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ه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفـان  کلی

بـراي ناشـر محفـوظ و منحصـراً      1348و مصنفان مصوب سـال  
باشد. لـذا هـر گونـه اسـتفاده از کـل یـا        متعلق به نشر نوآور می

قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،     
صــورت  بــرداري، نشــر الکترونیکــی، هــر نــوع انتشــار بــه عکــس

دي، فیلم فایـل صـوتی یـا تصـویري و      وي دي، دي اینترنتی، سی
غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شـرعاً حـرام   

ــی     ــرار م ــانونی ق ــرد ق ــت پیگ ــین تح ــت و متخلف ــد. اس گیرن
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ــل اول ــفص ــده ش ــارات، : گزی ــایف، اختی رح وظ

کننـده و   هاي عوامـل کنتـرل   تعهدات و مسئولیت

 10 ........................................... مجري ساختمان

 10 ......................................................................... يمجر -1

ــو حــدود اخت فیشــرح وظــا  صــالحیذ يمجــر اراتی
 10 ................................................................... مانساخت

 12 ساختمان انیهاي مجر تیو مسئول فیوظا نیمهمتر
 14 ......................يمجر اراتیتعهدات و حدود اخت ریسا

 14 ..................................................................... تعهدات

 .Error! Bookmark not definedيمجر اراتیاخت

 .Error! Bookmark not definedناظر -2

برگرفتــه مبحــث دوم  نینــاظر فیاي از شــرح وظــا رهپــا

 .Error! Bookmark not defined)ي(نظامات ادار رانیساختمان ا یمقررات مل

 .Error! Bookmark not definedکارفرما) ایکار (مالک  صاحب -3

کاربرگرفته از مبحث دوم مجموعـه مقـررات    حبتعهدات صا

 .Error! Bookmark not defined)ي(نظامات ادار رانیساختمان ا یمل
کاربرگرفته از مبحث دوم مجموعه مقـررات   صاحب اراتیاخت

 .Error! Bookmark not defined)ي(نظامات ادار رانیساختمان ا یمل

 .Error! Bookmark not defined قیتعل

 .Error! Bookmark not definedکار لیتحو
موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجـام  

 .Error! Bookmark not definedتعهدات، محل اختالف

 .Error! Bookmark not definedموارد فسخ

 .Error! Bookmark not definedاقدامات پس از فسخ

 .Error! Bookmark not definedحل اختالف

 .Error! Bookmark not definedيبند جمع

 

تابــلوها ایمنی در کارگاه و شناخت انواع : فصل دوم

 .Error! Bookmark not definedو عالئــم تصویــري

 .Error! Bookmark not definedیکارگاه ساختمان

ــیا ینکــات عمــوم  يدر کارگــاه و مــوارد ضــرور یمن

ــونیپ ــا رام ــتفاده از وس ــو تجه لیاس ــاه زاتی  یکارگ
 یمبحــث دوازدهــم مقــررات ملــ يبرگرفتــه از بنــدها

هــاي  کارگــاه ینامــه حفــاظت و آیــین نرایــســاختمان ا

.Error! Bookmark not defined:یآالت عمران نیماش یمنینامه ا و آیین یساختمان
 ستیز طی، بهداشت کار و حفاظت محیمنیا تیمسئول
.......... Error! Bookmark not defined. 

.Error! Bookmark not definedیعابران و مجاوران کارگاه ساختمان یمنیا

 .Error! Bookmark not definedاز سقوط افراد يریجلوگ

 .Error! Bookmark not definedکننده موقت گرم لیوسا

.Error! Bookmark not definedبا گاز و برق يو جوشکار يبرشکار

.Error! Bookmark not definedقیاطفاء حر زاتیو تجه لیوسا
و  یتبهداشـ  التی، تسـه سـت یز طیبهداشت کار، محـ 

 .Error! Bookmark not defined یرفاه

 .Error! Bookmark not definedیدنیآب آشام

 .Error! Bookmark not definedیهاي بهداشت سیسرو

.Error! Bookmark not definedلباس (رختکن) ضیهاي تعو محل

.Error! Bookmark not defined، محل اقامت و استراحت کارگرانيغذاخور

 .Error! Bookmark not definedیینور و روشنا

 .Error! Bookmark not defined . هیتهو

 .Error! Bookmark not definedهیهاي اول کمک

 .Error! Bookmark not definedیمنیکاله ا

.Error! Bookmark not definedبدن و طناب مهاربند کامل  لیحما

.Error! Bookmark not definedو سپر محافظ صورت یمنیا نکیع

 .Error! Bookmark not definedیحفاظت یماسک تنفس

 .Error! Bookmark not definedیمنیا نیکفش و پوت

 .Error! Bookmark not definedیکیچکمه الست میچکمه و ن

 .Error! Bookmark not definedیدستکش حفاظت

 .Error! Bookmark not definedلباس کار

 .Error! Bookmark not definedیحفاظت یگوش

 .Error! Bookmark not definedنجات قهیجل

 .Error! Bookmark not definedیگتر حفاظت

.Error! Bookmark not definedموقت یپناه و نرده حفاظت جان

 .Error! Bookmark not definedموقت یحصار حفاظت

ـ ، تجهلیمربوط بـه وسـا   یمنید ااي از موار پاره و  زاتی
مقـررات   12برگرفته از مبحـث   یساختمان آالت نیماش

 .Error! Bookmark not definedرانیساختمان ا یمل



 هاي نگهبان  ب، گودبرداري و سازهراهنماي کاربردي و اجرایی تخری 4  

 

ـ یموارد ا یبرخ  لیهـا و وسـا   مربـوط بـه دسـتگاه    یمن
ـ   12باالبر، برگرفتـه از مبحـث    يموتور  یمقـررات مل

 .Error! Bookmark not defined:رانیاختمان اس
ـ ینامه مصوب ا آیین ـ  آالت نیکـار بـا ماشـ    یمن  یعمران

ـ  آالت نیکار با ماشـ  یمنینامه ا برگرفته از آیین  یعمران
 ......... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not definedکار یمنینامه ا آیین یوممقررات عم

 .Error! Bookmark not definedکار: یمنینامه ا آیین یمقررات اختصاص
برگرفتـه از مبحـث    یدسترسـ  لیمربوط به وسا یمنیموارد ا

 .Error! Bookmark not definedرانیساختمان ا یمقررات مل 12

 .Error! Bookmark not defined .بشکه

 .Error! Bookmark not definedداربست
از واژگـون شـدن    يریجلـوگ  داربست و ییستایا نیتأم يبرا

 .Error! Bookmark not definedاست: یالزام ریموارد ز تیآن رعا

 .Error! Bookmark not defined نردبان

 .Error! Bookmark not definedیکن یو پ يضمن خاکبردار یمنینکات ا

 .Error! Bookmark not definedيو گودبردار یمقدمات اتیعمل

 .Error! Bookmark not definedيو حفار يدر گودبردار یمنیا یاصول کل

 .Error! Bookmark not definedيو حفار يبه محل گودبردارورود و خروج  يراهها

 .Error! Bookmark not definedها در کارگاه ینامه حفاظت و بهداشت عموم آیین

 .Error! Bookmark not definedساختمان -1

 .Error! Bookmark not definedییروشنا -2

 .Error! Bookmark not definedو حرارت هیتهو -3

 .Error! Bookmark not definedقیو مبارزه با حر يسوز از آتش يریجلوگ -4

 .Error! Bookmark not definedآالت نی، پوشش و حفاظت ماشآالت نیماش -5

 .Error! Bookmark not definedیکیالکتر لیوسا -6

 .Error! Bookmark not definedیدنیآب آشام – 7

 .Error! Bookmark not definedيفرد یاستحفاظ لیوسا – 8
 يسـاختمان کارگاههـا   یاز مقـررات حفـاظت   یبرداشـت 

 .Error! Bookmark not definedوزارت کار

 .Error! Bookmark not definedساختمان و محل کار یصنعت يکارگاهها

 .Error! Bookmark not definedنانیعوامل اطم - بخش اول

 .Error! Bookmark not definedيساز کف -دوم بخش 

 .Error! Bookmark not definedها نرده -سوم بخش 
 یهاي ساختمان کارگاه ینامه حفاظت از آیین گرید ینکات

 ......... Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not definedیاختمانکار در کارگاه س صاحب

 

.Error! Bookmark not definedیکارفرما در کارگاه ساختمان فیتعر

 .Error! Bookmark not definedمهندس ناظر فیتعر

 .Error! Bookmark not definedاز کار یحادثه ناش فیتعر

 .Error! Bookmark not definedصالحیشخص ذ فیتعر

.Error! Bookmark not definedها کارگاه ینامه حفاظت مقررات در آیین ریسا

.Error! Bookmark not definedيگودبردار اتیهنگام انجام عمل یحفاظت عموم
 (بـرش)  يجوشـکار  اتیدر عمل یمنیبر نکات ا يمرور

.......... Error! Bookmark not defined. 
 

 .Error! Bookmark not definedتخریب: ل سومفص

.Error! Bookmark not definedمربوط به آن یو نکات فن بیتخر

 .Error! Bookmark not definedبیعوامل انتخاب روش تخر

 .Error! Bookmark not definedبیتخر يها روش
ــورد ن  ــات م ــاطالع ــرا  ازی ــارت و اج ــتخر ينظ  بی

 .Error! Bookmark not defined)یکل يها (سرفصل

.Error! Bookmark not definedبیاقدامات قبل از تخر نکات مهم و

.Error! Bookmark not definedبیتخر اتیدر عمل جیخطرات را

.Error! Bookmark not definedبیتخر یمقدمات يدر کارها یمنیبر نکات ا يمرور

.Error! Bookmark not definedبیمربوط به تخر یضوابط و الزامات فن ریسا

.Error! Bookmark not definedپر کردن چاهها، قنوات و قطع اشجار

و توسـط   ی(روش سـنت  نییاز باال به پا یدست بیتخر

 .Error! Bookmark not defined)یعوامل انسان

.Error! Bookmark not definedنییاز باال به پا یانسان بیتخر يایمزا

.Error! Bookmark not definedانفجار کنترل شده لهیبه وس بیتخر

 .Error! Bookmark not definedب یبرنامه تخر

 .Error! Bookmark not definedبیتوپ تخر لهیبوس بیتخر

.Error! Bookmark not definedبیجره توپ تخربا مواد منف بیتخر بیمعا

.Error! Bookmark not definedو بلند کردن دنیروش بر لهیبه وس بیتخر

.Error! Bookmark not definedنییاز باال به پا یکیمکان بیتخر

 .Error! Bookmark not definedيکابل فلز لهیبه وس بیتخر

 .Error! Bookmark not definedبیتخر یمباحث کل

 .Error! Bookmark not definedکف و سقف بیتخر

 .Error! Bookmark not definedوارهاید بیتخر

 .Error! Bookmark not definedیهاي بتن سازه بیتخر

 .Error! Bookmark not definedيهاي فوالد سازه بیتخر

 هـاي مشـابه   و سازه یهاي بلند صنعت دودکش بیتخر
.......... Error! Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not definedدهیو پس کش دهیتن شیپ يها سازه بیتخر

 .Error! Bookmark not defined مقدمه

 .Error! Bookmark not definedدهیتن شیپ يها سقف یمشخصات فن

در ساختمان بدون  دهیتن شیپ ستمیس ییشناسا يراهها

 .Error! Bookmark not definedیگانیاطالع و با

 .Error! Bookmark not definedدهیو پس کش دهیتن شیپ يها سازه بیشرح تخر

 .Error! Bookmark not definedبیتخر عاتیمصالح و ضا

 .Error! Bookmark not definedبیتخر ییمثال اجرا

 .Error! Bookmark not definedیکل طیشرا

 .Error! Bookmark not definedبیتخر یتوال

 .Error! Bookmark not definedبیقسمت تخر -96سال  هیابن يفهرست بها

 .Error! Bookmark not defined مقدمه

 

ـ  یپ: فصل چهارم  يهـا  و سـازه  يگـودبردار  ،یکن

 .Error! Bookmark not definedنگهبان و انواع آن

 .Error! Bookmark not definedیخاک اتیعمل اتینکات مربوط به کل

 .Error! Bookmark not definedيخاکبردار اتیعمل

 .Error! Bookmark not definedموجود ساتیحفاظت و حراست تأس

 .Error! Bookmark not definedیسطح ینبات ایفرسوده و  يبرداشت خاکها

 .Error! Bookmark not definedيخاکبردار

 .Error! Bookmark not definedيگودبردار

 .Error! Bookmark not definedيو گودبردار یکن یپ اتیکل

 .Error! Bookmark not definedگود ياجرا يروشها

 .Error! Bookmark not definedیلجن ينهایدر زم يخاکبردار

 .Error! Bookmark not definedیسنگ ينهایدر زم يخاکبردار

 .Error! Bookmark not definedها و گودها یحفاظت بدنه پ

 .Error! Bookmark not definedيزیخاکر

 .Error! Bookmark not definedيزیمصالح خاکر

 .Error! Bookmark not definedيسطح خطر گودبردار

 یکنــ یو پــ نیرزمیــ(حفــر طبقــات ز  يگــودبردار

 .Error! Bookmark not definedها) ساختمان

 .Error! Bookmark not definedیمدن تیاز قانون مسئول يمواد

 .Error! Bookmark not definedاز قانون کار يمواد

 .Error! Bookmark not definedگودها يدارسازیپا جادیا يها شرح روش

 .Error! Bookmark not defined یاصول يبردار نکات گود

 .Error! Bookmark not defined . هدف

 .Error! Bookmark not definedحیو تسط يساز آماده

 

.Error! Bookmark not definedو رطوبت یگود در برابر بارندگ ينگهدار يروشها
ــودبردار ــ   يگ ــررات مل ــتم مق ــث هف ــر مبح  یاز منظ

 .Error! Bookmark not definedرانیساختمان ا

 .Error! Bookmark not definedخطر گود یابیارز
سـاختمان   یمقررات مل 7هاي نگهبان در مبحث  سازه

 .Error! Bookmark not defined .. رانیا

 .Error! Bookmark not definedهاي نگهبان انواع سازه

 .Error! Bookmark not definedیبا عملکرد وزن يوارهاید

 .Error! Bookmark not definedسپرگونه يواهاید

 .Error! Bookmark not definedخاك مسلح

 .Error! Bookmark not definedیخکوبیو م يمهار لیم

 .Error! Bookmark not definedنیزمریز وارید

 .Error! Bookmark not definedمستقل يوارهایالف) د

 .Error! Bookmark not definedمتصل يوارهایب) د
هاي نگهبان در  گود و سازه يساز داریپا يها انواع روش

 .Error! Bookmark not definedيگودبردار

.Nailing Soil(Error! Bookmark not defined( يساز . روش مهار1

.Tie Back(Error! Bookmark not defined(. روش دوخت به پشت 2

 .Error! Bookmark not definedیافراگمید ةواری. روش د3

 .Error! Bookmark not defined. روش مهار متقابل4

 .Error! Bookmark not definedشمع ي. روش اجرا5

 .Error! Bookmark not definedیکوب . روش سپر6

.Error! Bookmark not definedيفشار يدهایبندها و ق سپرها و پشت

 .Error! Bookmark not definedییروش خرپا .7

.Error! Bookmark not definedییهاي نگهبان خرپا سازه يروش اجرا

.Error! Bookmark not definedخرپاها یکل يبند صورت ياجرا

.Error! Bookmark not definedها ونیها و فنداس شمع يزیر بتن

 .Error! Bookmark not definedداریپا بیش يروش اجرا

 .Error! Bookmark not definedسازه نگهبان دنیبرچ

.Error! Bookmark not definedینشان هاي مهم سازمان آتش هیتوص
 .Error! Bookmark not defined .... ها پیوست

.Error! Bookmark not definedپیوست و اطالعات ضروري همراه با مهندس

 .Error! Bookmark not definedازیمورد ن يجدولها

.Error! Bookmark not definedمقاومت فشاري متوسط الزم براي طرح اختالط

 .Error! Bookmark not definedيفوالد يلهایمنتخب پروف
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  151 .......................................................... منابع و مآخذ



 

 

 

 
 

هاي این انتشـارات، بـه استحضـارتان مـی    نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب

سـازي و نشـر   ههاي مختلف آمـاد رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه

کـار بسـته  کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به

هاي استاندارد یـک کتـاب خـوب، هـم از نظـر      اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقلاند و تالش کرده

 ختاري آن، برخوردار باشد.محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و سا

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد رغم تمامی تالشوجود، علیبااین

دیگـر، ایـن   نقـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي    توان الزاماً مبـرّا از  و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی  رفهانتشارت بنابه تعهدات ح

هـاي  ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب  دارد از هر طریق ممکن، به

 هاي بعدي رفع نماید.ها و ویرایشها را در چاپمنتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتین لذا درای 

اید و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

از هماهنگی بـا انتشـارات،   شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

ایـد، لطـف کـرده    اي یادداشت نمودهارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، 

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه    شها و ویرایتا این موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظور نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،    فرهنگی، درصورتی تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و

شدة رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالحمتناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و  عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی    آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود.ذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر میکه اصالحات تأثیرگدرصورتی

کارهـاي شـما   آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه  همچنین نشر نوآور و پدید

عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         

 یند.نمااستقبال می
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در  ،ازيشـروع سـاختمان سـ    احلاولین مراز  ، گودبرداري و سازه نگهبانتخریب

ثرات متعـددي اسـت و بـه همـین خـاطر حـائز       صورت وجود بناي قدیمی که داراي ا

توانـد خسـارات جبـران     مـی  اهمیت و دقت فراوان است. عدم دقـت در ایـن موضـوع   

ناپذیري به کارکنـان، امـالك و وسـایل نقلیـه و رهگـذران و مجـاوران داشـته باشـد.         

متاسفانه از دید تدوین کنندگان متون قانونی ساختمان، بحث تخریب جـدي گرفتـه   

سازمان مـدیریت   55مقررات ملی ساختمان و نشریه  12البته در مبحث نشده است. 

کشور (مشخصات عمومی کارهـاي سـاختمانی) و آیـین نامـه حفاظـت      ریزي  و برنامه

کارگاههاي ساختمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده ولی بسیار اندك 

مورد جزئیات و روشـها   مباحثی مطرح شده است ولی در ،و بیشتر پیرامون ایمنی آن

 ایـن، هاي پیشرفته عـالوه بـر   صورتیکه در کشورصحبتی به میان نیامده است. در  ...و

نیز بررسـی شـده اسـت. در    نتایج، آثار اجتماعی، اقتصادي و حتی زیست محیطی آن 

متعددي در زمینه گودبرداري و سازه نگهبان هسـتیم  هاي  سالهاي اخیر شاهد بررسی

امر مورد احتمام مسئولین امر قرار گرفته تا شاهد تخریبهاي اصـولی  و امیدواریم این 

 ایمن و با کمترین هزینه انسانی و مالی باشیم.هاي  و گودبرداري

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمنـدان 
 

، براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلّـق بـه    1350ب نامۀ اجرایی آن مصوو آیین 1348 مصوب سال

نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر ایـن     

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از   کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

ل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،        کتاب به هر شکل از قبی

وي دي، فـیلم، فایـل    صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي   برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه عکس

دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و   شـرعاً نیـز حـرام    صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند.قرار می پیگرد قانونی و قضاییتخلّفین تحت است، و م

صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد ایـن با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

که هر سایتی چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه 

خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، کـه  

پردازنـد،  ها مـی مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

رگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی غیرمجـاز و   شدن هبررسی و درصورت مشخص 

باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجـع قـانونی، اقـدام بـه     (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه پلیس فتا

ه و طی انجام مراحـل قـانونی و اقـدامات قضـایی، خاطیـان را      مسدود نمودن سایت متخلّف کرد

قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات از متخلّـف اخـذ    پیگرد قانونی و قضاییمورد 

 گردد.می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیـۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ       همچنین درصورتی

رسـانی  آور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع      ریسو، اُفست از کتب انتشارات نو

تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   

اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه       

 نماید.لّف میاستیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخ

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از    

 66484191 -2هـاي انتشـارات نــوآور بـه شـماره     هـاي مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل 

و یا  info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس  09123076748و  021

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا   www.noavarpub.comاز طریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمـل آیـد،   تـرم جلـوگیري بـه   از تضییع حقوق ناشـر، پدیدآورنـده و نیـز خـود خواننـدگان مح     

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.و نیز به     



 فصل اول

  دات وـتــعه، اختیــارات، زیده شــرح وظایفـگ

 ساختمان مجريو  کننده هاي عوامل کنترل مسئولیت

با توجه به حساسیت و ضرورت ارتقاي کیفی 

مهندسـان  ، در صنعت سـاختمان کشـور  و کمی 

ــه     ــه داراي پروان ــاختمانی ک ــاظر س ــري و ن مج

ــکن و     ــارت از وزارت مس ــرا و نظ ــالحیت اج ص

ــازي ــی شهرس ، و همچنــین مالکــان  باشــند م

بایسـت در اولـین    مـی  کاران کارفرمایان و صاحب

و اختیـارات خـویش   هـا   قدم با حدود صـالحیت 

موعـه  در این فصل با اسـتفاده از مج . شنا باشندآ

جدیـدترین  از اي  گزیـده ، بندهاي قانونی موجـود 

مباحث مقررات ملی ساختمانی ایران و نشـریات  

 را ارائـه هـا   از مهمترین ضـوابط و شـرح دسـتورالعمل   اي  استفاده نموده و پاره را ابالغیهاي  و بخشنامه

. سـت االجرا الزمو اندرکاران ضروري  بدیهی است که رعایت این مصوبات بر همه عوامل و دست. دهیم می
اختیـارات   شـرح  با حدود وظایف و، ان و مالکانکار صاحبچنانچه مهندسان ناظر و مجري ساختمانی و 

ـ  مـی  مجهز نباشند، ي اجراي عملیاتها قانونی خویش آشنا نباشند و به زوایا و ظرافت د باعـث بـروز   توان

 سـنگین و بعضـاً  هـاي   ورنده زیـان و پدیدآمطلوب  غیر محرزي شود که نتیجه آنهاي  و آسیبها  خسارت

سـازندگان و  ،    پیمانکـاران ، مجریـان ، مهندسان ،کاران صاحب، کارفرمایان، مالکان .ناپذیري خواهد بود جبران

فنی خصوصاً با استناد هاي   نشریات و دستورالعمل، مصوبات، ها طبق ابالغیه، بایست   می مربوطههمه عوامل 

بنـدهاي قـانونی   وظـایف و  مطـابق  ، ملـی سـاختمان    مقرراتجراي اال الزممباحث مجموعه  از گیري بهرهو 

با شرح وظایف و تعهدات خـویش آشـنا   ، در همه مراحل کار عمل نموده و، خویشحوزه عملکرد مربوط به 

بـا محوریـت اقتبـاس از مبحـث دوم مجموعـه      ا مباحـث مـذکور ر  مهمترین  ازاي  پاره در این فصل. باشند

االجـرا کـه حـداقل     گردآوري نموده و موارد قانونی الزم (نظامات اداري) با عنوان، نمقررات ملی ساختما

 .  گذرانیم   می باشد را از نظر می ضوابط
 

 مجري -1

 ساختمان شرح وظایف و حدود اختیارات مجري ذیصالح

 :مروري در برخی بندهاي مجموعه مقررات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (نظامات اداري)

داراي پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازي اسـت و  ، اجراي  مجري ساختمان در زمینه
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اجـراي عملیـات سـاختمان را بـر اسـاس       ،نمایـد  مـی  مطابق با قراردادهاي همسان که با مالکان منعقـد 

فنـی مالـک   مجري ساختمان نماینده . مدارك منضم به قرارداد بر عهده داردي  مصوب و کلیههاي  نقشه

 مراحل اجراي کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختماني  در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي کلیه

 .  باشد می

عملیـات اجرایـی سـاختمان را بـر عهـده دارد و در      ي  مجري ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه

محتواي پروانه ساختمان و ، ضوابط و مقررات شهرسازي، اجراي این عملیات باید مقررات ملی ساختمان

 .  مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نمایدهاي  نقشه

 .  باشد می به عهده مجري نیزمحیطی  زیست رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل

عملیـات  ي  مجري موظف است برنامه زمانبندي کارهاي اجرایی را بـه اطـالع نـاظر برسـاند و کلیـه     

بـا همـاهنگی نـاظر انجـام داده و     را از ساختمان که پوشیده خواهنـد شـد   ایی ه به ویژه قسمت، اجرایی

 . شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد

نظـرات  ، را بررسـی و در صـورت مشـاهده اشـکال    هـا   کلیـه نقشـه  ، مجري موظف است قبل از اجرا

 .  کتبی به طراح اعالم نمایدپیشنهادي خود را براي اصالح به طور 

چنانچـه تغییراتـی در برنامـه تفصـیلی اجرایـی ضـروري       ، مجري موظف است در حین اجرا :تبصـره 

اعمـال  . مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطالع دهـد ، قبل از موعد انجام کار، تشخیص دهد

 . مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود، هر گونه تغییر

معمارهـاي  ، فنیهاي  کاردان، دیگر ساختمانهاي  مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته مجري

کاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محـل کـه بـه موجـب      استاد کارگران و، تجربی

 مقـررات ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد چهارماده 

 .  مذکور را رعایت نماید

اسـتفاده نمـوده و   ها  مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه، مجري مکلف است از مصالح مناسب

 .  در صورتیکه مصالحی داراي استاندارد اجباري است از این نوع مصالح استفاده نماید

اجـرا شـده یعنـی    بـه همـان صـورتی کـه     هـا   نقشهي  مجري مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه

 و تأسیساتی و مانند آن اقدام نمـوده و پـس از امضـاء و اخـذ    اي  سازه، ) اعم از معماريساخت چونهاي  (نقشه

 .  نماید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداري مربوط تحویلتأیید 

بـر اسـاس   ، سازد می به مسئولیت خود مجري مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجراي ساختمانی که

تضـمین  نامـه   بیمـه  دستورالعمل ابالغی وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نماید و مواردي که مکلـف بـه ارائـه   

 .  بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدي تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد، کیفیت شده باشد

براي تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بـه ترتیبـی   ، رمجریان موظفند پس از اتمام کا :1تبصره 

اطالعات فنی و ملکی ساختمان گـواهی نـاظر (موضـوع    ، نماید می که وزارت مسکن و شهرسازي تعیین

الزم را در اختیار سازمان نظام مهندسـی  هاي  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) و تأییدیه 2-5-2بند 

اسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداري و یا سـایر مراجـع   یک نسخه از شن. استان قرار دهند

 .  شود می صدور پایان کار قرار داده

که پـس از ابـالغ ایـن    یی ها ساختمانهاي  نقل و انتقالي  شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه

تحویل خریدار گردد تا  باید ساخت چونهاي  همراه با نقشه ،دارند می پروانه ساختمانی دریافت، نامه آیین



 

 . مطلع شود، نماید می ياز مشخصات ساختمانی که خریدار

مشخصات ساختمان در دست احـداث را بـر روي   ، مجري مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی

. درج نمایـد ، تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب براي عموم قابل دیـدن باشـد  

و سایر مراجع صدور پروانه از شـروع بـه   ها  شهرداري. زمان پایان کار باید در محل باقی بمانداین تابلو تا 

ابعـاد  . آورند می جلوگیري به عملاند،  که تابلو مشخصات را نصب ننمودهیی ها ساختمانکار یا ادامه کار 

م مهندسی ساختمان توسط سازمان نظا، و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید روي تابلو قید شود

 .  گردد می استان تعیین

در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي تمـامی مراحـل    کار صاحبمجري نماینده فنی ، خالصه اینکه

یـا سـایر مراجـع    هـاي   شـهرداري . باشد می اجراي کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان

معرفـی شـده و توسـط     کـار  صاحبکه به وسیله  صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجري

از اي  مجري نسـخه . سازمان استان کنترل صالحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوط قید نمایند

را در اختیار شهرداري یا سایر مراجـع صـدور پروانـه سـاختمان و سـازمان       کار صاحبقرارداد منعقده با 

مجري همان کار باشد نیازي به ارائه قرارداد ندارد اما تمـامی  ، ي که خودکار صاحب. دهد می استان قرار

بر عهده وي خواهد بود و مکلـف اسـت مفـاد     ،و مقررات مجري که در این فصل آمده استها  مسئولیت

 .  همسان را رعایت نمایدهاي  شرایط عمومی قرارداد
 

 مجریان ساختمانهاي  مهمترین وظایف و مسئولیت

مبحث دوم مقررات ملی  خصوصاً، قانونی موجودهاي  و ابالغیهها  بخشنامه، ها لتوجه به دستورالعم با

 وظـایف و  از مهمتـرین اي  پـاره ، شـده بنـدي   جمـع  خالصـه و  به طـور  )ایران (نظامات اداري نساختما

 :باشد می مجریان ساختمان به شرح زیرهاي  مسئولیت

 اجرایی و مشخصات فنی سـاختمان  هاي  هنقش، مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان

یـا  هـا   احتمـالی بـین پروانـه سـاختمان و نقشـه     هاي  قبل از شروع عملیات اجرایی و اعالم اشکاالت و مغایرت

در . و مشخصات فنـی و بـا وجـود نقـص در آنهـا بـه طـراح یـا طراحـان آن         ها  با یکدیگر یا بین نقشهها  نقشه

 .  نیز اعالم شود کار صاحبدر طراحی ساختمان گردد مراتب باید به  صورتیکه این موارد منجر به تغییراتی

     ارائه برنامه زمانبندي کلی و تفصیلی کارهاي اجرایی ساختمان از آغاز تا پایـان کـار و همچنـین

و فـراهم نمـودن شـرایط نظـارت بـر       کننده و ناظر هماهنگ کار صاحباعالم توقف و شروع مجدد آن به 

از ساختمان که پوشیده خواهنـد شـد و ایجـاد    هایی  مان براي آنها به ویژه قسمتعملیات اجرایی ساخت

 . و سایر ناظران کننده هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده براي ناظر هماهنگ

  پیرامـون آن و همچنـین رعایـت مسـائل    ي هـا  ساختمانرعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و 

 .  کارگاهمحیطی  زیست

  رعایـت ضـوابط و   ، رعایت مقررات ملی سـاختمان ، تمامی عملیات اجرایی ساختمانصحت انجام

 . مصوبهاي  پروانه ساختمان و نقشهاجراي محتواي مندرج در ، مقررات شهرسازي

  در هر گونـه تغییراتـی    کننده ناظر مربوط و ناظر هماهنگ، کار صاحباخذ موافقت و تأیید کتبی

و طـراح مربـوط و مسـئول دفتـر      کار صاحباخذ موافقت و تأیید کتبی  در برنامه تفصیلی اجرایی کار و

یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربـوط بـه کـار در    ها  طراحی در هر گونه تغییراتی در نقشه

 . دست اجرا
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 مختلـف سـاختمان و معمـاران تجربـی داراي     هاي  فنی رشتههاي  استفاده از مهندسان یا کاردان

 .  استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر داراي پروانه مهارت فنی، و کارگران پروانه اشتغال

 و مجـري بـوده و    کار صاحبمنعقده بین  امضاء (شرایط عمومی قرارداد) که جزو الینفک قرارداد

 .  باید به امضاي طرفین رسیده باشد

 ) ساخت چونتهیه و امضاي سه سري نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان Asbuilt(    و یـک لـوح

تأسیسات مکانیکی و تأسیسـات برقـی و اخـذ تأییدیـه الزم نـاظران      ، سازه، معماريهاي  فشرده از نقشه

 .  حقیقی ذیربط یا ناظر حقوقی

  مراجـع داراي  تأییـد   یـا اشـخاص دیگـر پـس از     کـار  صـاحب جبران خسارت ناشی از عملکرد به

 . صالحیت

 مصـوب و  هـاي   ت مندرج در پروانه سـاختمان و نقشـه  رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصا

 . ضوابط و مقررات شهرسازي در اجراي کار

 قانونی صادره از سوي وزارت مسـکن  هاي  و بخشنامهها  نامه شیوه رعایت مقررات ملی ساختمان و

 . و شهرسازي

 مرغوب در  اجراي موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح

که مراحل مختلـف آن  ، حد استانداردهاي اعالم شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مربوط به کنترل ساختمان در پایان هاي  مورد تأیید ناظران ذیربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تأییدیه

 . هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذیربط

 هاي  ت ساختمان منضم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تأییدیهتکمیل دفترچه اطالعا

  .الزم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه

  پس از انجام مراحل فوق کار صاحبتحویل تمامی مدارك و مستندات فنی و ملکی ساختمان به  . 

 18مـاده   سر اساشود ب می بیمه کردن کیفیت اجراي ساختمانی که به مسئولیت مجري ساخته 

کتبی و نامه  تضمین تضمین کیفیت ساختمان و یا ارائهنامه  بیمه از طریق ارائه، قانون 33ماده  نامه آیین

 :ضوابط و مقررات زیر سان بر اساکار صاحبیا  کار صاحببه نفع ، قانونی

   احـداثی خـود را تحـت پوشـش بیمـه کیفیـت اجـراي        ي هـا  سـاختمان مجریان مکلفند تمـامی

 .بیمه تخصصی قرار دهندهاي  از طریق شرکت، تمانساخ

       اسـتانداردها ، معیارهاي کنترل کیفیت ساختمان کـه بـراي برقـراري پوشـش بیمـه الزم اسـت ،

 وهـا   و نقشـه هـا   لیسـت  چـک  ،پروانه سـاختمان و مـدارك فنـی منضـم بـه آن     ، مقررات ملی ساختمان

 .باشد می مصوبهاي  نامه شیوه

 و پـس از تحویـل سـاختمان     بـرداري  بهـره ي ساختمان از ابتداي شـروع  مدت بیمه کیفیت اجرا

 :مختلف در ساختمان به شرح زیر استهاي  ان در بخشکار صاحبیا  کار صاحبتوسط مجري به 

 .حداقل ده سال، کاري سفت سقف و، اسکلت، پی ؛ساختمان شاملهاي  سازه –الف 

 .حداقل پنج سال ؛نماي ساختمان –ب 

 .سال حداقل پنج ؛ی ساختمانعایق رطوبت –ت 

 .حداقل سه سال ؛آسانسورها، تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی –ث 

  در دست احداث خود را به دالیل قابل استناد و قبولی که مورد تأیید ي ها ساختمانمجریانی که



 

د از طریـق ارائـه   مکلفنـ ، نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت سـاختمان قـرار دهنـد    ،سازمان استان باشد

ن توسط سازمان استان تهیه و در سه نسخه آکتبی که مفاد و کاربرگ نامه  تضمین بانکی یانامه  ضمانت

، انکـار  صـاحب کـار یـا    گیرد بـه نفـع صـاحبان    می تهیه و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تأیید قرار

 .تضمین کیفیت ساختمان نمایند

 ار دیگري را قبول نماید که گـزارش پیشـرفت فیزیکـی عملیـات     د اجراي کتوان می مجري زمانی

درصد باشد و مراتب مورد تأیید ناظر  75اجرایی هر یک از واحدهاي ساختمانی در دست اجراي او برابر 

 .و سازمان استان قرار گیرد کننده هماهنگ

 ان بـیش از  مسئولیت اجراي همزم، چنانچه مجري در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده براي او

باشد در هر ساختمان یا مجتمع ساختمانی  می ملزم، یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی را تقبل نمایند

یک نفر مهندس رشته معماري یا عمران ، طبق نظر سازمان استان، حسب پیچیدگی و حجم و ارتقا کار

عنـوان مسـئول اجـراي     بـه ، ذکر شده یا معمار تجربی را به صورت تمام وقـت هاي  یا کاردان فنی رشته

 .کارگاه در محل احداث بنا مستقر نماید

 مقـررات ملـی   ، نامـه  شـیوه  مندرج در اینهاي  در صورتی که مجري از حدود وظایف و مسئولیت

عدول نماید و یـا مرتکـب    ،باشد می نامه شیوه الینفک این ءساختمان و شرایط عمومی ساختمان که جز

خالف را به مجري ساختمان مـنعکس و بـا تعیـین فرصـت مناسـب      ، طبرناظر یا ناظران ذی، خالف شود

نـاظر  ، در صورت عدم تمکین مجري به دستورات ابالغـی . رعایت موارد ذیربط را از وي خواهند خواست

منعکس نموده و نامبرده موارد را به  کننده یا ناظران ذیربط موارد خالف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ

نـاظران و  ، حل اخـتالف نظـر نـاظر   . رجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمودسازمان استان و م

و مشخصات فنی مصـوب سـاختمان یـا مجتمـع و یـا      ها  با مجري با توجه به نقشه کننده ناظر هماهنگ

 .  خواهد بود کننده با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین، مجموعه ساختمانی

  ناظران داراي پروانه اشـتغال نظـارت از وزارت مسـکن و شهرسـازي    ، مجريمرجع نظارت بر کار 

نماید و وزارت مسکن و شهرسـازي نیـز    می سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت، باشند می

 . بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت

  اسـتفاده  ، ن دسـتورالعمل کـه بـه موجـب ایـ    یی ها ساختماناشخاص حقوقی در بخش نظارت بر

مکلفند نسبت به اجراي ساختمان توسط مجري اطمینان حاصـل  ، نها الزامی استآمجري ساختمان در 

کـه مشـمول   یی ها ساختمانعملیات ساختمانی در هر گونه  لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع. نمایند

ان و معرفـی وي بـه شـخص    منوط به داشتن مجري سـاختم ، باشند می دستورالعمل مجریان ساختمان

پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید داراي امضـاي  . باشد می کار صاحبحقیقی توسط 

 .  اشخاص حقوقی ذیربط و مجري باشد
 

 سایر تعهدات و حدود اختیارات مجري

 تعهدات

اسـناد و مـدارك و   مجري باید قبل از انعقاد قرارداد از محل اجراي ساختمان بازدیـد کـرده و تمـام    

هـاي   امکـان اجـراي کـار در فصـل    ، وضعیت آب و هـوا ، نوع کار، را مالحظه نموده و از موقعیتها  نقشه

 آگاهی  ، و امکانات نیروي انسانی ماهر در بازار کار آالت ماشینمختلف سال انواع مصالح و تجهیزات و 

 


