
:عنوان دوره 

ملی بکارگیری استانداردها ، مقررات

و راهنماهای طراحی در معماری





آن حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و راهنمای 

درالزمایمنیساختنفراهموهاانسانمالوجانحفظمنظوربه:استآمدهمبحثاینمقدمهدر

.استضروریهاساختماناجرایوطراحیدرفنیوعلمیاصولرعایت،سوزیآتشبرابر

ساختنفراهم،هاساختماناجرایوطراحیدرالزمتمهیداتتامین:ازعبارتندآنهاترینمهمکه

.روجخهایراهبینیپیش،ساختماندردودوآتشگسترشازجلوگیری،محافظعالئمیهایشبکه

ساختمانازافرادایمنوموقعبهشدنخارجبرای





















































































































نمونه پروانه صادر شده شهرداری گرگان



شرح خدمات نظارت معماری

1397رضوان اصغری   آبان 



تعریف نظارت بر ساختمان

 مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول
اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با 

مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها،محاسبات، 
مان مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساخت

و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه
مبحث دوم مقررات ملی 31-1بند.)ساختمان انجام می پذیرد

(ساختمان



معماریتعریف نظارت 

 از اقدامات الزم در جهت انطباق نظارت معماری عبارت
د عملیات معماری با نقشه های طراحی و اجرائی معماری تائی

شده از طرف نظام مهندسی و پروانه صادره از سوی شهرداری
.می باشد



انواع نظارت ساختمان



دامنه کاربرد نظارت

مستمرنظارت»ساختمان،اجرایعملیاتبرناظرمهندساننظارت»
انپایگواهی»صدورباوآغاز”ساختمانپروانه“صدورزمانازکهمیباشد

ظرنامهندسکهاستاینمعنایبهمستمرنظارت.یابدمیخاتمه«کار
ضورحعدمالزاماوباشدداشتهنظرزیرراخودنظارتتحتساختمانباید

برایندتوامیمستنداتداشتنعدمبلكهنبودهتخلفناظرمهندسروزانه
یومستمرنظارتخروجیواقعدر.باشدداشتهخسارتیوحقوقیآثاراو
ابمكاتباتوکارهادستورای،مرحلهگزارشاتتوسطحقوقیلحاظاز

.بودخواهدکنندههماهنگناظروطراحانمهندسی،نظامسازمان

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان۵-۲بر اساس بند 



مهارت های الزامی نظارت

ایحرفهسواد-1

ظارت،نحرفهسنگینمسئولیتپذیرشازقبلبایدناظر،مهندس
.دکنترکیبکاریتجربهباراخوددانشگاهیوآکادمیكسواد

ان،ساختمملیمقرراتوفنیاصولبهنسبتتسلطباسپس
یناپذیرشبهاقدامنگاری،مستندهایمهارتیادگیریهمچنین

.نمایدجامعهبهساختمانیخدماتارائهوخطیرحرفه



مهارت های الزامی نظارت

ساختمانملیمقرراتبهتسلط-۲
اختمانسوکنترلمهندسینظامقانونبهبایستیمیناظرمهندس

-ساختمانملیمقرراتمباحثکلیهآن،اجرایینامهآیینو
1۰۰،ماده۵مادهجملهازناظرمهندسبامرتبطشهرداریضوابط

گاهکارحفاظتینامهآیین-قانونكار-هاشهرداریقانون۵۵مادهو
فنیمشخصات-(اجتماعیاموروکاروزارت)ساختمانیهای

هایبیمهضوابطوقوانین–(۵۵نشریه)ساختمانیکارهایعمومی
.باشدداشتهاشراف…ومربوطهکلوزهایبامهندسی



مهارت های الزامی نظارت

کارهادستورومكاتباتنویسی،گزارشمهارت-3

ویایمرحلههایگزارشدرغالباًناظر،مهندسمكررهایبازدیدخروجی
ورهاکادستور،اداریهاینامهنگارششیوهبهبایدناظرلذا.مینمایدبروز

لطمسپسند،محكمهومناسبگزارشاتارائهجهتنویسیگزارشخصوصاً
سمهندکهصورتیدر.نمایداستفادهحقوقیومهندسیادبیاتازوباشد
بهموعددروایحرفهکامالًطوربهفنیمسائلنظرازراخودگزارشاتناظر

مواجهخاصیمشكلبانظارتحرفهدرمطمئناًنماید،ارائهذیربطمراجع
.دشخواهدتبرئهانتظامیوقضاییمحاکمدرحوادثوقوعصورتدرونشده



مهارت های الزامی نظارت

ایحرفهاخالق-4

املیکآگاهیبایستیفنی،مباحثبرتسلطضمنناظرمهندس
درودخهایمسئولیتوحقوقای،حرفهرفتارکیفیتبهنسبت

.باشدداشتهخودنظارتتحتیپروژهعواملبابرخورد



یك ناظر موفقویژگی های 

ازیكیبایدمختلفافرادباارتباطبرقراریومذاکرهوبیانفن:مذاکرهوبیانفن-1
.باشدناظرمهندساصلیهایمهارت

دنمیتوانعملدرنباشد،برخوردارکافیشجاعتازناظراگر:صراحتوشجاعت-۲
ویزبرانگچالشیروحیهیكبهنظارت.بیاوردزبانبهاستدیدهکهرامشكالتی

.استمتفاوتپرخاشگریباالبتهکهداردنیازقاطع

هبرانظرشورأی…وهارفاقتوارتباطاتفرایمیبایستناظر:رایاستقالل-3
.مایدناعالماجرایی-فنیضوابطبهتوجهباساختمانیمراحلشدناجراصحیحقصد

.استنظارتآفتبزرگترینها،دربایستیرودامدرافتادنگیروکاریمحافظه



یك ناظر موفقویژگی های 

هینگاخودپیرامونهایپدیدهبهبایداصوالًناظر:گراآلایدهوانتقادینگاه-4
واقعیهکنندمصرفنگاهازهموارهبایستمیوباشدداشتهگرایانهآلایدهوانتقادی

.دهدقرارنظارتموردراهاساختمانملك،

.ستاجزءنگریوسنجینكتهسراسرنظارتیحرفه:سنجینكتهونگریجز-۵
کردنكچتاگرفتههالیستچكپرکردناز.کردتوجهجزئیاتبهمیبایستدرنظارت

........وظایفشرحبندبهبند

غایتبهیدستیاببرای.نیستقضاوتکاربهشباهتبینظارتامر:حوصلهوصبر-6
.دادخرجبهحوصلهوصبربایدامور



یك ناظر موفقویژگی های 

مشاورهگرفتن-7

بازمینهآندرآگاهیعدموکارازمرحلههردرمشكالتآمدنپیشصورتدر
وانکارشناسیاسابقهبامهندسانازگرفتنمشاورهومعتبرهایشرکتبهمراجعه
قعموبهرفعوموضوعبررسیبهنسبتمهندسینظامسازماندرمستقربازرسان

نماییداقداممشكالت



مراحل نظارت معماری

:گردیدخواهدانجامزیرمرحلهسهدر:معمارینظارتخدمات

ساختماناجرائیعملیاتشروعازقبل:اولمرحله

ساختماناجرائیعملیاتحین:دوممرحله

ساختماناجرائیعملیاتازبعد:سوممرحله



معمارینظارت شرح مراحل 

انعمليات اجرائی ساختمقبل از شروع : مرحله اول

ه ناظربا اطالع یافتن از کار ارجاع شده به خود از طریق سامانمهندس : قبل از انتخاب کار ارجاعی

از مراجعه به کارتابل خود و مشاهده مشخصات ملك و دریافتپس بایدخدمات مهندسی و یا پیامك، 

:اطالعات مالك، اقدامات اولیه زیر را انجام دهد

.تماس با مالك و ناظر هماهنگ کننده و مالقات با آنها در محل پروژه–

.ارزیابی محل پروژه–

.تایید کار ارجاع شده در صورت تمایل–

حیات لطفا با توجه به سابقه کاری و بنیه علمی خود، همچنین با توجه به ارزیابی شما از رو: توصیه

.مجری، نسبت به انتخاب کارهای ارجاع شده دقت فرمایید/سازنده/مالك



نظارت معماریشرح مراحل 

:بودخواهدزیربشرحمقدماتیهایهماهنگیوبررسیشاملکه:ارجاعیکارانتخابازبعد

طراحوناظرمهندسینسایروکارفرماحضورباکنندههماهنگناظرتوسطمشتركهماهنگیجلسه-1
آنهابانظرتبادلوبكارشروعجهتذیصالحمجریومربوطههایتخصصدر

کنندههماهنگناظرازاحداثبرناظررسمیمداركسایروCDواجرائیمعماریهاینقشهاخذ-۲

رناظهماهنگیباطرحاجرایمحوطهموقعیتووضعیتازاطالعاتکسبجهتمحلیبازدیدانجام-3
کنندههماهنگ

نقشهسایربامعماریاجرائیهاینقشهانطباقوابهامرفعبمنظوراجرائیهاینقشهکاملبررسی-4
کارفرماوذیصالحمجریوناظرمهندسینسایروکنندههماهنگناظرحضوربااجرائیهای

.منطقهشهرداریسبزفضایتاییدیهاساسبرپروژهدرموجوددرختانبررسی-۵

ذیربطمراجعبهمعماریاجرائیعملیاتشروعگزارشتنظیم-6



نظارت معماریشرح مراحل 



نظارت معماریشرح مراحل 

:تذکر

،یكدیگربامصوبهاینقشهتطابقعدمونواقصتناقض،مغایرت،وجوددرصورت
صورتب،(کاربهشروعبرگهتحویلازقبل)کنندههماهنگناظرتوسطمواردبایستی

اهنقشهطراحانبهنقصمواردرفعجهتکهشوداعالممجری/سازنده/مالكبهکتبی
اصالحازپسونمایدمراجعه(…یاسازهمحاسبمهندسمعماری،طراحمهندس)

یمشدهذکرمواردرفعبهملزمطراحمهندسینضمنا“.شودآغازاجراییعملیاتموارد،
”باشند



نظارت معماریشرح مراحل 

(فونداسيونوخاکبرداری)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

به این معنی که ناظر معماری می: کنترل عمق خاکبرداری در انطباق با نقشه های مصوب معماری–
به عمق بایستی ارتفاع فونداسیون و ارتفاع بتن مگر و ارتفاع کفسازی را از نقشه ها استخراج کرده و

.گودبرداری دست یابد

ندازه در صورت عدم توانایی مهندس ناظر در ا. کنترل بر و کف پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب–
.گیری بر، باید از شهرداری درخواست بازدید کارشناس بر و کف، نماید

ز مهندس ناظر معماری باید قبل ا. ، شناژها و جانمایی آنانفونداسیون هاکنترل کدهای زیر و روی–
غال را نسبت پوشش میلگردهای فونداسیون توسط بتن، اختالف رقوم ارتفاعی فونداسیون و ابعاد سطح اش

دس مجری و مهن/سازنده/به نقشه ها، مجدد کنترل نماید و هرگونه مغایرت را بصورت کتبی به مالك
ر صورت مهندس ناظر هماهنگ کننده نیز باید د. هماهنگ کننده ابالغ کند و از آنان رسید دریافت نماید

وسط عدم مطابقت ابعاد فونداسیون با نقشه های سازه، حتما در گزارش خود قبل از پوشش میلگردها ت
.بتن، این مورد طی گزارش مرحله ای ذکر نماید

https://engineerplus.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/


نظارت معماریشرح مراحل 

(فونداسيونوخاکبرداری)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

.کنترل جا نمایی ستون ها به منظور حذف نشدن پارکینگ ها و کنترل مضاعف سطح اشغال–

.کنترل رعایت درز انقطاع در هماهنگی با ناظر سازه–

.کنترل جانمایی چاله آسانسور و پلكان در هماهنگی با ناظر سازه–

بطه با در را. کنترل ایمنی افراد و کارگاه در این مرحله از ساخت و ارایه دستورات الزم در صورت نیاز–

رعایت موارد ایمنی، ناظر معماری کلیه موارد تخلف این مرحله، از جمله عدم نصب حفاظ در لبه 

مقررات ملی و آیین نامه حفاظتی کارگاه های 1۲را با توجه به مبحث . …پرتگاه، لق بودن نردبان و

کندمجری اعالم نماید و رسید دریافت/سازنده/کتبا به ناظر هماهنگ کننده و مالك…ساختمانی و



نظارت معماریشرح مراحل 



نظارت معماریشرح مراحل 

(اسکلت)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

.کنترل رعایت درز انقطاع–

.کنترل جانمایی و ابعاد چاله آسانسور و پلكان در هماهنگی با ناظر سازه–

اد پله ها در کدها و ابعاد راه پله و پاگردها، کنترل شیب شمشیری پله ها، پیش بینی تعدکنترل -

.حدود مجاز با احتساب نازك کاری

به ، هاکنترل ارتفاع هریك از طبقات از جمله ارتفاع پارکینگ های ساختمان مطابق با نقشه -

.منظور جلوگیری از کاهش یا افزایش ارتفاع طبقه و ارتفاع کلی ساختمان در مراحل بعدی



نظارت معماریشرح مراحل 

(اسکلت)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

.کاهش یا افزایش ارتفاع طبقه و ارتفاع کلی ساختمان در مراحل بعدی–

.ستون ها، در هماهنگی با ناظر سازه( ناشاغولی)کنترل زوایای قایم –

ا کنترل مجدد نقشه های معماری با سازه از جمله عدم مغایرت محل بادبندها و دیوارهای برشی ب–

.درب ها و پنجره های موجود در نقشه های معماری

.کنترل ابعاد نورگیرها با احتساب نازك کاری–

از )الزم کنترل نقشه های جزییات سازه نگهدارنده نما و ارائه دستورکار برای پیش بینی الحاقات–

، به سازه اصلی (جمله شاسی کشی، نبشی کشی و نصب پلیت



نظارت معماریشرح مراحل 



نظارت معماریشرح مراحل 

ر به پوتر برای نصب درب آسانسوتخریب -

علت عدم دقت در جانمایی و کنترل ابعاد

چاله آسانسور



نظارت معماریشرح مراحل 

ب افزایش ارتفاع طبقه باعث افزایش شی

اع شمشیری شده و به تبع آن تعداد و ارتف

.یابدتك پله در نازك کاری افزایش می 



نظارت معماریشرح مراحل 

..ون هاعدم سنگ کاری ستون برای تامین پارکینگ ، به علت عدم دقت در جانمایی ست



نظارت معماریشرح مراحل 

(هاسقف)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

ن ریزی کنترل مجدد ابعاد نورگیرها، آسانسورها و سایر باز شوها با احتساب نازك کاری، قبل از بت–

.سقف هر طبقه

کنترل محل داکت ها به جهت جلوگیری از تخریب سقف ها و سازه اصلی در هماهنگی با ناظر–

.تاسیسات و ناظر سازه، قبل از بتن ریزی سقف هر طبقه

وگیری از کنترل پیش بینی تمهیدات مربوط به اجرای سقف کاذب مطابق با نقشه ها و به جهت جل–

.تخریب تیرچه ها و یا آسیب زدن به سقف اصلی در هماهنگی با ناظر سازه

کنترل اجرای وال پست یا وادار عمودی، جهت اجرای صحیح دیوارهای پیرامونی، بازشوها، دیوار –

.و نقشه ها، در هماهنگی با ناظر سازه۲۸۰۰های داخلی و در انطباق با آیین نامه 



نظارت معماریشرح مراحل 



نظارت معماریشرح مراحل 

اجرای صحیح وال پست های موجود در نقشه های مصوب، جهت اجرای دیوار های پیرامونی و نما



نظارت معماریشرح مراحل 

اجرای وال پست ها جهت اجرای دیوار ها



نظارت معماریشرح مراحل 

(کاریسفت)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

.کنترل مجدد رعایت درز انقطاع–

کنترل اجرای سفت کاری از جمله اجرای صحیح پالن معماری و تیغه بندی داخلی و خارجی در–

انطباق با نقشه های مصوب معماری و مباحث مقررات ملی ساختمان

.کنترل مواد و مصالح ساختمانی، دارای تاییدیه سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات مسكن–

.کنترل بلوکاژ،کرسی چینی ها، ابعاد و اندازه دیوارها و کدهای سقف ها با احتساب نازك کاری–

باری ها، کنترل سطح اشغال ساختمان مطابق نقشه های مصوب از جمله کنترل ابعاد پارکینگ ها،ان–

…راهروها، آسانسور ها، پله ها، البی ها، حیاط خلوت ها، فضاهای باز و
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(کاریسفت)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

انه گیر به درکنترل ابعاد راه پله، عرض راه پله در اسكلت بتنی ش: کنترل ابعاد آسانسور و راه پله–

ك عمل شانه گیر تیر های بتنی با احتساب نازك کاری محاسبه می شود و الزم به ذکر است که مال

شه راه پله مطابق با ضوابط شهرسازی، بیرون زدگی ستون های گو. عرض راه پله، دیوار به دیوار نیست

.در طول و عرض راه پله احتساب نمی شود

جهت اجرای : کنترل ضخامت دیوارها و مصالح مورد استفاده در دیوارهای خارجی و داخلی–

دیوار راه پله، دیوار )دیوارهای پیرامونی و همچنین دیوارهای داخلی مجاور فضاهای کنترل نشده 

سانتیمتر 1۵باید از بلوك دیواری به ضخامت حداقل ( …آسانسور، دیوار نورگیرها، دیوار بین واحدها و

صوب استفاده شود و سپس در مرحله نازك کاری، عایق حرارتی و عایق صوتی مطابق با نقشه های م

.اجرا شود
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(کاریسفت)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

و وادارهای افقی دیوارها در انطباق با نقشه ها و ( وال پست ها)اجرای صحیح وادارهای عمودی –

الزم به ذکر است که . مبحث چهارم مقررات ملی1-۹-4و بند ۲۸۰۰آیین نامه 3-۵-7مطابق بند 

این مورد، باید با همكاری مهندس سازه انجام گیرد زیرا اجرای وال پست از نظر الزامات سازه ای و

. دلرزه ای بر عهده ناظر سازه و کنترل اجرای دیوارهای داخل وال پست بر عهده ناظر معماری می باش

.کنترل پخ ها مطابق با پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب–

به الزم. کنترل نصب نعل درگاهها و یا مهار چارچوبهای درب ها و پنجره ها به سازه اصلی ساختمان–

.ذکر است پیچ کردن این قاب ها به دیوارها مجاز نمی باشد
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عدم اجرای نعل درگاه یا کمرکش برای 

درب های داخلی ساختمان
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(کاریسفت)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

ام کنترل ابعاد بازشوها و ارتفاع پنجره ها از کف تم–

مبحث چهارم 3-6-۹-4شده در انطباق با بند 

اید مقررات ملی که ارتفاع کلیه پنجره از کف فضا، نب

متر باشد و در صورت کوتاه بودن جانپناه1/1کمتر از 

رده پنجره ها بایستی از شیشه ایمن غیر ریزنده و یا ن

.حفاظ جهت تامین آن ارتفاع، استفاده کرد

ی عدم رعایت ارتفاع پنجره از کف و بزرگ
(ملیبا مقررات مغایر )بيش از حد 
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(کاریسفت)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

گی کنترل مجدد اجرای صحیح داکت های تاسیساتی به جهت جلوگیری از تخریب دیوارها در هماهن

با ناظران تاسیسات مكانیكی و برقی و هماهنگ کنند

تخریب دیوارها جهت 
تعبور لوله های تاسيسا
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.کنترل کروم بندی و شیب بندی سطح بام

مطابق . اختمانارتفاع جانپناه بام، با در نظر گرفتن پشت بندهای الزم و اتصال به سازه اصلی سکنترل 

و در اجرای جانپناه بام باید کالف قائم تا باالی دست انداز ادامه یافته۲۸۰۰آیین نامه 4-۵-7بند 

.کالف افقی نیز بر روی آن اجرا گردد

درپوش سنگ عدم استفاده از 
جانپناه شرقی و غربی و برای 

عدم دیوار کشی و محافظت 
اطرف لوله های ونت
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کوتاه بودن ارتفاع جانپناه بام و عدم اجرای صحيح سنگ درپوش : سمت راست
اجرای صحيح پشت بندی ها و در پوش جانپناه بام: چپ سمت 
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(کاریسفت)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

.کنترل فضای سبز و شیب بندی محوطه، مطابق با نقشه های مصوب–

ل در کنترل شیب بندی رمپ پارکینگ ها و ابعاد دهانه ورودی رمپ، مسیر حرکت و چرخش اتومبی–

.انطباق با نقشه های مصوب

کنترل اجرای صحیح وال پست دیوارهای محوطه، جهت مقاومت در برابر باد و سایر عوامل جوی–

. کنترل ایمنی افراد و کارگاه در این مرحله از ساخت و ارایه دستورات الزم در صورت نیاز–
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عدم وجود نرده موقت و پاخور 
در اطراف پرتگاهها
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(کارینازک)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

کنترل اجرای نازك کاری در انطباق با جدول نازك کاری، نقشه های مصوب معماری و مباحث –

ساختمان مقررات ملی 

کاریکیفیت و استاندارد مواد، مصالح ساختمانی مرحله نازك کنترل -

نشدهکنترل اجرای عایق حرارتی در دیوارهای مجاور فضاهای کنترل –

ف و ، ک(… سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه، بالكن ها و)کنترل عایقكاری رطوبتی فضاهای تر –

.در انطباق با نقشه ها… دیوارهای زیرزمین، پشت بام و

.کنترل جزئیات اجرایی عایق بندی صوتی در انطباق با نقشه ها–
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ساختمانانطباق با نقشه ها و مبحث سوم مقررات ملی در کنترل استاندارهای آتش نشانی –

.کنترل انطباق اجرای نماهای داخلی مطابق نقشه های مصوب و جدول نازك کاری–

.کنترل نهایی انطباق اجرای نمای خارجی مطابق نقشه های مصوب کمیته نما–

.کنترل عدم رویت تاسیسات در نماهای اصلی ساختمان–

ه سازه، در کنترل جزییات نحوه اتصال نرده دست انداز پله و یا نرده تراس ها و سایر عناصر الحاقی ب–

هماهنگ کننده/انطباق با نقشه ها و هماهنگ با ناظر سازه

مبحث ۲-1۰-۹-4کنترل پوشش مناسب درز انقطاع با مصالح ترد و انعطاف پذیر در انطباق با بند –

چهارم مقررات ملی
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.با مباحث مقررات ملیدر انطباق کنترل نهایی ابعاد پلكان و کنترل مصالح نازکكاری –

اری کنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جدول نازك ک–

.هاتوجه به عبارت درب مقاوم حریق و دود بند در نقشه . مقررات ملی3و مبحث 

کنترل جهت بازشوی درب ها در واحد های معلول و کنترل اجرای ضوابط مربوط به معلولین، –

…پارکینگ معلول، جك معلول و

رانی و کنترل اجرای سرویس های بهداشتی در خالف جهت قبله و نحوه صحیح نصب کاسه توالت ای–

.  مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و هماهنگ با ناظر مكانیك4-۵-6-1-4فرنگی در انطباق با بند 

متر مربع 7۵مبحث چهارم، واحدهایی که باالی 17-1-1-7-4همچنین قابل توجه است که مطابق بند 

.مساحت دارند می بایستی دارای یك سرویس بهداشتی فرنگی باشند
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(کارینازک)ساختماناجراییعملياتحين:دوممرحله

مصوباز نظر انطباق با نقشه های ( …مصالح، شیب، عایق و)کنترل جزییات کفسازی –

کنترل ارتفاع نردها و جانپناه ها، کنترل فاصله قیدهای عمودی نرده ها –

.مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان۲-13-۹-4کنترل نصب صندوق پستی در انطباق با بند –

ساختمانمستند سازی و ثبت تكمیل دفترچه اطالعات –
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ساختماناجراییعملياتازبعد:سوممرحله

بررسی و کنترل مجدد نواقص قبلی –

اه تنظیم گزارش مرحله ای اتمام عملیات معماری ساختمان و ارایه به ناظر هماهنگ کننده به همر–

.دریافت رسید کتبی

ساختمان تكمیل دفترچه اطالعات –



نظارت معماریشرح مراحل 



نظارت معماریشرح مراحل 

قبلینواقصمجددکنترلوبررسی-

الف بعد از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و قبل از امضای گزارش اتمام عملیات، باید کلیه موارد خ

قبل از بهتر است. دار قبلی مجددا توسط ناظر بررسی شود و دستورات الزم جهت رفع آنان ابالغ شود

ررسی دادن گزارش اتمام عملیات و برگه پایانكار، تخلفات ساختمان را بطور دقیق و از چهار منظر ب

:کنیم



نظارت معماریشرح مراحل 

ور فضاها که در صورت تامین ن… ، مثل جابجایی تیغه چینی ها وتخلفات جزیی مغایر با نقشه ها-الف

.و تهیه نقشه ازبیلت معماری، مانعی جهت دادن پایانكار ساختمان وجود ندارد

له ها یا ، مثل تغییر کاربری یا تغییر ابعاد نورگیرها و راه پتخلفات مربوط به ضوابط شهرداری-ب

س محاسب که باید قبل از پایانكار، تاییدیه مهند. …افزایش ارتفاع ساختمان و یا حذف پارکینگ ها و

.و برگه گواهی عدم خالف از طرف شهرداری اخذ شود و سپس پایانكار داده شود

نشدن مانند لق بودن و استاندارد نبودن نرده ها، اسكوپتخلفات مربوط به مقررات ملی ساختمان -ج

.رف گرددباید تمام موارد قبل از پایانكار و در حد امكان برطجانپناه که سنگ نما، کوتاه بودن ارتفاع 

دها، مثل حذف عناصر سازه ای مانند حذف بادبنتخلفاتی که باعث عدم استحكام سازه می شود -د

فال یا تایید نشدن تست بتن و میلگرد، اجرای غیر اصولی عناصر سازه ای مانند استفاده از خرده س

.که در این حالت از دادن پایانكار اجتناب بورزید. …یونولیت در دال بتنی و
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پيشنهادات

:ایمنیمواردگرفتنجدی

ان عدم نصب جناظر معماری کلیه موارد تخلف این مرحله، از جمله ، ایمنی موارد در رابطه با رعایت 

اده از عدم استفدر اطراف راه پله، آسانسور، بالكن ها و سایر پرتگاه ها، پناه و نرده حفاظتی موقت 

از جمله کاله ایمنی، کفش ایمنی، عدم استفاده از ماسك و عینك توسطوسایل حفاظت فردی 

دم عبخصوص در لبه پرتگاهها، دپوی غیراصولی مصالح هستند، جوشكاری کارگرانی که در حال 

فاع کار توسط کارگرانی که در ارتعدم استفاده از کمربند، حمایل بند های پروژه و استحكام داربست

را با توجه به مبحث دوازدهم. …وعدم رعایت عرض مناسب سكوی کار بر روی داربست می کنند، 

لك، کننده ، ماکتبا به ناظر هماهنگ … مقررات ملی و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و

.درخواست نمایددستور توقف عملیات از شهرداری و نماید اعالممجری ، نظام مهندسی




