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گزارش
تصویری

بیاناترهبرمعظمانقالبدرخصوصضرورتتوجهبهامرمهندسی
درساختوسازهاوقانوننظاممهندسی
مــا بایــد بــه مســأل ه بنــا و ســاخت محیطهــای مســکونی اهمیــت بدهیــم .خانــه ،مأمــن ًو پناهــگاه هــر
انســانی اســت .خانــواده کــه اصلــی تریــن و مهمتریــن انــس یــک انســان اســت ،عمدتــا داخــل خانــه
اســت .بچههــای انســان ،همســر انســان ،خــود انســان در محیــط خانــه هســتند؛ لــذا مــا بایــد کاری
کنیــم کــه احســاس امنیــت کننــد.
در دورههــای قدیــم ،از بنــای تخــت جمشــید و ایــوان مدائــن بگیریــد تــا بناهــای عظیــم دوران اســامی
ـاخته شــده انــد؛ امــا همــه بــا شــاخص
و دورههــای مختلــف دیگــر ،کــه بــا معماریهــای مختلــف سـ ً
اســتحکام ،زیبایــی ،مصالــح خــوب ،تناسـ ِـب بــا محیــط و مطمئنــا صرفــه جویــی؛ همیــن اصولــی کــه
شــماها در مهندســی ســاختمان درنظــر میگیریــد.
مــا نبایــد وقتــی زلزلــه میآیــد ،بــه فکــر بیفتیــم؛ مــا بایــد از گذشــتهها عبــرت بگیریــم .دربــاره نظــام
مهندســی و قانونــی کــه گذاشــته شــده ؛ اینهــا خــوب اســت ،منتهــا اینه ًــا را بــه مرحلــه عمــل و تحقــق
برســانید؛ نگذاریــد اینهــا مــورد غفلــت قــرار بگیــرد ،یعنــی بایــد حقیقتــا مهندســان ناظــر ،مهندســان
محاســب ،مهندســان نقشــه کــش و مهندســانی کــه در بخشهــای مختلــف مشــغولند ،همــه بایــد
خودشــان را مســوول بداننــد.
یلــرزد.
مــا مثــل بــم زیــاد داریــم ،یــک زلزلــه  ۶و چنــد دهــم ریشــتری و ایــن همــه کشــتار ،تــن انســان م 
بنــده بــه اغلــب شــهرهای ایــران رفتــه ام و آنجاهــا را گشــته ام و در کوچــه پــس کوچههــای آنهــا رفــت
و آمــد داشــته ام .بعضــی از شــهرها هســتند کــه ا گــر خــدای نکــرده یــک حادثــه آن طــوری پیــش بیایــد،
خســاراتش غیرقابــل تصــور خواهــد بــود؛ بایــد بــه فکــر افتــاد ،بایــد دنبــال اینهــا رفــت.

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ،بــر اســاس قانــون نظــام مهندســی و كنتــر ل ســاختمان مصــوب ســال  1374مجلــس شــورای
اســامی ،بــه منظــور تامیــن مشــاركت هــر چــه وســیع تــر مهندســان در انتظــام امــور حرفــه ای خــود و تحقــق اهــداف قانــون مذكــور
تاســیس شــده اســت.
نظــام مهندســی و كنتــرل ســاختمان عبــارت اســت از ؛ مجموعــه قانــو ن ،مقــر رات ،آئیننامههــا ،اســتانداردها و تشــكلهای
ن و بــه
ف مــد نظــر قانــون نظــام مهندســی و كنتــر ل ســاختمان تـــدوی 
ت رســیدنب ـ ه اهــدا 
مهندس ـی ،حرف ـهای و صنفــی كــهدر جه ـ 
مــورد اجــراء گذاشــت ه میشــود.
مهندســین عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در  7رشــته اصلــی فعالیــت میکننــد کــه ایــن رشــتهها عبارتنــد از ،عمــران،
معمــاری ،مکانیــک ،بــرق ،نقشــه بــرداری ،ترافیــک و شهرســازی میباشــد و بــر اســاس ســابقه و تجربــه کاری بــه  3پایــه صالحیــت
شــامل ؛ مهندســین پایــه ســه در شــروع فعالیــت ،مهندســین پایــه دو بــا تجربــه و ســابقه حــدود ده ســال و مهندســین پایــه یــک بــا
تجربــه و ســابقه  15ســال و بیشــتر تقســیم میشــوند.
دانــش آموختــگان رشــتههای هفتگانــه مهندســی بعــد از گذشــت ســه ســال از زمــان فــارغ التحصیلــی خــود در آزمــون ورود بــه حرفــه
مهندســی شــرکت کــرده و در صــورت کســب نمــره قبولــی در ایــن آزمــون کــه بــه صــورت سراســری برگــزار میگــردد ،پروانــه اشــتغال
بــه کار از ســوی وزارت راه و شهرســازی دریافــت و در امــور طراحــی و نظــارت پروژههــای ســاختمانی کــه از ســوی ســازمان نظــام
ی کننــد.
مهندســی ســاختمان تعییــن و ارجــاع میشــود ،فعالیــت مـ 
همانگونــه کــه در اهــداف قانــون نظــام مهندســی و کنتــر ل ســاختمان آمــده اســت؛ هــدف اصلی این قانــون ،احداث ســاختمانهایی
اســت کــه بــا رعایــت اصــول فنــی و اســتانداردهای مــورد قبــول ســاختمانی ،ایمنــی ،بهداشــت و آســایش را بــرای بهــره بــرداران و
ســاکنین آن بــه ارمغــان آورد کــه ابــزار تحقــق ایــن هــدف؛ رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان ،همــت و تــاش مهندســان رشــتههای
هفتگانــه در ایــن راســتا اســت.
اراده و فرهنــگ احــداث ســاختمان مطلــوب از ســوی شــهروندان ،ســازندگان و مالکیــن محتــرم کــه ســالیانه رقمهــای ســنگینی را بــه
عنــوان ســرمایه ملــی در ســاخت و ســاز هزینــه میکننــد در ایــن خصــوص بســیار حایــز اهمیــت اســت.
کتابچــه پیــش رو ؛ ســعی دارد بــه طــور مختصــر و ان شــاءاهلل مفیــد ،گامــی در جهــت آگاهــی بیشــتر مالــکان و شــهروندان محتــرم در
ایــن خصــوص بــردارد و همشــهریان عزیــز را بــا رونــد کار ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان قــم آشــنا نمایــد.
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مقررات ملی ساختمان
چیست؟

مقــررات ملــی ســاختمان مجموعــه قوانیــن الزماالجرایــی اســت کــه رعایــت آن در ســاخت و ســاز
میتوانــد بــه تأمیــن ایمنــی و آســایش ســاکنان آنهــا منجــر شــود و ایــن مقــر رات کــه بــا توجــه بــه
ســطح فنــاوری کشــور تدویــن شــده اســت ،امــروزه میثــاق جامعــه مهندســی کشــور اســت و توانســته
قابلیتهــای خــود را در عرصههــای مرتبــط نشــان دهــد.
مقــررات ملــی ســاختمان در کشــور مــا ســابقه طوالنــی نداشــته و در مــواردی نیــز حســب نیــاز ضوابــط
ت و ســازها و نیــاز
ســایر کشــورها ،بومــی شــده اســت ؛ امــا امــروز بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ســاخ 
روزافــزون بــه روشهــای طراحــی و اجــرای نویــن و اســتفاده از مصالــح و فرآوردههــای ســاختمانی
بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه جامعــه مهندســی و صنایــع مرتبــط کشــور قــرار گیــرد؛ بــه گونـهای کــه
مقــررات ملــی ســاختمان در تمــام وجــوه و اركان ســاخت و ســاز حاكــم باشــد وایــن وظیفــه بز رگــی
اســت کــه بایــد جامعــه مهندســی بــه دوش بکشــد.
تجربــه زلزلههــای گذشــته ،پاییــن بــودن عمــر مفیــد ســاختمانها و نیــاز بــه تعمیــرات فــراوان در
ت و ســازهای ســنتی دیگــر جوابگــوی
طــول دوره بهرهبــرداری ســاختمانها نشــان میدهــد کــه ســاخ 
جامعــه رو بـه رشــد ایــران اســامی نیســت و بــا توجــه بــه افــق ســند چشـمانداز بیســت ســاله کشــور،
اهمیــت مقــررات ملــی ســاختمان بیــش از پیــش آشــکار میشــود.
در مجمــوع میتــوان عنــوان داشــت ،مقــر رات ملــی ســاختمان مجموعــه اصــول و قواعــد فنــی و کنتــر ل
اجــرای آنهــا اســت کــه بایــد در طراحــی ،محاســبه ،اجــرا و بهــره بــرداری و نگهــداری ســاختمان در جهــت
تامیــن ایمنــی ،بهداشــت ،بهرهدهــی مناســب ،آســایش ،صرفــه اقتصــادی ،حفاظــت محیــط زیســت و
صرفــه جویــی در انــر ژی و حفــظ ســرمایههای ملــی رعایــت شــود.
مقــررات ملــی ســاختمان در  22مبحــث گــردآوری شــده کــه هــر مبحــث بــه بخشــی از مقــر رات الزم
در احــداث ســاختمان میپــردازد و بــر اســاس قانــون ،رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان بــر تمامــی
مهندســین ،بهــره بــرداران ،مجریــان و ســازندگان و مالکیــن محتــرم در سراســر کشــور الزم االجــرا
میباشــد.

پروانــه ســاختمانی ســندی اســت کــه بایــد قبــل از شــروع کار ســاخت و ســاز ،توســط شــهرداری صــادر شــود و انجــام
هرگونــه عملیــات ســاخت و ســاز بــدون پروانــه ســاختمانی خــاف قانــون محســوب شــده و شــهردار یها و ســایر
مراجــع کنتــر ل ســاختمان موظــف بــه جلوگیــری از ادامــه ســاخت و ســاز ســاختمانهای بــدون پروانــه میباشــند.
محاســن اخــذ پروانــه ســاختمان عبارتنــد از ،اطمینــان از ســاخت و ســاز قانونــی و بــر اســاس مشــخصات فنــی،
بهرهمنــدی از تســهیالت بانکــی ،بیمــه شــدن عوامــل دخیــل در ســاخت و ســاز در صــورت بــروز حــوادث ســاختمانی،
جلوگیــری از بــروز حــوادث ســاختمانی بــرای ســاختمانهای مجــاور بــه دلیــل حضــور ناظریــن ســاختمانی و ارائــه
راهنماییهــای الزم در ایــن زمینــه ،صرفــه جویــی در هزینههــای ســاخت و ســاز بــه دلیــل اســتفاده از تجــارب فنــی
مهندســین در هنــگام طراحــی و نظــارت و صرفهجویــی در هزینههــا بــا توجــه بــه اختــاف در هزینههــای اخــذ پروانــه بــا
جرایــم احــداث ســاختمان بــدون پروانــه.
اخــذ پروانــه ســاختمانی اولیــن قــدم در راه ســاخت یــک ســاختمان بــه حســاب میآیــد کــه جزئیــات نحــوه صــدور
پروانــه ســاختمانی در اســتان قــم بــه شــرح ذیــل میباشــد.
 1مراجعه به واحد کنترل شهرسازی و ثبت کدنوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
 2مراجعــه مالــک در زمــان تعییــن شــده بــه شهرســازی منطقــه و بازدیــد ملــک توســط مامــور بازدیــد (مامــور بازدیــد
پــس از بازدیــد ملــک بــه مالــک یــا متقاضــی اعــام مینمایــد در چــه زمانــی بــه کــدام قســمت شهرســازی جهــت پیگیــری
مراجعــه نمایــد).
 3تعیین بر و کف توسط واحد نقشه برداری(در صورت نیاز)
 4اظهــار نظــر واحدهــای تعییــن خــاف و طــرح تفصیلــی شهرســازی بــا توجــه بــه درخواســت مالــک و دســتور الزم
توســط رئیــس شهرســازی و شــهردار منطقــه انجــام و اســتعالمات و صــدور دســتور تهیــه نقشــه و در صــورت نیــاز
دســتور (مدیــر نظــارت بــر ضوابــط شهرســازی ـــــ معــاوت شهرســازی و معمــاری)
 5ارائــه نقش ـههای ســاختمانی تأییــد شــده (توســط مهنــدس ناظــر ،محاســب......و نظــام مهندســی ســاختمان-
واحــد نظــارت بــر صــدور پروانــه) بــه واحــد تأییــد نقشــه شهرســازی منطقــه
 6صدور پیش نویس قطعی پروانه ساختمانی و ارجاع به واحد درآمد و نوسازی و پرداخت عوارض
 7صدور مجوز پروانه ساختمانی

پروانهساختمانچیست
ودریاف ـ ـ ـتآن
چهضرورتیدارد؟
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شرحوظایفدفات ر
وخدماتفنیمهندسی
ساختمانچیست؟

نقشــههای ســاختمانی از جملــه معمــاری ،ســازه ،تاسیســات مکانیکــی و
کلیــه مــدارک فنــی و
ً
تاسیســات برقــی منحصــرا بایــد توســط دفاتــر مهندســی طراحــی ســاختمان عضــو ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان و دارای پروانــه اشــتغال وز رات راه و شهرســازی انجــام شــود.
ً
مــدارک فنــی ارائــه شــده از ســوی دفاتــر مهندســی ســاختمان الزامــا بایســتی ســازگار بــا شــرایط زمیــن،
محیــط ،وضعیــت مالــی و نیــروی انســانی در منطقــه و کیفیــت مصالــح ســاختمانی بــوده و مــوارد فــوق
از ســوی مراجــع ذیربــط در ســازمان از نظــر فنــی و در شــهرداری از نظــر موقعیــت محلــی و ســازگاری بــا
محیــط و طــرح جامــع مــورد تأییــد قــرار گیــرد.

من
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ق
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قرا طر نسب م جزء
ی
ر دارد .زیاد

ناظــر شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و دارای پروانــه
اشــتغال از وزارت راه و شهرســازی در یکــی از رشــتههای مرتبــط بــا ســاختمان هماننــد ،معمــاری،
ســازه ،تاسیســات مکانیکــی ،تاسیســات برقــی و نقشــه بــرداری اســت کــه بــر اجــرای صحیــح
عملیــات ســاختمانی از لحــاظ انطبــاق ســاختمان در حــال احــداث بــا مشــخصات منــدرج در پروانــه
ســاختمان ،نقشــهها و مــدارک فنــی ضمیمــه آن نظــارت کــرده و در پایــان کار مطابقــت عملیــات
اجرایــی ســاختمان را بــا مــدارک مذکــور گواهــی مینمایــد.
ناظــر بــه هنــگام صــدور پروانــه ســاختمان توســط ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان انتخــاب و بــه
مالــک و مراجــع صــدور پروانــه معرفــی میگــردد.
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ناظرکیس 
ت
وچگونهتعیینمیشود؟
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مالکیاکارفرمایساختمان
چهوظایفیدارد؟

 1مطالعــه و جمــع بنــدی خواســتههای خــود جهــت طــرح ســاختمان و اســتفاده از خدمــات و مشــاوره
فنــی دفاتــر مهندســی عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ،همچنیــن گذرانــدن مراحــل قانونــی
اخــذ پروانــه ســاختمان و اســتفاده از خدمــات مهندســی ناظــر و مجریــان ســاختمانی جهــت حصــول
اطمینــان از ســاخت و ســاز فنــی و جلوگیــری از بــه هــدر رفتــن منابــع مالــی و مصالــح ســاختمانی
 2اجرای ساختمان طبق نقشههای مصوب و تحت نظر مهندس ناظر
 3انتخــاب مجــری و پیمانــکار دارای صالحیــت بــا تأییــد مهنــدس ناظــر و اســتفاده از مجریــان و
عوامــل فنــی ماهــر و مجــرب جهــت اجــرای کارهــای ســاختمانی
 4اعــام زمــان شــروع کار عملیــات ســاختمانی بــه ناظــران حداقــل  3روز قبــل از شــروع هــر مرحلــه و
انجــام مراحــل ســاخت و ســاز بــا اطــاع و هماهنگــی آنــان جهــت حصــول اطمینــان از صحــت عملیــات
و عــدم بــروز مشــکل در صــدور پایــان کار
 5اســتفاده از مصالــح اســتاندارد و مرغــوب بــا اخــذ راهنمایــی و مشــورت از مهندســین ناظــر و انجــام
آزمایــش مصالــح (جــوش و بتــن )...در صــورت اعــام مهنــدس ناظــر
 6مالــک موظــف اســت از نخســتین روز شــروع عملیــات ســاختمانی یــک نســخه از نقشـههای ممهــور
بــه مهــر ســازمان و شــهرداری و یــک نســخه از پروانــه ســاختمان و فــرم شــروع عملیــات ســاختمانی را
در مــدت اجــرا در محــل کارگاه نگهــداری نمایــد تــا در
صــورت مراجعــه مامــوران کنتــر ل ســاختمان در
اختیــار آنــان بگــذارد.

استفاده
استاندارد از مصالح
م 
یت
مهمی در با واند نقش
مقاومت ال بردن
باالخ ساختما 
نها
ص در مق
ایفا نم ابل زلزله
اید.

الف) مرحلهطراحی
 1مراجعه مالک با دستور تهیه نقشه و مدارک هویتی به واحد خدمات مهندسی سازمان
 2واریز تمامی هزینه طراحی به حساب مهندس طراح توسط مالک
 3صدور فیشهای طراحی و تحویل به مالک یا وکیل قانونی ایشان
 4ثبت فیشهای صادر شده در حداکثر مدت زمان  15روز
 5صدور معرفی نامه و ارجاع مالک به دفاتر مهندسی جهت طراحی نقشه ها
 6عقد قرار داد طراحی با مالک در دو نسخه و تسلیم یک نسخه به مالک محترم
 7اتمام طراحی توسط مهندسین طراح مربوطه
 8تحویل نقشهها به گروههای کنترل نقشه سازمان همراه یک نسخه از قرارداد توسط دفتر مهندسی
 9کنتر ل نقشهها و بر رسی تأیید و یا عدم تأیید آنها
 10در صــورت تأییــد نشــدن نقشــه هــا ،ارجــاع نقش ـهها بــه دفاتــر مهندســی جهــت اصــاح و ارجــاع
مجــدد بــه ســازمان
 11مهمور نمودن نقشه توسط شهرداری و نظام مهندسی در صورت تأیید نقشه ها
 12تحویل نقشهها به دفتر مهندسی و تسلیم آن به مالک پس از تسویه حساب

گردشکا ر
خدماتمهندسیدرسازمان
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نکاتقابلتوجه:

گردشکا ر
خدماتمهندسیدرسازمان

ً
 مالکیــن محتــرم بــرای طراحــی حتمــا قــرارداد طراحــی بیــن خــود و مهنــدس طــراح را تنظیــم نماینــد و پــس از
اخــذ نقش ـهها در صــورت داشــتن بدهــی بــه مهندســین مبلــغ مــورد نظــر را پرداخــت و رســید دریافــت نماینــد.
 مالکیــن محتــرم بایســتی در هنــگام طراحــی ؛ نظــرات خــود را بــه مهنــدس طــراح اعــام و یــک نســخه از نظــرات
خــود را بــا امضــاء مهنــدس طــراح نــزد خــود نگهــداری نماینــد.
 چنانچــه ســاختمانً دارای مشــخصاتی اســت کــه نیــاز بــه آزمایــش خــاک دارد بــا هماهنگــی مهنــدس طــراح
ســازه ،بایســتی ســریعا طبــق دســتورالعمل ســازمان اقــدام نماینــد.
 حداکثــر زمــان طراحــی هــر نقشــه بــر اســاس زمــان بنــدی اعــام شــده توســط ســازمان میباشــد کــه بایســتی
در قــرار داد بیــن مالــک و مهنــدس منظــور شــود.
 بــه مالکیــن محتــرم توصیــه میشــود از پرداخــت هــر گونــه وجــه اضافــی غیــر از آنچــه ســازمان اعــام
مینمایــد ،خــوداری نماینــد.
 هر گونه تغییر نقشه و طراحی بایستی قبل از اجرای ساختمان باشد.
 در صورت تشخیص و صالحدید مهندس طراح ،آزمایش خاک الزامی است.
 عــدم مراجعــه مالــک بعــد از مــدت زمــان طراحــی ،موجــب خــارج شــدن پــروژه از ظرفیــت مهنــدس مربوطــه
میشــود و بایســتی مالــک تابــع ضوابــط جــاری ســازمان باشــد.
ً
 برای ساختمانهای بیش از یک زیر زمین ،حتما بایستی طرح سازه نگهبان و نظارت آن انجام شود.
 بــرای کلیــه ســاختمانها مــی بایســت نقشــههای معمــاری ،ســازه ،بــرق و مکانیــک تهیــه شــود و بــرای
ســاختمانهای  6ســقف بــه بــاال معرفــی طــراح هماهنــگ کننــده نیــز الزامــی اســت.
 در صــورت تغییــر دســتور نقشــه قبــل از هــر اقدامــی میبایســت دســتور نقشــه جهــت اعمــال و ثبــت بــه
ســازمان ارائــه شــود.
 در صورتــی کــه خاکبــرداری از تــراز فنداســیون مجاوریــن پاییــن تــر باشــد ،مــی بایســت قبــل از خاکبــرداری
بــا ناظــر هماهنگــی نمــوده تــا در صــورت نیــاز نســبت بــه اجــرای ســازه نگهبــان اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

ب) مرحلهنظارت

 1پــس از تهیــه و تأییــد نقشــه هــا ،مالــک بــا مراجعــه بــه بخــش خدمــات مهندســی ســازمان ،درخواســت مهنــدس
ناظــر مینمایــد.
ً
 2معرفی مهندس ناظر صرفا توسط سازمان و بر اساس اولویت و ظرفیت مهندسین میباشد.
 3مبلغ حقالزحمه نظارت شامل کسورات قانونی از جمله سهم سازمان و سهم مهندس میباشد.
 4برای هر پروانه؛مهندس ناظر عمران ،ناظر معماری ،ناظر مکانیک و ناظر برق معرفی میگردد.
 5برای ساختمانهای  6سقف به باال ناظر نقشهبردار و ناظر هماهنگکننده به ناظران دیگر اضافه میگردد.
 6مالکین محترم برای خدمات نظارت بایستی با مهندس ناظر قرارداد تنظیم نمایند.
 7بابت هزینه تمدید پروانههای ساختمان میبایست به قرارداد فی ما بین مالک و ناظر مراجعه گردد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تغییــر و تعویــض مهنــدس ناظــر امــکان پذیــر نیســت(.در مــوارد خــاص بایســتی کیفیــت اجــرای
پــروژه مــورد تأییــد مهنــدس ناظــر اولیــه قــرار گیــرد).
در صــورت تشــخیص مهنــدس ناظــر جهــت حفــظ و نگهــداری ســاختمانهای مجــاور و دیوارههــای گــود ،بایســتی
طــرح و نظــارت ســازه نگهبــان انجــام شــود.
رعایــت اصــول ایمنــی جهــت حفــظ ســامت و ایمنــی ســاختمانها و اشــخاص ثالــث و عوامــل شــاغل در کارگاه
ســاختمان از وظایــف مالــک و یــا مجــری معرفــی شــده توســط مالــک میباشــد.
بــه مالکیــن محتــرم توصیــه مــی شــود از پرداخــت هــر گونــه وجــه اضافــی غیــر از آنچــه ســازمان اعــام مــی نمایــد،
خــوداری نماینــد.
پــس از اخــذ پروانــه قبــل از شــروع بــه کار در صــورت هــر گونــه تغییــر در نقشـهها؛ میبایســت بــا کلیــه مهندســین طــراح
اعــم از معمــاری ،ســازه ،بــرق و مکانیــک هماهنگیهــای الزم صــورت پذیــرد ،چــون کــه در پایــان عملیــات ســاختمانی
بــرای صــدور شناســنامه فنــی ملکــی نیــاز بــه نقشــه چــون ســاخت مــی باشــد کــه قبــا مــی بایســت بــا مهندســین طــراح
در خصــوص تغییــرات هماهنگیهــای الزم بعمــل آمــده باشــد.

گردشکا ر
خدماتمهندسیدرسازمان
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گردشکار،مراحلتهیهنقش ـهومعرفیناظر
شهرداریقم

مرحله 1

خدماتمهندسی

خدماتمهندسی
معرفی مهندس
طراح و واریز
هزینههای طراحی

ارجاع به دفاتر
مهندسی برای
طراحی

مرحله ۵

سازمان
نظاممهندسیساختمان
استانقم

معرفی ناظر و
واریز هزینههای
نظارت

ارجاع مالک با
کلیه مدارک به
شهرداری جهت
صدور پر وانه

مرحله ۲

مرحله ۳

مرحله 4

دفاتر مهندسی

واحد تحویل نقشه

دفاتر مهندسی

انعقاد قرارداد
بین مالک و
مهندس طراح،
طراحی نقشهها
طبق زمانبندی
اعالمشده

ارسال نقشه به
واحد تحویل
نقشه سازمان

ارسال به
گر وههای
کنتر ل نقشه و
محاسبات

ارجاع نقشهها
معاونت درج ُمهر برجسته
به حوزه
و تحویل نقشه
و
شهرسازی
تأیید شده به
معماری جهت
دفاتر
تأیید و بر رسی

ارجاع نقشه جهت اصالح به دفتر مهندس در صورت عدم تأیید

تحویل نقشه
تأیید شده به
مالک

تسویه حساب
با مهندس در
صورت تغییر
متراژ توسط دفتر
مهندسی با توجه
به صورتحساب
پر وژه

 1مراجعــه مجــری لولــه کشــی گاز بــه ســازمان (بــه همــراه کپــی ســند یــا قولنامــه و پروانــه ســاختمان جهــت
اخــذ شــماره ثبتــی پــروژه)
 2ثبت نام اینترنتی از طریق درگاه خدمات الکترونیک سایت سازمان به آدرس www.nezamqom.ir
 3واریــز و ثبــت هزینــه باز رســی گاز بــه صــورت اینترنتــی از طریــق درگاه خدمــات الکترونیک ســایت ســازمان
و معرفــی مهنــدس ناظر
 4مراجعــه مجــری لولــه کشــی گاز بــه مهنــدس ناظــر بــه همــراه برگــه معرفــی کــه از طریــق درگاه خدمــات
الکترونیــک ســایت ســازمان قابــل دریافــت میباشــد.
 5انجام باز رسی گاز توسط مهندس ناظر جهت اجرای عملیات لوله کشی توسط مجری
 6تحویل نقشه توسط مهندسناظر پس از تأیید مراحل لوله کشی گاز
 7در صورت تأیید نقشه گاز ،تأییدیه نهایی از سوی واحد باز رسی گاز صادر میشود.
 8تحویل تأییدیه به مجری لوله کشی گاز یا مالک با همراه داشتن رسید از مهندس ناظر

نکاتمهم:
 مالکیــن محتــرم میتواننــد  72ســاعت پــس از تحویــل نقشــهها توســط ناظــر گاز بــه ســازمان ،جهــت
دریافــت تأییدیههــای مربوطــه بــه ســازمان مراجعــه نماینــد.
 تغییــر و تعویــض ناظــر گاز امــکان پذیــر نمــی باشــد و تنهــا در صورتــی کــه ناظــر معرفــی شــده نتوانــد بــه وظایــف
قانونــی خــود عمــل نمایــد ؛ بــا تشــخیص مراجــع ذیربــط ،ناظــر مربوطــه تعویــض خواهــد شــد.
 پــس از ثبــت کار و معرفــی باز رســی گاز در صــورت درخواســت مالــک جهــت تعویــض مجــری بایســتی
مجــری اولیــه انصــراف کتبــی خــود را اعــام نمایــد ؛ در غیــر ایــن صــورت بایســتی تعویــض مجــری توســط
اتحادیــه مربوطــه تأییــد و بــه ســازمان اعــام گــردد.
 جهــت تغییــر در تعــداد واحــد قبضهــای گاز بــه عنــوان مثــال دو یــا چنــد واحــده کــردن ،میبایســت ابتــدا
بــه یکــی از مجریــان گاز صاحــب صالحیــت مراجعــه نمــود.

چگونگیارائهخدما 
ت
بازرسی گازدرسازمان

آشنــ_ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاییب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازمان
نظا ممهنـ ـ ـ ـ ـ ــدسیساخت ـ ـ ـ ـ ــما نو
راهنمایشهروندانمحترماستانقم

14

شناسنام 
ه
فنیوملکیساختمانچیست
وشاملچهمواردیمیشود؟

شناســنامه فنــی و ملکــی ســاختمان ســندی اســت کــه حــاوی اطالعــات فنــی و ملکی ســاختمان بوده
و توســط ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان صــادر میگــردد و در کلیــه نقــل و انتقــاالت ســاختمانی
همــراه بــا نقش ـههای چــون ســاخت تحویــل خریــداران میگــردد تــا از مشــخصات ســاختمانی کــه
خریــداری مینماینــد مطلــع شــوند.
در ایــن شناســنامه چگونگــی رعایــت مقــر رات ملــی ســاختمان و ضوابــط شهرســازی و نیــز ضوابــط
کیفیــت فنــی ســاختمان قیــد میگــردد.
مالــکان محتــرم در حیــن اجــرای ســاخت و ســاز بایــد دقــت داشــته باشــند تــا اصولــی کــه در قانــون
بــدان اشــاره شــده بــه نحــو احســن طبــق آییــن نامههــای موجــود رعایــت نماینــد و در کلیــه مراحــل
ســاخت و ســاز بــا مهندســان ناظــر هماهنــگ بــوده و از لحــاظ کیفیــت و مطلــوب بــودن اجــرا و مصالــح
ســاختمانی مــورد اســتفاده از ناظــران مربوطــه تأییدیــه کســب کننــد تــا در زمــان اخــذ شناســنامه فنــی
و ملکــی نتیجــه مطلوبــی از ســاختمان خــود داشــته باشــند.
شناســنامه فنــی و ملکــی ســاختمان در ســه نســخه از ســوی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
صــادر میگــردد کــه یــک نســخه از آن بــه مالکیــن محتــرم تحویــل
میگــردد تــا بتواننــد در زمــان نقــل و انتقــاالت مشــخصات فنــی
ســاختمان را بــه خریــدار معرفــی نماینــد و
یــک نســخه نیــز بــرای جهــت دریافــت
از م مبحث 14
پایــان کار تحویــل مراجــع صــدور
قر
ساختمان رات ملی
پروانــه ســاختمانی میگــردد و نســخه
ر
ز
د مینه ت
ســوم نیــز در ســازمان نظــام مهندســی
گرمایش و سرمای اسیسات
ســاختمان بایگانــی میگــردد.
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مدارکموردنیاز
جهتصدور
شناسنامهفنیوملکی

 1آخرین گزارش مرحلهای که توسط کلیه ناظرین تکمیل گردیده است.
 2اصــل فیــش وار یــزی بابــت هزینــه صــدور شناســنامه فنــی و ملکــی ســاختمان کــه طبــق تعرفــه
ســازمان محاســبه میگــردد.
 3کپی از تمامی صفحات پروانه ساختمان.
 4تکمیل دفترچه اطالعات ساختمان توسط کلیه ناظران.
 5اصــل آزمایشــات انجــام شــده ،شــامل خــاک ،جــوش ،بتــن و کشــش میلگــرد کــه بــه تأییــد ناظــر
رســیده باشــد.
 6اصل تأییدیه آسانسور از اداره استاندارد استان.
 7اصل تأییدیه چاه ارت ساختمان از شرکتهای مورد تأیید اداره برق و سازمان نظام مهندسی.
 8کپی گزارشهای مرحلهای مهندس ناظر
 9کپی گزارش بازدید شهرداری (گواهی پایان کار)
 10درج تار یــخ و شــماره ثبــت در ســازمان بــر روی جلــد دفترچــه اطالعــات ســاختمان و آخریــن
گــزارش مرحلــهای
 11کپی کارت ملی مالک یا مالکان
 12کپی سند مالکیت جهت زمین های 6دانگ و کپی وکالت محضری جهت زمینهای مشاع
 13تکمیل فرم «ج» توسط مالک
 14نقشه مصوب سازه به همراه دفترچه محاسبات آن

گــزارش مطالعــات ژئوتكنیــك بــه طراحــان كمــك مــی كنــد كــه بــا افزایــش آگاهــی در مــورد جنــس زمیــن
و تخمیــن مناســب ظرفیــت باربــری پــی ،تــا حــد امــكان ضمــن رعایــت صرفــه جویــی اقتصــادی
در طراحــی پیهــا و ســایر اجــزای ســازهای ،ایمنــی و پایــداری ســازه را تأمیــن نماینــد .همچنیــن،
كارفرمایــان بــا تجربــه معتقدنــد کــه هزینــه انجــام مطالعــات ژئوتكنیــك در یــك پــروژه متعــارف
ســاختمانیً ،در حــدود  0/1تــا  0/5درصــد هزینــه تمــام شــده كار میباشــد .ولــی بــا صــرف همیــن
هزینــه نســبتا ناچیــز ،میتــوان تــا حــد زیــادی از بســیاری خســارات جانــی و مالــی ناشــی از عــدم
شــناخت كافــی زمیــن جلوگیــری نمــود .بدیهــی اســت كــه بیتوجهــی بــه مشــخصات خــاك و زمیــن
میتوانــد از لحــاظ اقتصــادی و ایمنــی ،موجــب بــروز خســارات غیــر قابــل جبــران بــرای مالــكان ،و
همچنیــن در صــورت وقــوع حــوادث ،موجــب ایجــاد مســئولیت بــرای دســت انــدركاران پــروژه گــردد.
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دفترچهگزار 
ش
مطالعاتژئوتكنیكشامل
چهمواردیاست؟

گــزارش مطالعــات ژئوتكنیــك از دو بخــش گزارشهــای توصیفــی و مهندســی تشــكیل میشــود ،كــه
هــر بخــش شــامل مــوارد زیــر اســت:

الف)گزارشتوصیفیشناساییهایژئوتكنیكی:
1
2
3
4
5

نقشه محل گمانه یا حفاری.
شرح تمام نمونههای گرفته شده از خاك و سنگ.
سطح آب زیر زمینی در صورت مشاهده.
نتایج تمام آزمایشهای محلی و آزمایشگاهی.
شرح تمام الیههای خاک و سنگ.

ب)گزارشمهندسیشناساییهایژئوتكنیكی:

 1ظرفیت باربری خاك.
 2ارائــه تمهیداتــی كــه باعــث كاهــش اثــرات خاكهــای متــورم شــونده ،روانگرایــی ،نشســت غیــر
یكنواخــت و ناهمگنــی خــاك شــود.
 3تخمین نشست كل و نشست غیر یكنواخت.
 4اطالعات مورد نیاز برای طراحی شمعها در صورت لزوم.
ّ
 5تعیین نوع زمین بر اساس مبحث ششم مقر رات ملی ساختمان.
 6محاسبه فشار خاك پشت سازههای نگهبان.
 7تعیین نوع سیمان مصرفی برای بتن مجاور خاك.

طبــق مبحــث هفتــم مقــر رات ملــی ســاختمان ،در صورتــی کــه کــه تمــام شــرایط زیــر برقــرار باشــد نیــاز
بــه انجــام عملیــات گمانــه زنــی نمیباشــد و جمــع آوری اطالعــات و بازدیــد محلــی کفایــت مینمایــد:
 ۱دادههــای كافــی از محــدوده محــل مــورد نظــر و زمینهــای بــا ســازند زمیــن شناســی مشــابه در
دســترس باشــند.
 2ساختمان مورد نظر با اهمیت كم یا متوسط و با حداكثر  4طبقه باشد.
 3ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال كمتر از  300متر مربع باشد.
 4در طراحی و اجرای ساختمان ،نیاز به گودبرداری به میزان كمتر از  2متر باشد.
 5تعــداد ســاختمانها زیــاد (بیــش از  3ســاختمان مشــابه و نزدیــك بــه یكدیگــر ،ماننــد شــهركها و
پروژههــای انبــوه ســازی و غیــره) نباشــد.
 6نوع زمین طبق مبحث ششم مقر رات ملی ساختمان(استاندارد  ،)2800از نوع  1و  2نباشد.
 7هیچكدام از شرایط ذیل نیز وجود نداشته باشد:
الف .احتمال مواجه شدن با خاك دستی در محل ساخت.
ب .احتمــال مواجــه شــدن بــا خاكهــای مســألهدار (ماننــد خاكهــای متــورم شــونده ،خاكهــای بــا
پتانســیل روانگرایــی و خاكهــای رمبنــده)
پ .سازه ای در مجاور محل مورد نظر كه احتمال خسارت به آن وجود دارد.
ت .محل مورد نظر در منطقه خرد شده گسل اصلی واقع شده باشد.
ث .مناطقی با سطح آب زیر زمینی باال (بر اساس بر رسیهای محلی)

در چه شرایطی
مطالعات ژئوتكنیك
باید انجام شود؟
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ساختمانهایمشمو 
ل
آزمایشخاک در استان قم

در شــرایط کنونــی در اســتان قــم ســاختمانهای مشــمول آزمایــش ژئوتکنیــک بــه شــرح ذیــل
میباشــد:
 1کلیــه ســاختمانهای  7ســقف بــه بــاال( .ودر آینــده مطابــق مبحــث هفتــم مقــر رات ملــی ســاختمان
از  ۵طبقــه بــه بــاال)
 2کلیه ساختمانهای با زیربنای باالتر از  5000متر و با سه سقف.
 3کلیــه ســاختمانهای عمومــی ،مســاجد ،تکایــا و حســینهها بــا زیربنــای بــاالی  500مترمربــع و ســه
طبقــه بــه بــاال.
 4کلیه ساختمانهایی که بیش از یک طبقه زیر زمین دارند.
نکتــه :1انجــام آزمایــش ژئوتکنیــک بــرای ســاختمانهای فــوق در شــهر قــم الزامــی میباشــد و بــرای
ســایر ســاختمان هــا ،انجــام آزمایــش اختیــاری میباشــد.
نکتــه :2انجــام آزمایــش ژئوتکنیــک میبایســت پــس از طــی مراحــل اداری ســازمان و صــدور
«معرفــی نامه»توســط شــرکتهای دارای پروانــه اشــتغال بــکار در ســطح اســتان قــم انجــام پذیــرد.
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مدارکموردنیازجهتثبتدستورنقشه
1
2
3
4
5
۶

اصل و کپی دستور نقشه
کپی سند
کپی وکالت نامه (در صورتی که وکیل پیگیر کننده باشد).
کپی صفحات پروانه (در صورت داشتن پروانه قبلی)
کپی کارت شناسایی پیگیری کننده(مالک یا وکیل)
کداقتصادی ۱۲رقمی در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد

مدارکموردنیازجهتتهیهنقشهتفکیکاعیانی
 1کپی پروانه ساختمان
 2کپی سند
 3فرم درخواست

مدارکموردنیازجهتثبت UTM
 1کپی سند(قولنامه یا هر گونه سند موجود)
 2کپی کارت ملی مالک
 3فرم درخواست
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مدارکموردنیاز
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نقشهمعماری

نقشههایی که پالن ــــ
نما ــــ برشهای الزم و
جانمایی نقشه را نشان
میدهد
برش A-A

3،4،5 پالن طبقه

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

آشنــ_ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاییب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازمان
نظا ممهنـ ـ ـ ـ ـ ــدسیساخت ـ ـ ـ ـ ــما نو
راهنمایشهروندانمحترماستانقم

24

نقش 
ه
تأسیسات
مکانیکی
نقشههایی که
پالنهای لولهکشی
آب و فاضالب و
سیستمهای گرمایشی
و سرمایشی را نشان
میدهد.
پالن آب رفت و برگشت رادیاتورهای طبقه اول

نقش 
ه
تأسیسات
برقی
نقشههایی که پالن
و طرح سیمکشی ــــ
سیستم اعالن حریق
ــــ روشنایی و پریزهای
تلفن و  ...را نشان
میدهد.
پالن روشنایی طبقات

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

طراحی و محاسبات
عناصر بار بر ساختمان
اعم از سقف ــــ
ستون ــــ تیرها ــــ و
پی و فنداسیون
را نشان میدهد.
(ساختمانهای ۳
طبقه به باال بایستی
دفترچه محاسبات
داشته باشند).
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نقشه
سازه

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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ایجاد
تغییر مکان بیش
از حد طبقه بهعلت
عدم وجود مهاربند
پس از وقوع زلزله

عملکرد
مناسب ساختمان
مهاربندی شده پس از
وقوع زلزه بم

وصله
غیراصولی
تیر
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عدم
وجود نبشی
اتصال در جان
تیر

بریده شدن
نبشی نشیمن

ابعاد
نا کافی صفحه
اتصال بین
مهاربندها

بریده شدن
اتصال مهاربند

ترکهای
قطری در
دیوارها

عدم رعایت
حداقل طول وصله
میلگردهای طولی در
کالف بتن آرمه

فرو ریزش
سقف در
ساختمان فاقد
کالف بعد از وقوع
زلزله

جدا
شدن مهاربند
از محل اتصال
و کمانهکردن
پروفیل
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سالم ماندن یک
ساختمان با کالف
افقی و قاپم پس از
وقوع زلزله

یک
ساختمان نوساز
مهندسی با اسکلت
فلزی و مهاربندی در
شهر بم پس از وقوع
زلزله
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ریزش
دیوارهای
غیرسازهای

پابرجایی
ساختمان
کالفبندی شده
پس از وقوع زلزله

پیچش
پروفیل و نیز ابعاد
نا کافی صفحه
اتصال بین دو
مهاربند

بریده شدن
اتصال مهاربند و
تغییر زاویه نبشی
اتصال

کمانش
پروفیل
مهاربند

جدا شدن
مهاربند از
صفحه اتصال

آشنــ_ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاییب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازمان
نظا ممهنـ ـ ـ ـ ـ ــدسیساخت ـ ـ ـ ـ ــما نو
راهنمایشهروندانمحترماستانقم

32

عملکرد
مناسب ساختمان
مهاربندی شده
در هنگام
زلزله بم

عدم
آسیب مسجد
جامع بم پس از
وقوع زلزله

پایداری
ساختمانها با کالف
بتنی در مقایسه با
انهدام ساختمانهای
فاقد کالف

عدم آسیب
ساختمان
اسکلت فلزی با
مهاربند

