموجبراعیوبتعدادبیشترینکهبنمایداقداممشکالتیاصالحبرایابتدادرمیبایستپروژه

میوجودبهارعیوبیامشکالتاززیادیتعدادعللازکمینسبتااتعدادمعمولطوربه:استمعتقدکهمیباشندمرتبطپارتواصلبه
.آورند

اغلببمناسگیرینمونه.میباشدبازرسیجهتتوجهموردجامعهازبخشیانتخابمتضمنآماریگیرینمونه:آماریگیرینمونه✓
در.دداروجودمالحظهقابلبسیاردانشپیکرهیکآمارینمونهگیریمبحثدر.دهدکاهشراکیفیتکنترلهایهزینهتواندمی

.استضروریگیرینمونهتکنیکهایازوسیعیتعدادباآشناییپروژهمدیریتتیمبرایکاربردی،هایحوزهبرخی

13

.جریان نمایی در کنترل کیفیت به منظور کمک به تحلیل چگونگی وقوع مشکالت به کار گرفته میشود: نماییجریان ✓

.  ج گذشته میباشدآتی برپایهی نتایماحصل های تحلیل روند متضمن به کارگیری تکنیکهای ریاضی به منظور پیشبینی : تحلیل روند✓
.عملکرد فنی، عملکرد هزینه و زمانبندی: تحلیل  روند اغلب برای نظارت بر موارد ذیل به کار میرود

خروجیهای کنترل کیفیت. 3.4

بهبود کیفیت•

.نداقالم رد شده ممکن است به دوباره کاری نیاز داشته باش. اقالم بازرسی شده پذیرفته یا رد خواهند شد: تصمیمات پذیرشی•

.  مشخصاتدوباره کاری عبارت است از اقدام انجام گرفته به منظور منطبق نمودن یک قلم معیوب یا نامنطبق با الزامات یا: دوباره کاری•
ه تیم پروژ. پروژه میباشد"هزینه"کاربردی علت معمول تعدی از حوزه های کاری، به ویژه دوباره کاری غیرمنتظره، در اغلب دوباره 

.خود را برای کمینه نمودن دوباره کاریها به کار بنددتوجیه پذیر میبایست تمامی تالش 

ده بخشی وارسی استفاده میشود، میبایست فهرستهای وارسی تکمیل شفهرست های هنگامی که از : وارسی تکمیل شدهفهرست های •
.از سوابق پروژه منظور گردند

.  رل کیفیت میباشندتنظیمات فرایندی متضمن اقدام اصالحی یا پیشگیرانه فوری به عنوان نتیجهی اندازهگیریهای کنت: تنظیمات فرآیند•
.تغییرات انجام پذیرندیکپارچه ی در برخی موارد، ممکن است الزم باشد تنظیمات فرایند مطابق رویه های کنترل 
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فراگیرموانع موجود در راه اعمال مدیریت کیفیت . 5
:میگرددمواجهمقاومتهاییباشکبدونلذامیباشد،هازمینههمهدروسیعیتغییراتنیازمندفراگیرکیفیتمدیریتاعمالآنجائیکهاز•

.کنندنگاهزودگذرنوآورییکعنوانبهجامعکیفیتمدیریتبهاستممکنکارکنانازبسیاری.الف•

مهمیتمدیربرایکارکناننیازهایکهنماینداحساسودیدهآنکیفیتومحصولتولیددرگیرتنهارامدیریتکارکناناستممکنسیستمایندر.ب•
.نمیباشد

.نداردوجودکیفیتمقولهبهتوجهبهنیازیلذاوداردقرارعالیبسیارسطحدرآنهافعلیخدماتومحصوالتکهباشندفرضاینبراستممکنکارکنان.ج•

.شدنخواهدحاصلبهبودیویافتهافزایشوقتاتالفوبازیکاغذتنهافراگیرکیفیتمدیریتسیستماستقرارباکهباوراینایجاد.د•

.نمیدهندنشانچندانیعالقهامراینبهوندارندکارشاندرعددیهایدادهوآمارازاستفادهبهچندانیتمایلسنتیکارکنان.ه•

خواهدکاهشریتمدینقشتصمیمگیریهادرکارکنانبیشترمشارکتصورتدرکهباورایناساسبرکارکنانتوانمندسازیفرآیندبرابردرمدیریتمقاومت.و•
.یافت

همکاریهبهمنیازیونداشتهبخشهاسایرباارتباطیهیچگونهکهجداگانهایبخشصورتبهراخودشواحدهرکهمفهوماینبهطلبیجداییبحرانایجاد.ز•
.میشودایجادفراگیرکیفیتمدیریتصحیحاجرایعدمصورتدرمورداینالبتهکهکنداحساسنمیبیندآنهابا

.میباشدسطوحتمامدرکارکنانهمةمشارکتبهنیازحالیکهدرمشارکتبهزیادیتعدادتمایلعدم.ح•

.درآمدکسبمنظوربهتنهاکارانجاموکارکنانازبسیاریدرکیفیتبهنسبتتعهداحساسعدم.ط•

.کیفیتمقولهبهنسبتجزءپیمانکاراناهمیتیکم.ی•
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یتکیفبررسی وضعیت موجود شرکتهای عمرانی از لحاظ مدیریت . 6

واریکمهارتهایآموزشبرنامه.میباشندساختمانیشرکتهایدرپایینیسطحدرکارکنانمشارکتوآموزشمدیریت،تعهد
میزان.دمیباشآموزشاهمیتبهشرکتهامدیرانتوجهعدمازناشیاینونداردوجودساختمانیشرکتهایاکثردرکیفیتآموزش

ونظریاتبهتوجهوخود،سرپرستتصمیماترویکارکناننظریاتتأثیرمیزان.نمیباشدمطلوبسطحدرنیزکارکنانمشارکت
ازکارکنانینهمچن.نداردوجودساختمانیشرکتهایدرمعموالا پیشنهاداتسیستمومیباشدپائینیسطحدرکارکنانپیشنهادات

.میباشندآگاهندرتبه(کارفرما)مشتریالزاماتونیازها

ونداردرارقمناسبیسطحدرپیمانکاریشرکتهایدربخصوصشرکتمنابعوضعیتازمدیراناطالعمیزانارتباطات،زمینهدر
کاریمسائلازسرپرستادراكوآشناییمیزان.نیستمناسبدستیهاباالازکارکنانبهاطالعاتانتقالکیفیتوسرعتهمچنین

وجودساختمانییشرکتهادرپایینیبسیارسطحدرمیگذاردکارکنانکاریراندمانبرزیادیتأثیرکهکارکنانشخصیمشکالتو
واهداف.اشدمیبپایینیسطحدرنیزمدیراندرکیفیتبهبودبهتوجهوسازمانکلمشیهایخطدرکیفیتاهدافبهتوجه.دارد
بهبودجادایوکارکنانبینکیفیتبهبوددرانگیزشایجادونیستروشنومشخصکارکنانبرایمعموالا سازمانمشیهایخط

.میشودمشاهدهکمترساختمانیشرکتهایدرسازمانیفرهنگبعنوانکیفیت

درمشتریزنیاارضایبهتوجهومیباشدجایگزینمشترینیازارضایبهتوجهجایبهساختمانیشرکتهایدرسودآوریبهتوجه
حرکتیروعشواساسوپایهمیتواندکهمستنداتکنترلومستندسازی.داردوجودکمترشرکتهااجراییهایبرنامهومشیهاخط
سطحدرمعموالاساختمانیشرکتهایدراندوختهاندگوناگونهایپروژهدرکهباشدمهندسینوعواملارزشمندتجاربثبتبرای

.داردوجودپایینی
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مترکمشتریبعنوانپیمانکارهاینیازمندیبهونداردوجودگروهیکاربصورتمشکالتحلهایرویهمعموالا طراحیشرکتهایدر
ندسیمهازاستفادهوطراحیبازنگریمیباشدمادیمنافعبهحصولخاطربههمآنکارفرمانیازهایبهتوجهبیشترومیشودتوجه
داشتواهدخکاراجرایهزینهوکیفیتدرمهمیتأثیرکهبازنگریازحاصلنتایجثبتوطراحیدربهترهایگزینهیافتنبرایارزش

رکتهایشدرپیمانکاروکارفرمانظریاتازحاصلنتایجثبتبرایمستندیرویةمعموالا .استتوجهموردکمترطراحیشرکتهایدر
ورداربرخمطلوبیوضعیتازنقلوحملوخریدسیستماجرا،فرآیندایمنی،سیستمپیمانکاریشرکتهایدر.نداردوجودطراحی

استمهموزمالقسمتهااینبهاهمیتداشتخواهدعمرانیکارنهاییکیفیتبرمهمیتأثیراجراقسمتاینکهبهتوجهباکهنمیباشد
بهمنظمبازرسیهایوایمنیحفظمسئوولیتخاصیقسمتونمیشوداستفادهایمنیهاینامهبخشپیمانکاریشرکتهایدرمعموالا
.نداردعهدهبهراایمنیبررسیمنظور

وتساخمختلفروشهایبررسیعدممشکالت،تحلیلوتجزیهواجراییروندهایعیبیابیهایرویهوجودعدماجرافرآیندبحثدر
برنامهیکطبقبرماشینآالتوانسانینیرویبرایکاریدستورالعملوجودعدموکمتر،هزینهباومناسبساختروشازاستفاده

سیستموالا معم.استبخشاینمشکالتازهاکارگاهازبسیاریدرساختروشهاینتایجوآزمایشاتنتایجمستندسازیعدموزمانبندی
رنامهببهونداردوجودپیمانکاریشرکتهایدرنامنطبقمحصوالتکنترلویابیعیبوبازرسیبرایمدونروشومدونآزمایشی
تأمینخابانتدر...وتأمینکنندهتواناییکار،کیفیتمانندارزیابیمعیارهایبهتوجه.نمیشوددادهکافیاهمیتنیزاجرازمانبندی
درمعموالاینهمچننمیگیرد،صورتریزیبرنامهبراساسمعموالامصالحخریدونداردقرارمناسبیسطحدرفرعیپیمانکارانوکنندگان

هااهکارگدرنیزنقلوحملوخریدسیستمهایدرمستندسازیوعدمنمیشودتدوینمصالحنگهداریبرایمدونروشهایهاکارگاه
پیمانکارارتباطوطرحدرکارفرمانیازارضایبهتاباشدمیمادیمنافعحصولتأثیرتحتبیشترکارفرماوپیمانکارارتباط.استمشهود

.باشدنمیمطلوبطوربهسودآوریبهپیمانکارتوجهخاطربهطرحاجرایطولدرپیمانکاروطراحبیناختالفاتعلتبهنیزطراحو
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گیرینتیجه . 7

:نمودتقسیم بندی در استقرار مدیریت کیفیت را به عناوین زیر میتوان مشکالت 

.عدم آشنایی مدیران با مقوله مدیریت کیفیت جامع و عناصر آن. الف•

.مشکالت مالی در صنعت ساخت و ساز. ب•

.عدم وجود سیستم مناسب انتخاب طراح و پیمانکار در طرحهای عمرانی. ج•

.عدم حرفهایگری در صنعت ساخت و ساز و سیستمهای سنتی ساخت و اجرا. د•

.عدم وجود بستر رقابتی سالم. ه•

.اختالفات بین دستگاه های پیمانکار و مشاور. و•
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یریتیمدسیستمایناجرایبرایالزمهایزمینهاستالزمجامعکیفیتمدیریتاجرایمزایایبهتوجهبا
نهزمیاستالزمسیستماینپیادهسازیدرمطروحهمشکالتبهتوجهبا.شودفراهمعمرانیطرحهایدر

:شودایجادزیرمواردبهتوجهباالزمهای

.شرکتهامدیراندرعمرانیکارهایدرمستمربهبودفرهنگایجاد.الف✓

.اقتصادیتوجیهپذیریومادیمسائلبهتوجهباعمرانیطرحهایصحیحامکانسنجی.ب✓

کسبلزوموعمرانیطرحهایدرمشاوروپیمانکارانتخابمناسبسیستمآوردنوجودبه.ج✓
.ساختمانیشرکتهایتوسطعمرانیطرحهایانجامجهتکیفیاستانداردهای

.ساختمانصنعتدرسالمرقابتیبسترایجاد.د✓

.ساختمانرشتةمخصوصکارگرانتربیبباسازوساختصنعتدرحرفهایگری.ه✓
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کاهش هزینه های ساخت ساختمان های 
نهمسکونی با استفاده از طراحی و مصالح بهی

20

چکیده

وباتهیافسوقصنعتاینسمتکشوربهازسرمایهاییعمدهبخشساختماندرصنعتزیادسوددهیبهاخیرباتوجههایدرسال
وبدونتاسیافتهافزایشافسارگسیختهبصورتمسکونیساختمانهایساختهزینهدارسرمایهوصرفاغیرمتخصصافرادورود

هیچکهیدهگرددفنساختمانیمصالحدرزیرسایروبتنفوالدمقدارزیادیفنیمحاسباتوطراحیدرارزشمهندسیگرفتندرنظر
.استشدهآنازناشیعوارضآنومتعاقبساختمانهاسنگینترشدنباعثوصرفانداشتهخاصیتی

مصالحعنوازایندراستفادهبوجودآمدهورقابتکشورچینخصوصادیگرکشورهایازولوکسلوکسنیمهمصالحباورودهمچنین
گردیدهداخلیصنعتبهضربهوهمچنینمسکونیازساختمانهایهرمترمربعشدهتمامقیمتافزایشموجبآنهابریارزبدلیل
سالهایدرودرنهایتشدهترنیافتنیزیادترودستروزروزبهواقعینیازمندانبرایکاالاینعرضهخریدوقیمتتوانوفاصله.است
سکونیمدرساختمانهایسازیاستانداردمیشودباکهدرحالی.استگردیدهمدتطوالنیرکوددجاردرایرانسرمایهبازارایناخیر

جانبالدنبهکهمسکونیخانهکنندگانمصرفبههزینهوازتحمیلبوجودآوردهمسکونیهایخانهولوکسهایخانهمیانمرزی
اسبمنوایجادفرهنگمهندسینظامسازمانازمباحثاستفادهامرباایننمود،کهجلوگیریباشندمیوخانوادهخودبرایپناهی
رکودبههباتوج.میباشدپذیرامکاندرحدنیازواقعیمسکونیهایسازهوطراحیازمصالحمناسبواستفادهتجمالتازجستنودوری

آنقیمتزایشازافتابنمایندصنعتدراینجوییصرفهبهبیشتریتوجهسازندگانتااستمناسبیفرصتمسکنبازارموجوددر
اینوعواملوعللبررسیبهمقالهدراین.شودواجراییتهیهکنندگانمصرفوتواننیازبامتناسبساختوالگوهایشدهجلوگیری

دیریتموصدالبتهمناسبمصالحوازطراحیاستفادهبامسکونیساختمانهایشدهتمامهزینهکاهشجهتمناسبامروراهکارهای
.استشدهپرداختهشودکاستهآننهاییمطلوبیتازآنکهبیاجراءدر

21

مقدمه

وبخشاستبودهانسانباالخصموجوداتتمامیودرخواستتوجهموردبشرآفرینشازابتدایپناهوجانمسکنبهنیاز
اختهپردمهماینبهمختلفازجوانبزمانگذشتوباگردیدهنیازصرفاینپیشرفتجهتبشریازدانشاییعمده
نظیرمسائلیبهجهتوبابطورکلی.استشدهگرفتهکاربهآنکنندگاناستفادهبیشتربرایوآسایشامنیتدرایجادوسعی

کیلتشجهتسرپناهیوداشتنوحشیحیواناتحملهوطبیعیبالیایدربرابروایجادامنیتوگرماسرماازحفاظت
.یباشدماهمیتوحائزبسیارحیاتیمسکنبهنیاز،روزانهکارهایازانجامپسواستراحتکودکانوپرورشرشدوخانواده

داشتنهکبطوریاستگردیدهنیازاساسیاینقیمتشدیدوافزایشتغییراتدستخوشکشورایراناخیر،سالدرچهل
داشتهآنقیمتدرمهارسعیهموارهوحالگذشتهودولتهایبودهدورازدسترسبسیارشدنخانهوصاحبمستقلمسکن

بزرگصنعتاینبهتخصصینگاهوآنشدهگرفتهنادیدهاساسیمشکلیکموجودمشکالتدرکنارتمامیکهوازآنجایی
الهایدرسمسکنوارائهساختازحاصلزیادسودلحاظبه.میباشدمحصولدرتولیداینمتخصصنیروهایازواستفاده

رادافتوسطزیادیهایسرمایه،بودهمرتبطازآنناشیوتورمسیاسیمسائلبهازآناییعمدهبخشموردنظرکه
وردنبرآهماناکهاصلیوهدفاستانداردسازیبهتوجهوبدونگردیدهصنعتواردایندارسرمایهوصرفاغیرمتخصص

.اندبیشترنمودهسودحصولجهتساختهایهزینهافزایشبهاقدامبودهوآسایشامنیتجهتهانیازخانواده
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.دراین مقاله سعی برآن است که بادرنظرگرفتن مسائل علمی وتجربی به شرح ذیل به کاهش هزینه ساخت کمک گردد

.درنظرگرفتن تمامی نیازهای مصرف کننده اصلی و میل به تامین آنها با حداقل هزینه. 1✓

.  توجه به امنیت مصرف کننده بااستفاده از طراحی مناسب وباحداقل هزینه. 2✓

.هزینهاستفاده صحیح ومناسب ازمصالح مرغوب وباکیفیت باحداقل . 3✓

.شدهمدیریت زمان پروژه ها وبه حداقل رساندن آن جهت کاهش خواب سرمایه وپایین آوردن قیمت تمام . 4✓

.استفاده ازمجری صالح ونظارت مستمربرآنها جهت کاهش ضایعات ساختمانی ودرنهایت کاهش هزینه ساخت. 5✓

استفاده ازروشهای صحیح وعلمی درتمامی ابعادومراحل ساخت درحدنیاز،جهت جلوگیری ازآزمون وخطا وصرف هزینه های .6✓
.گذاف در هرمرحله

.بخشپرهیز از احداث تاسیسات غیرضروری وکاهش هزینه دراین .  7✓

.مطالعه دقیق وحساب شده قبل از هراقدام عملی جهت جلوگیری از اتالف وقت ومصالح .  8✓

.استفاده ازسیستمهای مدیریتی درطول اجرای پروژه با الگو گرفتن از کشورهای موفق در این امر.  9✓

:ساختنگاهی به مطالعات انجام شده درکاهش هزینه های 

و نحوه ی پیاده سازی آن جهت کاهش زمان و هزینه و مصرف  BIMبررسی و مطالعه ی مدل سازی اطالعاتی ساختمان ■
.انرژی در ساختمان
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مقدار،جغرافیاییاطالعات،فضاییروابط،ساختمانهندسهبهمربوطشدهسازیشبیهبعدیچندمدلیکواقعدرBIMساختماناطالعاتیسازیمدل
یبهینهمدیریتواجرا،ساختمانطراحییزمینهدرجدیدیرویکردفناوریاین.باشدمییکدیگرباآنهاارتباطهمچنینوساختمانعناصرتماموخصوصیات

اجزایومانساختبرایهادادهپایگاهایجادامکاندلیلبهکهاستهاییروشازیکیساختماناطالعاتیسازیمدل.باشدباالمیکیفیتباوهمزمانصورتبهآن
سازیبهینههمچنینوبهسازیوترمیمیاساختزمانوهزینهکاهشجهتبهینههایتصمیماتخاذامکان،آنهابرایغنیاطالعاتیهایشناسنامهیارائهوآن

.آوردمیفراهمرا،انرژیمصرف

عمرانیهایپروژهاجرایدرساختماناطالعاتیسازیمدلکاربرد■

Designعاملیسهروش،عمرانیهایپروژهدرBIMگیریکاربهروشترینرایج Bid Buildوطراحباکارفرمابستنقراردادازپس،روشایندر.باشدمی
منرازاستفادهباسپس.کندمیآوریجمعخودشنزدرادوبعدیهاینقشهدیگرسویازواطالعاتوهادادهسویکازطراحیتیم،طراحیفازکردنواگذار

ازمجازیبعدیچندمدلاینایجادباطراحیتیم.کندمیبرقرارموجودهاینقشهوهادادهبینارتباطیوسازدمیراساختمانمجازیمدلBIMافزارهای
خودراتنظوکندعملاشکاالترفعدرصدد،نواقصیمشاهدهصورتدرتاکندنظارتاجراازقبلپروژهتمامبرکهدهدمیراتواناییاینکارفرمابه،ساختمان

دارایهکخودیپروژهکارفرما،الزماصالحاتانجاموطراحیاتمامازبعد.باشدداشتهپروژهیهزینهازدقیقیبرآوردتواندمیهمچنینوکنداعمالپروژهبررا
هنگامدرصورتبدین.دهدمیقرارپیمانکاراختیاردر،راشدهنصبتجهیزاتومصالحبهمربوطاطالعاتهمراهبهباشدمیاجراییدقیقجزییاتومشخصات

درروشاینکاربردازدیگرروش.کنداجراجزییاتشباراساختمانتواندمیکهدارداختیاردرراپروژهازکاملیوجامعطرحیکپیمانکار،ساختعملیاتاجرای
ازمدیریتعاملهاپروژهدر،روشایندرکهتفاوتاینبااستعاملیسهروششبیهروشایندرپروژهانجاممراحل.استعاملیچهارروش،عمرانیهایپروژه
درسایرپروژهلیو.داردبعدهراپیمانکاروکارفرمابینالزمنکاتانتقالوپروژهمدیریتیوظیفهفقطکهشودمیاضافهپروژهبهچهارمعاملعنوانبهکارفرماطرف

:میشوند،مانندنامیدهدوعاملیهایپروژهکهها

Design)صنعتیغیرساختوطرحپروژه✓ Build)

Enginnering)صنعتیساختوطرح✓ procurement construction)

Build)پروژه✓ Operate transfer)
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و اجرای ساختمان را همزمان با هم انجام می دهند که ریسک اجرای این پروژه باال می باشد و وظیفه  BIMپیمانکارها کار تیم طراحی 
در پروسه ی یکی از اهداف این نرم افزارایجاد همکاری بیشتر و بهینه بین ذینفعان. ی پیمانکار در این روش های دو عاملی سنگین است 

ک این قابلیت مدل جهت سرویس دهی به عنوان ی. ساخت است که با ذخیره سازی اطالعات مربوط به هر گام طراحی ممکن می شود 
دارای  BIMبه طور کلی .مخزن از اطالعات مختلف متکی به هم ، رویکردی جدید در تلفیق تحلیل عملکرد و طراحی ایجاد می کند 

) و ساخت ، اجرا ( design) طراحی ،( plan)مرحله که شامل مراحل برنامه ریزی 4گانه میباشد که از این کاربردها، در 25کاربردهای 
construct ) اندازی ، راه (operate ) قابل مشاهده است( 1)گانه در نمودار شماره 25این کاربردهای .میشودمیشوند،استفاده (.
(1393کشتی آرای، 

.پیش بینی شده است  BIMطی مطالعاتی که صورت گرفته است تغییراتی را در زمینه ی ■

ر آینده از تفاوت های مدلسازی د. در این تحقیقات با توجه به روند رو به رشد این علم از روند توسعه ی آن در آینده برآوردی شده است 
اانجام پیش بینی شده است که آنالیز و طراحی سازه ها هم در خود نرم افزاره. نسبت به زمان کنونی می توان به موارد زیر اشاره کرد 

ورت همچنین اینکه در ص. شود و دیگر نیاز نیست که ابتدا طراحی های سازه ای انجام شود و مدل های طراحی شده را وارد نرم افزار نمود
ود ایجاد تغییرات در جزییات طراحی سازه ای ، این تغییرات در جزییات سازه ها به صورت خودکار در خود نرم افزارهای موجود ذخیره ش

د و مدل یکی دیگر از تغییرات محتمل این است که پس از آنکه طراحی ها انجام ش. و دیگر الزم نیست که داده های جدید را وارد کنیم 
ا به نهایی ساختمان ایجاد شد ، نرم افزار این قابلیت را دارد که از قسمت های مختلف ساختمان نقشه های دو بعدی از پالن یا نما ر

(Rafel,Ronen-2008. )دیگران ارائه دهد و این سبب می شود که در بسیاری از هزینه های ترسیم نقشه ها کاسته شود
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(آرای کشتی ) BIMگانه 25کاربردهای ( 1) نمودار

سهمدلیکایجادبرایگرفت،صورتزمینههمیندردیگریتحقیقات
اتاطالعکردنواردکهقدیمیروشازاینکهجایبهافزارنرماینبعدی

ایهروشازتوانمی،گیردانجاماتوکدکشینقشهیبرنامهطریقاز
هکدلیلاینبه.کرداستفادهورودیهایدادهآوریجمعبرایدیگری

ینهمچنوباشندنمینیازموردوکافیاطالعاتدارایاتوکدهاینقشه
میهکهاییروشبهترینازیکی.استنیزگیروقتوبرزمانروشیک
یزریلاسکنروش،کردتهیهآنیوسیلهبهرابعدیسهتصاویرتوان
یهصرفواستبرزمانخیلیبرداریعکسفناوریازاستفاده.باشدمی

اطالعاتدقیقوسریعخیلیلیزریاسکنروشولیندارداقتصادی
سهشامللیزریاسکنروش.آوردمیفراهمراساختمانبهمربوط
مانساختازمناسبینقاطدررالیزرهاابتدا.باشدمیمتوالییمرحله

خودشانبینیفاصلهتوانندمیلیزرهاترتیببدینوشوندمیجاسازی
گام.کنندگیریاندازهمناسبیدقتوسرعتبارامکاننزدیکترینو

نقاطگرفتننظردربابایدکهاستلیزرهاهایدادهپردازشبعدی
طوحسبه،آنهاترکیبومختلفلیزرهایدرشدهگیریاندازهمشترك
کدیگریبهراساختمانسطوحبایدسپس.یابیمدستساختمانمختلف
(Pingo,2010)برسیمبعدیسهمدلیکبهکهکردمرتبط
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ساختمدیریتدیدگاهازعمرانیهایپروژهدرهزینهکاهشبرایراهکارهاییارائه■

هیچکدامردیگ،باشندهمشبیه،نظرهرازفعالیتمجموعهدواگربطوریکهاست،آنبودنمانندبیوبفردمنحصر،پروژههرویژگیازیکی
تیحو،نداردوجودفراگیریروشیاوکلیالگویهیچنیزهزینهکاهشمبحثدردلیل،همینبه.گیرندنمیجایپروژهتعریفدرشان

پارامترهایعملیهرازقبلتااستالزمبنابراین.باشدداشتهیکدیگرمعکوسهایجوابیکسان،ماهیتباپروژهدودرروشیککهداردامکان
بررسیبهاتاستشدهسعی،گرفتهصورتزمینهایندرکههاییپژوهشیدرتاکنون.گیرندقرارمطالعهمورددقتبههاپروژهدرتاثیرگذار

هایژهپرواکثردرمشتركعواملازتعدادیبررسیباکهاستشدهسعی.شودپرداختهایپروژهکمیوکیفیپارامترهایازبعضیموردی
توجهبازنیمدیرومیگردداشارهمحتملهاییحلراهذکربههممواردبعضیدروگیرند،قرارکنکاشموردتاثیرگذاروحساسنکاتیعمرانی،

(1387همکاران،وخانزادی).نمایدگیریتصمیمآنهاکاربردچگونگیمورددرتواندمیدارداشپروژهازکهشناختیبه

کیفیتحفظوساختمانهزینهکاهشدرارزشمهندسیکاربرد■

بهاهمشترینگرششدنترپیچیدهطرفیازوداردوجودمحصوالتبینبازاردرکهشدیدیرقابتوانرژیقیمتافزایشجهانیتجارت
وبزرگترضلمعمحصولکیفیتافزایشوحفظمقابلدررقابتبازاربهرسیدنبرایهزینهکاهشهایاستراتژیآنهامختلفانتظاراتومحصول
هندسیمروشازاستفادهکهروستهمینازاستکشاندهرقابتیبازارسمتبهایفزایندهطوربهراهاشرکتوساختهمطرحراتریپیچیده

تکاملدرحالامروزبهتاوشدآغاز1950سالازتقریباپیشرفتهکشورهایدرارزشمهندسیازاستفادهاستکردهپیدابیشتریضرورتارزش
روشهایناداردوجودمحصوالتوفرایندهابررسیبرایمختلفیروشهایاستداشتهزیادیپیشرفتنیزماکشوردرروشاینازاستفادهاست

یستماتیکسوتحلیلیبررسیآنکارگیریبهازهدفکهاستارزشمهندسیفنجملهآنازکهاندکردهپیداتوسعهگذشتهسالیانطولدر
هتجدرمنسجمتالشیکارزشمهندسیکلیطوربهشودمیبازدهیافزایشوهاهزینهکاهشموجبکهستانحویبهمحصولوفرایند
بهابیدستیمنظوربهتدارکاتاجراییمراحلوتسهیالت،تعویضتعمیرات،ونگهداریتاسیسات،تجهیزات،ها،سیستمکارکردتحلیل

1389وهمکاران،شفیعی).باشدمیهزینهکمترینباشدهبینیپیشکارکردهای
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فوالدیخمشیقابهایدرباالمقاومتفوالدازاستفادهباساختهزینهووزنکاهش■

امراینلذاردکاستفادهساختمانینرمهفوالدهایبهنسبتظریفتریمقاطعازتوانمیباالمقاومتبافوالدهایبیشترمقاومتدلیلبه
وصامخصمقاطعشدنظریفترکهاستاینداردوجودخصوصایندرکهایمسئلهاماشودمیهزینهنتیجهودرسازهوزنکاهشباعث

لذانمودهاستفادنتوانمقطعظرفیتازتمامواقعدرشودکممجازتنشهایتاشودمیباعثنتیجهدروالغریافزایشباعثستونهادر
وباالمقاومتفوالدمقاطعازیاقسمتیوباشندباالمقاومتفوالدمقاطعتمامویاباشندنرمهفوالدمقاطعتماماستبهترآیاکهبایدببینیم

کهانیمبددارداهمیتخصوصدراین.گیردمیقراربررسیموردمدلهااینگونهایلرزهخصوصیاتهمچنینباشندنرمهفوالدقسمتی
میدهدکهاننشاقتصادیارزیابیوگیری،نتیجهنرمهفوالدباتیردریاگرددایجادباالمقاومتتیردرپالستیکمفصلاستبهتر

معمولیوباالمقاومتفوالدهایترکیبازاستفادهمواقعگاهیوهستندموثرکوتاهقابهایوزنکاهشدربیشترباالمقاومتفوالدهای
(1389همکاران،وگرامی).شودسازهشدنتراقتصادیموجبتواندمی

عمرانیهایطرحکیفیتکاهشوساختهزینهافزایشدرناکافیمطالعاتتاثیر■

میزیرسوالآنهااجرایبرایاجتماعیوفنیاقتصادیتوجیهاتهاآنماندنکارهنیمهوعمرانیطرحهایاجرایزمانشدنطوالنیبا
بعضاوملتعاعدموپیمانکارومشاورکارفرما،یعنیعمرانیطرحهایاصلیرکنسهبینحاکمهاینابسامانیوشرایطموراداغلبدررود

اصلیرکنسهجزئیاتبررسیومابینفیروابطووظایفثغوروحدوداستشدهبیانمذکورمشکالتبروزدلیلعنوانبهآنهابینتقابل
وژهپروهاطرحاجراییعملیاتشروعازحاصلاثراتومسائلاستتاملقابلآنچهاستشدهواقعبحثموردعمدتاهمدیگربامذکور
بهنندکطیراخویشمتعارفروندآنهاتصویرونقشهتهیهوطراحیشناساییمطالعاتمختلفمراحلاینکهازقبلکهاستهایی

پیمانکارتخابانباوشودمیبرگزارمناقصهکارفرماسریعتصمیمتبعبهیعنیشوندمیگذاشتهاجرامرحلهبهکارفرماسویازدالیلی
اصلحکیفیتکاهشواجرازمانافزایشوهزینهافزایشدرمهمیمعضالتوشودمیبازاجراییرونددربعدیکلیدیمشکالتباب
(1390ونریمانی،بختیاری).شودمی
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هاهزینهکاهشرویکردباساختمانصنعتدرنوینهایفناوری■

آنبهسکنممشکلرفعدرخصوصبایدکهاستایمسألهمهمترینملی،ضرورتیکعنوانبهمسکنوساختمانسازیصنعتیبهنگاه
فعالیتلیهکبرناظرساختمانسازیصنعتیفرایندوهاسیستم.کردایجادجدیدینگاهمسکنوساختمانموضوعبهنسبتوپرداخت

میعلموازینرعایتباکهاستساختمانیاجزایوقطعاتایکارخانهوتولیدسازوساختهایروشها،فناوریطراحی،بامرتبطهای
مینجاماپایدارتوسعهموازینواقتصادیواجتماعی،فرهنگیالزاماترعایتوایزنجیرهومدوالراستانداردهایاساسبروانبوهطوربه

نصببهآنتغییرواجزاءسهمکاهشوایکارخانهتولیداتسهمافزایشوتولیدسرعتبردنباالساختمانسازیصنعتیازهدف.گیرد
اندوردرانرژیمصرفکاهشمصالح،درجوئیصرفهسازی،مقاومسازی،سبکبهتوانمیآنآثارونتایجازکهباشدمیمونتاژو

اینازهدف.کرداشارهساختمانازبرداریبهرهوسازوساختهایهزینهکاهشنتیجهدروساختدورهکاهشبرداری،بهرهوساخت
(1395رهایی،وموریحفیظی).باشدمیمسکنساختهایهزینهکاهشجهتسازیساختماندرنوینهایفناوریبررسی

خساراتوهاهزینهکاهشروز،تکنولوژیمبنایبراصولیسازیساختمان■

بهوجهتعدمگاهاوکیفیتبامسکونیمناطقساختوپیدایشبربشریتروزافزوننیازوامروزههایساختماندرفناورییتوسعه
مختلفجوامعبهجدیدهایتکنولوژیبرویسازوساختدرهایگشایشبرایراایگستردهنیازمنطقی،واصولیسازوساختقوانین

گرفتهتصورهایطرح.افزایدمیسنتیسازهایوساختیادامهبراصراربرایهانگرانیبربیشمارمالیوجانیخسارات.کندمیالقاء
شایگراهعمرانوموادمهندسیعلمدرنانوعلمیتوسعهمبنیبرموجودهایتکنولوژیوزمینیزیرهایشهرساختهماننددنیادر

لگواوساختمانیقوانینبندیجمعوطراحیجهتمشترك،اهدافباها،دولتوهاشرکتمشاركواقدام.باشندتوانندمیموانعاین
حیاتیریام)ساختمانانقضاءتاتولیدزمانازاصولیسازیساختمانبرایخالقیتباهمراهجهانیتکنولوژیمبنایبرطراحیازبرداری

تارسدبسرانجامبهبایستمیعالیهدفیکتحتساخت،مختلفهایجنبهبرنظارتودیدگاهافزایشبااقداماتاینتمامی.است
(1395وشیروانی،رحیمی).باشیمتکنولوژیمبنیبرسازیساختماناصولدرتوسعهشاهد

29

هاهزینهکاهشجهتبومیمصالحدرمناسبفناوریازاستفادهبامعماریدرساختنوینتکنولوژی■

قراریبررسموردپژوهشگرانتوسطبومیمصالحدرموجودفناوریازاستفادهبامعماریدرساختنوینتکنولوژی
سنتیصالحمکارگیریبهباساختپیشرفتهروشوتکنولوژیبررسیبیانازپژوهشگران،اصلیهدف.استگرفته

تااستبرآنسعیهمواره.هستمحیطیزیستواقتصادیضررهایوهاهزینهرساندنحداقلبهدروبومی،
مناسبناوریفازاستفادهسنتی،وبومیمصالحباآشنایی.شودبررسیگوناگونجهاتازمعاصرمعماریدرتکنولوژی

ولیکپایدارخانه)موردینمونهمطالعهباقیمتارزانمسکنطراحیدرساختتکنیکبررسیمحلی،مصالحدر
روشکهبررسیایندراهدافماهیتبهتوجهبا.شمردموارداینجملهازمیتوانرامدوالروطراحی(هارتروزانا

بررسیابرابطهدرپژوهشی،مفاهیممیباشد،ایمشاهدهوافزارینرموتحلیلیوایصورتکتابخانهبه،تحقیقی
ومعماریمتخصصانآگاهیوبومیمصالحیافتبازوروزفناوریازاستفادهباسنتیدرمصالحجدیدهایتکنولوژی

شدهگردآوریمطالبتحلیلوتجزیهازپس.استآناجراییراهکارهایومسکندرپایدارتوسعهاصولازشهرسازی،
هبپژوهش،هاییافتهآمده،دستبهنتایجباوهارسانهومجالتکتب،شاملآماری،جامعهگرفتننظردرباو

باوذیرپتجدیدهایانرژیازگیریبهرهوفناوریازاستفادهباروز،معماریباسنتیمعماریتفاوتومقایسهصورت
قربانی).ستاشدهنمایانفضاها،پذیریانعطافرویکردباپایدار،مسکنتوسعهدربومیومحلیمصالحگیریکاربه

(1392عموقین،
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گیرینتیجه 

کهآنطورساختیهاهزینهکاهشجهتشدهارائهراهکارهایبهاییتوجهتاکنونمیدهدکهنشانشدهانجامومطالعاتبررسی
براجرایکافینظارتنبودوامرمسئولینتوجهعدممیتوانآنرادلیل.استماندهبافیمقالهچنددرحدوصرفااستبایدنشده

.نستدامدوناستانداردیکدرقالبساختهایهزینهکنترلآورجهتالزاموقوانینضوابطنبودوالبتهموجودقوانینصحیح
آوریجمعوااجرقابلقوانینتدوینبااستالزم.میباشندکافیوتجربهفاقدعلمصنعتایناصلیشدمجریانگفتههمانطورکه

وقعیتمبهباتوجهصدورجوازساختوهنگامرسیدهمسکونیهایخانهدرساختمناسباستانداردیکبهنظرصاحبافرادتجارب
سازمانابوتعاملهماهنگیوگرفتنکمکوباامرمیباشنداینمتولیکهشهرداریهاتوسطآنبندیپهنهوتعریفپروژهاجرای

امرکهدایوازابت.پذیردصورتمسکونیکاربریباساختمانیهایپروژهبراجرایمناسبیودقیقنظارتساختمانمهندسینظام
ساتتاسیایجادمنجملهساخت،عملیاتاجرایطیدروخصوصاآنانتهایمیباشد،تاومحاسباتیمعماریهاینقشهتهیههمانا
محصولنایشدهتمامقیمتکاهشبهغیرضروریتاسیساتازایجادوجلوگیریهرمنطقهوهواییآبباشرایطومتناسبنیازمورد

دقیقبرنظارتآنوصرفلوکسهایخانههایسازندهازهزینهدریافتنمودوباجلوگیریملیوسرمایهوقتوازاتالف.نمودکمک
امربدوناینتاسبدیهی.نمودشایانیکمکحیاتینیازاینکنندگانمصرفبهآنهاوایمنصحیحواجرایمسکونیبرساختمانهای

.بودپذیرنخواهدامکانومجریانسازندگانباآنهاوتعاملومسئولاجراییدستگاههایفیمابینصحیحونظارتهمکاری

31

بهداشت و ایمنی کار

32

مقدمه

جامعه و رفتن انتظاراتنرخ سریع تحوالت تکنولوژیک و تغیر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار و باال . امروز دنیای رقابت استدنیای 
ی درسازمان از مزیتهای رقابتمحیطی برخورداری شرط بقاء درچنین . مسئولیتهای اجتماعی سازمانها ، رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید

به یکی از اولویت های را (Safety)ایمنی و ( Health)تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابت پذیری پرداختن به موضوعات بهداشت . است 
:رقابت پذیری سازمان ها عبارتند از فاکتورهای . سازمان ها در تجارت امروز تبدیل نموده است 

به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانتوجه . 1■

فرآیندهای کاری در راستای تولید ، خدمات و عملیات بهره وریبهبود . 2■

به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدارتوجه . 3■

منابع دیریت و مفرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سالمت و بهداشت نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد 
.انسانی نیازمند صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط کار است 

عالی صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورایبرای : قانون کار آمده است 85در ماده 
جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین )و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( فنیحفاظت جهت تامین )حفاظت فنی 

.تدوین می شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است( بهداشت کار و کارگر و محیط کار

33

اشتغالسالمت در حوزه کار و : بخش اول

تخصصی بهداشت در ساختار سازمانیخدمات 

:سطح زیر قابل تعریف است2اساساا واژه سالمت در حوزه کار و اشتغال در 

( Occupational hygiene) بهداشت کار : 1سطح 

( Occupational medicine) طب کار : 2سطح 

لحاظ تقویت نمودن مباحث پیشگیرانه در صنعت ، انجام وظیفه می نمایدبه (:  Occupational hygiene) کاربهداشت .1
حیط بهداشت کار یا مهندسی بهداشت شامل کلیه خدمات بهداشت محیط ، بهداشت تغذیه کارکنان و بهداشت حرفه ای داخل م

از مهندسی بهداشت همانند دیگر علوم برای ارائه خدمات خود به فراخور نیاز صنعت نیازمند بهره گیری. های کاری می باشد
می ... بخشی و تخصص های مختلف از قبیل شیمی، آمار، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی، سم شناسی، آناتومی، طب صنعتی، تغذیه، توان

ل بهره به همین علت کارشناسان بهداشت در صنعت برای ارائه خدمات هرچه موثرتر می بایست از اطالعات واحدهایی از قبی. باشد
بل از شروع بکار بنابراین می بایست پس از بررسی تمامی جوانب کار و ق.استفاده نمایند... برداری، تعمیرات، فرآیند، طب صنعتی و 

پاره ایی از . اصلی ، خود هماهنگی های الزم با بخش های مورد نیاز را انجام و از برقراری این هماهنگی اطمینان حاصل نمایند
:فعالیتهای مهم مهندسی بهداشت عبارتند از 

34

فعالیت های بهداشت محیط کار. 1.1■

، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب ، فاضالب ، پسماندها و نظافت محل کارشناسایی.1

آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه در محیط کارتأمین .2

...سم پاشی، طعمه گذاری، مبارزه با حشرات و جوندگان و . 3

فعالیت های بهداشت تغذیه کارکنان. 2.1■

، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاك، هوا، گیاهان، حیواناتشناسایی. 1

از سالمت مواد غذایی کارکناناطمینان .2

...برنامه تغذیه کارکنان با توجه به سالمت فرد و محیط های کاری آنها وتنظیم .3

فعالیت های بهداشت حرفه ای. 3.1■

:شامل) عوامل زیان آور محیط کار(شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی . 1

عوامل زیان آور فیزیکی• 

عوامل زیان آور شیمیایی• 

عوامل زیان آور بیولوژیکی• 

عوامل زیان آور ارگونومیکی• 

مکانیکیعوامل زیان آور • 

35

پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سالمت آنها. 2

...پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان و. 3

اربردی بدیهی است در تمامی بخش های مهندسی بهداشت با توجه به حیطه فعالیتها می بایست آموزش های مورد نیاز ارائه و از ک
.بودن مفاد آموزشهای ارائه شده اطمینان حاصل گردد

(Occupational Medicine)طب کار . 2

طب کار . است که در زمینه خدمات سالمت شغلی فعالیت می نماید (Preventive medicine)ای از طب پیشگیری شاخه 
دامات بالینی اقدراین رشته . یک رشته تخصصی پزشکی جدید ، که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان می باشد 

.و اجرای برنامه های پیشگیری با توجه به شرایط محیط کار انجام می شود و از این طریق به سالمت شاغلین می پردازد 

.  شدو ارتقای سطح سالمت جسمی، روحی و روانی افراد شاغل دربهترین شرایط می باحفظ : کاررسالت و هدف اصلی طب .1.2
امل زیان آور دراین زمینه فعالیت دارند ، با شناختی که ازمحیط کار، فرآیندکاری، خطرات وعوپزشکانی که متخصصین طب کار و 
ری باعث بر سالمت می گذارند، از طریق بررسی و ارزیابی محیط کار، معاینات دوره ای و غربالگاین عوامل محیط کار، و نیز تاثیر 

اری ها بنابراین ازاین طریق باعث کنترل بیم. به موقع بیماری ها و آسیب های ناشی از کار می شوندو درمان تشخیص زودرس 
ی سالمت طب کار ، ازنظرپوشش و گستردگی خدمات ، بررس. و از بروز موارد مشابه، پیشگیری می کنند شغلی شده وآسیب های 

.برعهده دارد ...( معدن ، کشاورزی ، خدمات و )شغلی نیروی کار را در تمام واحدهای کاری اعم از اداری ، صنعتی 

36
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کاروظایف متخصصین طب . 2.2

مدیریت خدمات طب کار• 

(استخدامبدو معاینات )معاینات سالمتی شاغلین و متقاضیان کار • 

آموزش پزشکان، پرستاران، کارشناسان، مدیران سرپرستان واحدهای کاری• 

تعیین میزان غرامت و درصد ازکارافتادگی ناشی از کار و بیماری های شغلی• 

معاینات اختصاصی مانند معاینات بازگشت به کار و تعیین محدودیت شغلی• 

انجام مطالعات همه گیرشناسی درمحیط کار• 

درمان افراد مبتال به بیماری های شغلی و غیرشغلی و موارداضطراری در محیط کار• 

شغلیتعیین میزان شیوع و علل غیبت از کار و کنترل استرس های • 

37

شغلیاز بیماری های پیشگیری .3.2

تماساثردربیماریاستکردهتعریفاینگونهراسالمتیبهداشتجهانیسازمان:»نبودنفقطنهواجتماعیروحی،جسمی،کاملرفاه
فردوباشندداشتهوجوداستممکنعضونقصوبیماری«جاییهرآورزیانعوامل.شودمیایجادنامناسبتغذیهوآورزیانعواملبا

مبتالغلیشبیماریهمانیاکارازناشیبیماریبهفردباشدکارمحیطدرآورزیانعاملاگرولیگرددبیماریدچارآنهاباتماساثردر
.کشدمیطولسال31ازبیشگاهیبیماریبروزیاابتالوتماسزمانازوهستندمزمنکارازناشیهایبیماریغالباا.شودمی

وغلیشبیماریهایازناشیمرگمیزانکهوجودیبادارنددنبالبهکاردنیایدرراهنگفتیهایزیانورنجکارازناشیهایبیماری
اهیتماینبرعالوه.هستندپنهانوناشناختهبیماریهااینهنوزولیاستشغلیحوادثازبیشتربرابر6شغلبهوابستههایبیماری
برهانیجاقتصادیشرایطتغییرباهمراهاجتماعی،تحوالتوجدیدتکنولوژی.استتغییرحالدرسرعتبهکارازناشیهایبیماری
ارزهمبدرزیادیهایپیشرفتحالیکهدر.استنمودهپدیداررامخاطراتاینازجدیدیانواعوافزودهموجودبهداشتیمخاطراتوخامت

حرفههداشتبهایسیستمدرپیشگیریبرایهاتوانمندیتقویتبرایفوریومبرمنیازاست،شدهحاصلکارازناشیهایبیماریبا
یرمومرگ.باشدمیپنهاناپیدمیاینبامبارزهاساسکارگریوکارفرماییهایتشکلدولت،جمعیتالش.داردوجودکشورای
میلیون2/02)تعداداینازباالییدرصد34جهاندرکارازناشیحوادثوبیماریهااثردرساالنه/حدود.استشدهبرآوردنفرمیلیون2
بههاآنازمورد5511افتندمیاتفاقروزهردرکهشدهبرآوردمرگ6311از.دهدمیرویکارازناشیبیماریهایواسطهبهمرگ(

موردمیلیون161ساالنهکهاستنمودهبرآوردکارالمللیبینسازمانهمچنین.هستندشغلبهوابستههایبیماریمختلفانواعسبب
تهیهکارفرمایانوظایفازیکیایراناسالمیجمهوریمقرراتوقوانینبراساس.افتدمیاتفاقکارازناشیغیرکشندههایبیماری
براینیزارشاغلینگذارقانوننماندناگفتهالبته(کارقانونچهارمفصل)باشدمیشاغلینسالمتحفظوتامینبرایالزمامکانات

.نمایدمیمقرراتوهادستورالعملرعایتبهموظفکارازناشیبیماریهایوحوادثبروزازجلوگیری
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:مراحل پیشگیری از بیماری های ناشی از کار را می توان اینگونه خالصه کرد

شناسایی عوامل زیان آور محیط کار• 

اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار• 

کنترل عوامل زیان آور محیط کار از طریق روشهای فنی مهندسی• 

اجرای برنامه های مراقبتی از جمله معاینات سالمت شغلی• 

کاهش عوارض و بیماریهای ناشی از کار از طریق تغییر شغل و گردش کاری و اجرای صحیح دستورالعملهای ایمنی• 

.در نهایت همه باور دارند که پیشگیری موثرتر و کم هزینه تر از درمان و توان بخشی است 
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کارایمنی : بخش دوم 

توانمیکهاستمحیطیچنیندر.استسازمانهردرمدیریتاصلیوظایفازکارایمنمحیطایجاد:کارایمنمحیطایجاد.1
روانیرگونومیک،امکانیکی،شیمیایی،،فیزیکی)آورزیانعواملچنانچه.کنندتالشبهرهورتولیدراستایدرکارکنانداشتانتظار

جهتراهکارهاییونشوندشناساییدرستیبه،........وانفجارحریق،خطراتچونمواردیکناردرکارمحیطدر(بیولوژیکو
یکیبهخطراتکاهشوحذفراستایدرتالشرواینازشوند،ناپذیریجبرانحوادثمنشاءمیتوانندنگردد،لحاظآنهابامقابله

هیچگاهمیگیرد،وگرفتهصورتراستاایندرکهفراوانیتالشهایعلیرغماما.استشدهتبدیلامروزیسازمانهایاولویتهایاز
مرحلهسهدرکلیطوربهخطراتکاهشیاحذف.داردوجودهموارهحوادثبروزاحتمالونمیشوندحذفکاملطوربهخطرات

مصرفایروشهوموادجایگزینی،فرآیندهاوتجهیزاتطراحیدرتغییر.میگیردصورت)دریافتمحلوانتقالمسیرایجاد،محل(
میانایندر.هستندکارمحیطدرخطراتبامواجههراستایدرفعالیتهاجملهاز...وتجهیزاتکردنایزولهوگذاریحفاظ،

یحفاظتتدابیرنمودنلحاظدنبالبه)حادثهاثراتشدتکاهندةعاملآخرینعنوانبهفردیحفاظتتجهیزاتازاستفاده
نگهداریومراقبتتجهیزات،ازدرستاستفادهکار،نوعبامتناسبحفاظتیتجهیزاتصحیح،انتخاب.داردخاصیاهمیت(مختلف
.شوندگرفتهنظردرسازمانهرپیشگیرانهوحفاظتیبرنامههایدربایدکههستندمواردیجملهازمناسب

40

فردیحفاظت تجهیزات .2
درشاخصیانعنوبهایمنی.استصنایعدرشاغلپرسنلبهداشتیوایمنیمشکالت،توسعهحالدرکشورهایدرویژهبهصنایعمهممشکالتازیکی

هایطمحیمتعددومختلفهایآالیندهباشاغلینتماسمیزانارزیابیبرایمفاهیمیعنوانبهایحرفهبهداشتوخطرازفرارنسبیدرجهخصوص
بهرهسطحردنبباالبرایخطراتکنترلوشناساییاستبدیهی.کنندتوجهآنبهبایستمیصنایعمدیرانکههستنداهمیتیحائزمواردجملهازکار

آورانزیعواملازمهمیبخشکنترلمواقعیدرکهآنجاییاز.بودخواهدپذیرامکانسالمکارگرانوایمنبهداشتی،محیطیبودنداراصورتدروری
پرسنلتجهیزماندهاقیبحلراهتنهانیستپذیرامکانانتقالمسیردریاتولیدمنبعدر)بیولوژیکیومکانیکیفیزیکی،شیمیایی،عواملشامل(شغلی

خورندگی،وصیاتخصبامکانیکیوبیولوژیکی،فیزیکی،شیمیاییخطراتازوسیعیطیفوجود.بودخواهداستانداردومناسبفردیحفاظتوسایلبه
بهراغلیشهایمحیطمجاورافرادسایرحتیوشاغلینسالمتتواندمیکاریهایمحیطدر...وزاییجهشسوزانندگی،سرطانزایی،سمیت،برندگی،

ازفوقطراتخکنترلوارزیابی،شناسایی،وریبهرهوکارراندمانافزایشچنینهموانسانیمنبعحفظمنظوربهبنابراین.دهدقرارتهدیدموردشدت
شودیممحسوباجتماعیواقتصادیاهدافراستایدروانسانیکاریتنهانهامروزیایمنیفرهنگدرشدهیادوظایف.استبرخورداربسزاییاهمیت

.شودمیتلقینیزقانونیوظیفهبلکه

میسوبمحکارهایمحیطخطرناكشرایطمقابلدردفاعیروشآخرینمعموالافردیحفاظتوسایلازاستفادهکهداشتتوجهبایستیدیگرطرفاز
مرتبهدرومهندسیوفنیهایکنترلایمنی،نوینمدیریتاصولچنینهمواروپاییکمیسیونمقرراتنظیرامروزیایمنیمقرراتبیشتردر.شود

اولویتمثالوانعنبه.شوندمیتوصیهخطرناكشرایطوموادبرابردرکارگرانحفاظتیروشترینمناسبواولینعنوانبهمدیریتیهایکنترلبعدی
راهخطر،کمشرایطوموادباخطرناكشرایطوموادجایگزینیشاملترتیببهکاریهایمحیطشیمیاییخطراتکنترلدرشدهیادکمیسیونبندی
.استفردیحفاظتوسایلازاستفادهنهایتدروموضعیتهویهکارگیریبهمنبع،درکنترلطریقازمهندسیهایحل
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طبقهخطرناكشرایطکنترلراهآخرینعنوانبهراPPEازاستفادهنیزامریکاایحرفهایمنیوبهداشتادارهمقرراتچنینهم
یاقتصادوفنیدالیلبهبناکهشودمیمطرحجایگزینحلراهیکعنوانبهزمانیPPEکاربردکهکندمیبیانوکردهبندی
راآورزیانعواملباکارگرانمواجههسطحنتواندیاونبودهعملیمدیریتیومهندسیهایکنترلکارگیریبهواجراقبول،قابل

.دهدکاهشقبولقابلیاوخطربیحدبه

هایتمسیسازاستفادهخطرناك،فرآیندهاییاموادکردنمحصورکار،فرآیندتغییرخطرناك،موادباخطرکمموادجایگزینی
هایرلکنت.استمهندسیهایکنترلاجراییمواردجملهازمشابهمواردودورراهازکنترلهایروشکارگیریبهمناسب،تهویه

خطراتباشدیدمواجههمعرضدرکهکارگرانیمتناوبجاییبهجابهترعبارتبهیاکارگردششاملتواندمینیزمدیریتی
روشکهشرایطیدر.باشدقبیلاینازمواردیوبرسدحداقلبهخطراتبامواجههکهایگونهبهکارانجامنحوهتغییرهستند،

تماسرایطشکهزمانییادهندکاهشراخطرناكشرایطیاموادبامواجههپتانسیلموثرطوربهنتوانندمدیریتیومهندسیهای
بهنیازکهاییجیاوبستکاربهراآننتوانکهباشدباالقدرآنمدیریتیومهندسیهایکنترلهزینهکهمواردییاباشدموقتی

وضوحهببنابراین.کردپیشنهادحلراهیکعنوانبهرافردیحفاظتوسایلازاستفادهتوانمیباشد،ثانویهدفاعیخطیک
.شودمیمحسوبکاریهایمحیطمتنوعمخاطراتبامقابلهراهآخرینعنوانبهاغلبشدهیادوسایلکاربردکهپیداست

:میشوداستفادهمنظورسهبهفردیحفاظتتجهیزات

.دارداختیاردرکهآنچهوفردپیرامونومحیطرویبرایمنیاساسیاقداماتمکملعنوانبه.1✓

.استممکنغیرنظرموردشغلبهپرداختنآنهابدونکهشدهتلقیکارابزارعنوانبه.2✓

ایجادممکن،گزینهتنهاصورتایندرمیباشدزمانمحتاجیاومشکلایمنیتأمینجهتاساسیاقدامکهشرایطیدر.3✓
.بودخواهدموقتبطورافرادبرایایمنیشرایط
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ازقوانین و آیین نامه های حاکم بر ساخت و س

43

مقدمه 

حقیقیهایشخصیتیاافرادخصوصیمتولیانتوسطکشورسطحدرساختمانوابنیهتولیدوسازوساخت
تیدولسازمانهایونهادهاوهادستگاه)عمومیمتولیانوحقوقیهایشخصیتیا،سازمانهاوهاشرکتو
قواعدواصولرعایتمنظوربهوشودمیانجام(دولتپوششونظارتتحتمؤسساتوشرکتهایاو

نامهبخشوهانامهآیین،ضوابط،هادستورالعمل،عملکردهااینبرصحیحنظارتنحوهواجراییوطراحی
بهورکشکلدرمهندسینظامقانونپوششتحتواستشدهتدوینساختمانیملیمقرراتواجراییهای
بقطعمومیوخصوصیازاعمحقوقیهایشخصیتوقانونینهادهایکلیهرابطهایندر.آیندمیدراجرا

.مذکورندضوابطازتبعیتبهمکلفکشورریزیبرنامهومدیریتسازمانومهندسینظامقوانین
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وجودی آیین نامه های ساختمانی فلسفه 

کی،هاساختمانوابنیه،کارخانجات،تأسیسات،آالتماشینوتجهیزات،کاالهاتولیدوساختمنظوربهکشوریهردر
ضامنقوانیناینوشودمیمحسوبعملکرددرکیفیتتعیینوارزیابیمعیارکشورآنخاصشدهتدوینمقرراتوقوانینسلسله
آیینطضوابرعایتوگیریبهرهضرورت.بودخواهندزیستمحیطازحفاظتواقتصادیوفنیاصول،ایمنی،کیفیتتأمین

وریمعمااصولزمینهدراسالمیهایارزشوفرهنگموازینرعایت(الف:کردبیانزیرشرحبهتوانمیراساختمانیهاینامه
سیمهندخدماترشدموجباتتأمین(جساختمانمهندسیفنیزمینهدرایحرفهاموربهاشتغالموازینرعایت(بشهرسازی

ورمنظبهساختمانیحرفهصاحبانفنیدانشارتقای(د.مناسبوریبهرهایجادوساختمانیاموردرعمومیآگاهیترویجو
کیفیرلکنتموازینشناختوانرژیمصرفدرجوییصرفه،اجرایی،اقتصادی،وریبهره،بهداشتی،فنی،ایمنیاصولرعایت

ایجادو.رشتههردرالزمخدماتشرحوساختمانمهندسیوفنیخدماتگذاریقیمتمبانیتنظیم(همزبورعملکردهای
ورویهوحدتایجاد(ز.شدهریزیبرنامهوفنیاصولرعایتطریقازمصوبهادیوتفصیلی،جامعهایطرحتحققزمینه
یمتولهایسازمانونهادهاباحقوقیوحقیقیاشخاصازاعمساختمانیاموربهوابستهمختلفاصنافمیاندرهمکاریحس
خدماتهارائمتولیکهمختلفاصنافمیانایحرفهاصولیمشارکتایجاد(حساختمانوابنیهسازوساختاموربهبخشینظام
مشارکتبجلباکشورکالنسیاستهایمطابقکشورآبادانیوتوسعههایطرحتحقق(ط.باشندمیساختمانمهندسیوفنی
وفنیورامدرذینفعافرادکلیهحقوقاحقاقزمینهدرخاطرایمنیواعتمادحسایجاد(یساختمانمهندسیوفنیصنوفکلیه

(الانساختماموردرمرغوبمصرفیمصالحتولیدوطراحیدرکیفیاستانداردهایوفنیاصولتأمین(كساختمانمهندسی
عملکردصحیحروالکنترلو(پیمانکار،مشاور،کارفرما)عمرانیهایپروژهوهاطرحاجراییارکانمیانروابطتنظیم
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مقررات ملی ساختمان مقررات ملی ساختمان 

،زینوسا،تخریبازاعمساختمانیعملیاتاجرایونظارت،طراحیدراستالزمکهحقوقیواجرایی،فنیضوابطازاستایمجموعه
،آسایش،مناسبدهیبهره،ایمنیتأمینمنظوربهکهساختمانازبرداریبهرهوکاربریتغییر،اساسیمرمتوتعمیر،بناتوسعه

.گرددمیوضعجامعهوفرداقتصادیصرفهوبهداشت

سازوساختقوانین
توجهباتاسگردیدهتصویبمتعددیقوانینگردد،رعایتآندرایمنیوشهرسازیمقرراتوضوابطبایدکهکشوردرسازوساختبرای

.میگرددقیدذیلبشرحسازوساختبامرتبطقوانیناهمکتابصفحاتمحدودیتبه

بعدیاصالحیههایبا22/12/1351مصوبایرانمعماریوشهرسازیشورایعالیقانون➢

بعدیهایاصالحیهبا11/4/1334مصوبشهرداریقانون➢

بعدیهایاصالحیهبا7/9/1347مصوبعمرانونوسازیقانون➢

بعدیهایاصالحیهبا22/12/1374مصوبساختمانکنترلومهندسینظامسازمانقانون➢

بعدیهایاصالحیهبا18/2/1307مصوبمدنیقانون➢

بعدیهایاصالحیهبا7/4/1339مصوبمدنیمسئولیتقانون➢

کتبروشففروشگاههایواینترنتطریقازوبودهموجودشهرداریهادرفوقالذکرعمومیقوانیناینکهوکتابنمودنکاربردیمنظوربه
براینآتهیهکهسازوساختچگونگیبهمربوطضوابطازمهمیقسمتهایکتابایندرفلذامیباشدتهیهقابلبهرهبردارانبرای

.میگردددرجاهمیتترتیببهمیباشدمشکلشهرداریمحترمکارشناسان
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گانه آن11قانون شهرداری و تبصرههای 100ماده 

تفکیکیاعمرانیاقدامهرازقبلبایدآنحریمیاشهرمحدودهدرواقعامالكواراضیمالکین-100ماده

.نماینداخذپروانهشهرداریازساختمانشروعواراضی

خودمامورینوسیلهبهپروانهمفادمخالفیاپروانهبدونساختمانهایساختمانیعملیاتازمیتواندشهرداری

.نمایندجلوگیریباشدواقعمحصورغیریامحصورزمیندرساختمانآنکهازاعم

درندرجممشخصاتخالفبناهایوتاسیساتقلعبهداشتییافنییاشهرسازیاصوللحاظازکهفوقمذکورموارددر-1تبصره
درضوعموشهرداریتقاضایبهباشدشدهاحداثبهشروعیااحداثساختمانشهرداریپروانهبدونیاباشدداشتهضرورتپروانه

یکیوستریدادگوزیرانتخاببهدادگستریقضاتازیکیوکشوروزیرانتخاببهکشوروزارتنمایندهازمرکبهائیکمیسیون
روزدهظرفکهمینمایداعالمذینفعبهپروندهوصولازپسکمیسیون.میشودمطرحانجمنانتخاببهانجمناعضایاز

بدونهکشهردارینمایندهحضورباراموضوعاستمکلفکمیسیونمذکورمدتانقضاپسازداردارسالکتباراخودتوضیحات
ازداریشهرکهمواردیدرکنداتخاذموردحسببرمقتضیتصمیمماهیکمدتظرفمیکندشرکتتوضیحادایبرایرایحق

راموضوعریجلوگیتاریخازهفتهیکظرفحداکثراستمکلفمیکندجلوگیریپروانهمفادمخالفیاپروانهبدونساختمانادامه
کهورتیصدر.کردخواهدرسیدگیموضوعبهذینفعتقاضایبهکمیسیوناینصورتغیردر.نمایدمطرحمذکورکمیسیوندر

مکلفشهرداری.دمینمایتعیینکندتجاوزماهدوازنبایدکهمناسبیمهلتباشدبناازقسمتییاتمامقلعبرکمیسیونتصمیم
راآنزینههوکردهاقدامراساشهرداریننمایدبناقلعبهاقداممقررمهلتدرمالکهرگاه.کندابالغمالکبهرامزبورتصمیماست
.نمودخواهددریافتمالکعوارضازوصولاجراینامهآئینمقرراتطبق

47

مسکونیاراضیازاستفادهحوزهدرواقعساختمانیپروانهدرمندرجبنایزیرمساحتبرزائدبنااضافهمورددر-2تبصره
خیابانهاییااصلیخیابانهایبردر)مکانینظرملکازموقعیتبهتوجهبابنااضافهقلعضرورتعدمصورتدرمیتواندکمیسیون

ازاختمانسنوعوشدهایجادفضایازاستفادهنوعبامتناسبکهایجریمهاخذبهرای(بستبنیابازبنهایکوچهیاوفرعی
حداقلازدنبایجریمه).نمایداقدامجریمهوصولبهنسبتآنبراساساستمکلفشهرداریوتعیینباشد،مصرفیمصالحنظر
پرداختازفعذینکهصورتیدر(.باشدبیشتراضافیبنایمربعمترهربرایساختمانمعامالتیارزشبرابرسهازوکمتردومیک

.بنمایدراتخریبرایصدورتقاضایوارجاعکمیسیونهمانبهراپروندهمجددااستمکلفنمودشهرداریخودداریجریمه
.نمودخواهداقدامتخریبرایصدوربهنسبتموردایندرکمیسیون

اداریوصنعتیوتجارتیاراضیازاستفادهحوزهدرواقعساختمانیپروانهدرمندرجمساحتبرزائدبنااضافهمورددر-3تبصره
خیابانهاییایاصلخیابانهایبردر)مکانینظرازملکموقعیتبهتوجهبابنااضافهقلعضرورتعدمصورتدرمیتواندکمیسیون

نظرازمانساختنوعوشدهایجادفضایازاستفادهنوعبامتناسبکهایجریمهاخذبهرای(بستبنیابازبنکوچهیاوفرعی
برابردوداقلحازنبایدجریمه)نمایداقدامجریمهوصولبهنسبتآنبراساساستمکلفشهرداریوتعیینباشد،مصرفیمصالح
ازنفعذیکهصورتیدر(باشدبیشترشدهایجاداضافیبنایمربعمترهربرایساختمانمعامالتیارزشبرابرچهارازوکمتر

راتخریبرایصدورتقاضایوارجاعکمیسیونهمانبهراپروندهمجددااستمکلفشهردارینمودخوداریجریمهپرداخت
.نمودخواهداقدامتخریبرایصدوربهنسبتموردایندرکمیسیون.بنماید

48



(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

5/8/2021

9

هر و شو بهداشتی در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی -4تبصره 
م ارزش سازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک ده

باشد هر معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته
افه بنا زائد بر اض. کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید

.عمل خواهد شد3و 2تراکم مجاز براساس مفاد تبصرههای 

ا توجه در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون میتواند ب-5تبصره 
رزش به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ا

تساب گردش مساحت هر پارکینگ با اح)صادر نماید. معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد
.شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد( مترمربع میباشد25

صوب در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای م-6تبصره 
هرداری انجام گیرد شاین مورد در صورتی که برخالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در . رعایت برهای اصالحی را بنمایند

تحکام بنا، در سایر موارد تخلف مانند عدم اس. مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید 
.د استعدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیونهای ماده ص
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باساختماناقانطبلحاظازمیگردداحداثآنهامسئولیتبهکهساختمانیاجراییعملیاتبهنسبتمکلفندساختمانیناظرمهندسان-7تبصره
وهنقشوپروانهباساختمانمطابقتکارپایاندروکردهنظارتمستمراآنضمیمهفنیمحاسباتونقشههاوپروانهدرمندرجمشخصات
بهنتهیمموضوعونکنداعالمشهرداریبهموقعبهراتخلفیاونمایدگواهیواقعخالفبرناظرمهندسگاههر.نمایندگواهیرافنیمحاسبات

مراتباستموکلفشهرداریگرددساختمانتخریبیاجریمهبررایصدوروشهرداریقانونصدمادهیکتبصرهدرمندرجکمیسیوندرطرح
نظامانونقبرابرتقصیرثبوتصورتدرراناظرمهندساستموظفمذکورنظامانتظامیشورای.منعکسنمایدساختمانیومعمارینظامبهرا

کهشودتخلفمرتکبمجدداکهصورتیدروکارازمحرومیتسالسهتاماه6بهموضوعاهمیتبهتوجهباموردحسبساختمانیومعماری
نظامیانتظامشورایطرفازمحکومیتمراتب.کندمحکوممجازاتحداکثربهگرددصدمادهکمیسیونوسیلهبهتخریبرایصدوربهمنجر

بهتمحکومیرایصدورتااستمکلفشهرداری.میگردداعالماالنتشارکثیرجرائدازیکیدرودرجاشتغالپروانهدرساختمانیومعماری
برایمربوطهناظرمهندسامضاگواهیاخذازماه6حداکثرمدتبهصدمادهکمیسیونبهپروندهارسالوناظرمهندستخلفازمحضوقوف
خلفتمواردازهرگاهونمایندنظارتساختمانهامورددرمکلفندنیزشهرداریماموران.نمایدخودداریشهرداریساختمانپروانهجهتساختمان

آنانتخلفبهیقانونمقرراتطبقشوندتقصیریمرتکبپروانهباساختمانانطباقگواهیصدورمورددریاونکنندجلوگیریموقعبهپروانهدر
خواهندبتعقیقابلنیزجهتاینازباشدهمجزائیجنبهواجدشهرداریمامورانوناظرمهندسانارتکابیعملکهصورتیدرومیشودرسیدگی

جرائیاتامامورانازاستفادهبامیتواندنشوداجراشهرداریدستورواستساختمانیعملیاتازجلوگیریبهمکلفشهرداریکهمواردیدر.بود
.نمایداقدامساختمانیعملیاتساختنمتوقفبرایانتظامیمامورانلزومصورتدروخود

گواهیناتمامساختمانهایمورددروساختمانپایانگواهیساختمانهامورددرقطعیمعاملهانجامازقبلمکلفندرسمیاسناددفاتر-8تبصره
ازقبلهکهائیساختمانمورددر.نمایندقیدسنددررامراتبومالحظهباشدشدهصادرشهرداریتوسطکهرامعاملهانجامتاریختاخالفعدم

کهصورتیدرباشدشدهخارجاولیهمالکیدازوگرفتهانجاممعامله24/11/1355هاشهرداریقانونصدمادهبهالحاقیتبصره6قانونتصویب
مانعبالهمعاملانجامسنددرآنتصریحوثبتباونبودهالزامیساختمانپایانبرگیاخالفعدمگواهینگرددشاملراپالكکلمعاملهمورد

وباشدنگردیدهحادثجدیدیبنااضافهکهصورتیدرشدهایجادشهرجامعنقشهتصویبتاریخازقبلکههائیساختمانمورددر.میباشد
بالمانععاملهمانجاممالکیتسنددرفوقمراتبتصریحوثبتباباشدشهرجامعطرحتصویبسالازقبلبناایجاددهندهنشاناسنادومدارك
.میباشد
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ت از ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده اس-9تبصره 
.شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند

م در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقا-10تبصره 
روز نسبت به آن رای اعترض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض 10اواز تاریخ ابالغ رای ظرف مدت 

داشته کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت
.رای این کمیسیون قطعی است. اند

موردآئیین نامه ارزش معامالتی ساختمان پساز تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در-11تبصره 

.و این ارزش معامالتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود. اخذ جرایم قابل اجرا است 
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(18/2/1307مصوب )موادی از قانون مدنی 

.نافذ استقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد-10ماده •

ا دلیلی دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشودمگر اینکه قرینه ی-109ماده •
.بر خالف آن موجود باشد

.مخارج دیوار مشترك بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند-113ماده •

ز کند یا هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترك را باال ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف با-118ماده •
.هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر

ز جای هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترك سر تیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را ا-119ماده •
.خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن او خروجی بدهد -130ماده •
.ملزم به رفع آن خواهد بود

یتواند از کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن م-133ماده •
یوار دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم میتواند جلوی روزنه و شبکه د

.بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود
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(7/2/1339مصوب)موادی از قانون مسئولیت مدنی 

یاحتیاطبینتیجهدریاعمداوظیفهانجاممناسبتبهکهآنهابهوابستهموسساتوشهرداریهاودولتکارمندان-11ماده•
وبودهنآنانعملبهمستندواردهخساراتهرگاهولیمیباشندواردهخساراتجبرانمسئولشخصانمایندوارداشخاصبهخساراتی

موردردولیاستمربوطهموسسهیاادارهعهدهبرخسارتجبرانصورتایندرباشدمزبورموسساتواداراتنقصوسائلبهمربوط
گریدیضررموجبوآیدعملبهقانونطبقاجتماعیمنافعتامینبرایضرورتحسببرکهاقداماتیهرگاهدولتحاکمیتاعمال
.بودنخواهدخسارتپرداختبهمجبوردولتشود

آنانرانکارگیاواداریکارکنانطرفازکهمیباشندخساراتیجبرانمسئولهستندکارقانونمشمولکهکارفرمایانی-12ماده•
ینموده،مایجابقضیهاحوالواوضاعکههائیاحتیاطتماممحرزشوداینکهمگراستشدهواردهآنمناسبتبهیاکارانجامحیندر
واردبهدمیتوانکارفرمابود،نمیمقدورزیانورودازجلوگیریهمبازمیآورندعملبهرامزبوراحتیاطهایاگراینکهیاآوردهعملبه

.نمایدمراجعهشودشناختهمسئولقانونمطابقکهصورتیدرخسارتکننده

بهآنانناحیهازواردهخساراتمقابلدرراخوداداریکارکنانوکارگرانتماممکلفند12مادهمشمولکارفرمایان-13ماده•
.نمایندبیمهثالثاشخاص

واردهخساراتجبرانمسئولمتضامناآورندواردزیانیمجتمعانفرچندهرگاه12مادهمورددر-14ماده•

.شدخواهدتعییندادگاهطرفیکازهرمداخلهنحوهبهتوجهباآنانازیکهرمسئولیتمیزانموردایندر.هستند•

شدهرذکموضوعواحدهایمسئولینیاکارفرماعهدهبرکاربهداشتوفنیضوابطومقرراتاجرایمسئولیت:کارقانون95ماده•
دهدرخایحادثهواحدمسئولینیافرماکارسویازمذکورمقرراترعایتعدماثربرهرگاه.بودخواهدقانوناین85مادهدر

.استمسئولقانونایندرمندرجمجازاتهاینیزوحقوقیوکیفرینظرازمذکورمسئولیاشخصکارفرما
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