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 تأسیسات مکانیکی ساختمان  چک لیست  ٤

 چک لیست گرمایش با آب ـ موتورخانه

 دیگ چدنیـ  چک لیست گرمایش با آب

 دیگ فوالديـ  چک لیست گرمایش با آب

 مشعلـ  چک لیست گرمایش با آب

 دودکشـ  چک لیست گرمایش با آب

 منبع دو جدارهـ  گرمایش با آبچک لیست 

 دار ـ منبع کویل چک لیست گرمایش با آب

 اي لوله و پوستهمبدل ـ  چک لیست گرمایش با آب

 الکتروپمپـ  چک لیست گرمایش با آب

 رادیاتورـ  چک لیست گرمایش با آب

 فن کویلـ  چک لیست گرمایش با آب

 اط بازمنبع انبسـ  چک لیست گرمایش با آب

 منبع انبساط بستهـ  چک لیست گرمایش با آب

 کشی لولهـ  چک لیست گرمایش با آب

 کلکتورـ  چک لیست گرمایش با آب

 شیرهاـ  چک لیست گرمایش با آب

 گیر ـ سختی با آب چک لیست گرمایش

 بخار رسانی ـ دیگ بخارچک لیست 

 اریتور  بخار رسانی ـ ديچک لیست 

 چاله و مخزن کندانسبخار رسانی ـ چک لیست 
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 اي ار رسانی ـ مبدل لوله و پوستهبخچک لیست 

 کشی بخار بخار رسانی ـ لولهچک لیست 

 هاي تبادل یونی  دستگاه رسانی ـ بخارچک لیست 

 هوارسانی ـ هواسازچک لیست 

 کشی نالهوارسانی ـ کاچک لیست 

 ها هوارسانی ـ دریچهچک لیست 

 هوارسانی ـ یونیت هیترچک لیست 

 هوارسانی ـ ایرواشرچک لیست 

 لر جذبییکاري ـ چ تبرید و خنکچک لیست 

 ر تراکمیکاري ـ چیل و خنک تبریدچک لیست 

 کن آبی کاري ـ برج خنک رید و خنکتبچک لیست 

 ـ کولر گازي کاري تبرید و خنکچک لیست 

 کاري ـ کولر آبی تبرید و خنکچک لیست 

 مخزن سوخت روي کار رسانی ـ وختچک لیست س



 

 تأسیسات مکانیکی ساختمان  چک لیست

 ٥  

 رسانی ـ مخزن سوخت دفنی ت سوختچک لیس

 کشی رسانی ـ لوله چک لیست سوخت

 کشی رسانی ـ لوله آبچک لیست 

 رسانی ـ مخزن ذخیره آب آبچک لیست 

 ـ بوستر پمپرسانی  آبچک لیست 

 رسانی ـ منبع تحت فشار آبچک لیست 

 منبع هواییرسانی ـ  آبچک لیست 

 (R.O)اسمز معکوس   رسانی ـ دستگاه آبچک لیست 

 ررسانی ـ فیلتر شنی تحت فشا آبچک لیست 

 رسانی ـ فیلتر کربن فعال آبچک لیست 

 لوازم بهداشتی ـ دوشچک لیست 

 لوازم بهداشتی ـ وانچک لیست 

 لوازم بهداشتی ـ دستشوییچک لیست 

 لوازم بهداشتی ـ توالت ایرانیچک لیست 

 لوازم بهداشتی ـ توالت فرنگیچک لیست 

 لوازم بهداشتی ـ سینکچک لیست 

 کشی فاضالب و هواکش فاضالب لوله فاضالب ـچک لیست 

 فاضالب ـ سپتیک تانکچک لیست 

 فاضالب ـ چاه جذبیچک لیست 

 کشی آب باران آب باران ـ لولهچک لیست 

 گازرسانی ـ نقشهچک لیست 

 لمک و کنتور و لوله جانشین کنتورگازرسانی ـ عچک لیست 

 کشی هگازرسانی ـ لولچک لیست 

 گازرسانی ـ پکیجچک لیست 

 گازرسانی ـ آبگرمکن زمینیچک لیست 

 گازرسانی ـ آبگرمکن دیواريلیست  چک

 ازرسانی ـ بخاري گازسوز با دودکشگچک لیست 

 رسانی ـ بخاري گازسوز بدون دودکشگازچک لیست 

 گازرسانی ـ شومینهچک لیست 

 گازرسانی ـ روشنایی گازيچک لیست 

 گازرسانی ـ اجاق گازچک لیست 

 ا سوخت گازگازرسانی ـ موتورخانه بچک لیست 

 کشی لوله گازرسانی ـ تستچک لیست 

 گازرسانی ـ موارد عمومیچک لیست 

 منابع
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 مقدمه

 

تأسیسات مکانیکی هر پروژه ساختمانی (صنعتی، تجاري، اداري، مسکونی و...) بخش قابل تـوجهی از  

هانـه، مـؤثر و مسـتمر در ایـن     شود و در صورت نظـارت آگا  حجم فیزیکی و ریالی پروژه را شامل می

هـا   بلکه دوام عمر آنشد تضمین خواهد هاي مربوطه  ها و سیستم بخش، نه تنها کارکرد مناسب دستگاه

 در پی خواهد داشت.را 

هاي وابسته ارتبـاط تنگـاتنگی بـا مصـرف انـرژي و       از طرفی تأسیسات مکانیکی و تجهیزات و سیستم

بـرداران   هـاي گـزاف بـر بهـره     در این رابطه باعث تحمیل هزینهسوخت دارند. بنابراین هرگونه اهمال 

خواهد شد. معموالً بیشترین مشکالت بخـش سـاختمان، در حـوزه تأسیسـات، مخصوصـاً تأسیسـات       

 کند. ظهور می و زومکانیکی است که بر

ی جهـت کنتـرل   بروشن اسـت متأسـفانه مرجـع کامـل و مناسـ     مؤثر بنابراین اهمیت نظارت صحیح و 

گـامی   ،ن شدم که به منظور رفع این نقصـان آتأسیسات مکانیکی وجود ندارد، لذا اینجانب بر عملیات 

 نمـایم. تهیـه   تأسیسـات مکـانیکی  هاي مختلف  در بخشرا هایی  هر چند کوچک بردارم و چک لیست

ایراد نیست، لطفـاً نظـرات خـود را     امید است این تالش مثمر ثمر واقع شود. از آنجایی که هر اثري بی

 به دفتر انتشارات نوآور انتقال دهید.

 زاده داریوش هادي
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 تعاریف  

 ـ ایمنی 1

 :عبارت است ازایمنی 

مصون و محفوظ بودن، سالمت و بهداشت کلیه کارگران و افرادي که به نحوي در محیط کارگاه الف: 

 با عملیات ساختمانی ارتباط دارند.

 )ه افرادي که در مجاورت یا نزدیکی (تا شعاع مؤثرمصون و محفوظ بودن، سالمت و بهداشت کلیب: 

 کنند. کارگاه ساختمانی، عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می

 حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تأسیسات، تجهیزات و نظایر آن.ج: 

 حفاظت از محیط زیست در داخل و مجاور کارگاه ساختمانی.د: 

 

 ـ عملیات ساختمانی2

 نی عبارت است از:عملیات ساختما

سازي، احداث، توسعه، تعمیـر اساسـی و تقویـت بنـا،      تخریب، گودبرداري، حفاظت گودبرداري و پی

ساخته در محل کارگـاه سـاختمانی، حفـر     خاکبرداري، خاکریزي، تسطیح زمین و ساخت قطعات پیش

 ها و مجاري آب و فاضالب و سایر تأسیسات زیربنایی. چاه

 

 ـ کارگاه ساختمانی3

در آن انجـام   2ارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادي از عملیات ساختمانی منـدرج در بنـد   ک

شود. در صورت استفاده از معابر مجاور کارگاه جهـت انبـار کـردن مصـالح؛ یـا اسـتقرار تجهیـزات و        

 شود. ها نیز جزء کارگاه ساختمانی محسوب می آالت، این محل ماشین

 

 ـ وسایل و تجهیزات4

ها، سکوها، راهروهـا   پناه ها، جان ها، نردبان آالت، داربست یل و تجهیزات عبارت است از ابزار، ماشینوسا

 و تسهیالت مشابه و بطور کلی وسایل حفاظتی و حمایتی که در کارگاه ساختمانی بکار گرفته شوند.

 

 ـ محل کار5

فرمـا باشـد و کـارگران بـه     محل کار محلی است که در محدود کارگـاه سـاختمانی کـه در اختیـار کار    

درخواست و به حساب کارفرماي خود در آنجا مشغول کار باشـند و بـراي انجـام کـار بـه آنجـا وارد       

 شوند.
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 ـ مرجع رسمی ساختمان6

مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنتـرل  

 ل خود باشد.سازي در محدوده مورد عم بر امر ساختمان

 

 ـ مرجع ذیصالح7

مرجع ذیصالح مرجعی است که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یـا ابـالغ ضـوابط و مقـررات     

 مشخصی را داشته باشد.

 

 ـ شخص ذیصالح8

شخص ذیصالح شخصی است که داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی در رشته مربوطـه از  

اي وزارت کـار و   روانه مهارت فنی از سازمان آمـوزش فنـی و حرفـه   وزارت مسکن و شهرسازي، یا پ

آالت سـاختمانی از راهنمـایی و    امور اجتماعی در رشته مربوطه و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشـین 

 رانندگی باشد.

 

 ـ مهندس ناظر9

وضوع قـانون  هاي م مهندس ناظر شخصی حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال به کاردر یکی از رشته

نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجراي صحیح عملیـات سـاختمانی در حیطـه صـالحیت     

 1نماید. مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می

 

 ـ مجري10

مجري شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجراي ساختمان داراي پروانـه اشـتغال بـه کـار از     

به عنوان پیمانکـار کـل و مطـابق بـا قراردادهـاي همسـان کـه بـا          وزارت مسکن و شهرسازي است و

هاي مصـوب و کلیـه مـدارك     نماید، اجراي عملیات ساختمانی را براساس نقشه صاحبت کار منعقد می

منضم به قرارداد برعهده دارد. مجري ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجـراي سـاختمان بـوده و    

 باشد. به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می پاسخگوي کلیه مراحل اجراي کار

 

 ـ صاحب کار11

صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بـوده  

نماید. در  و انجام عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی آن را بر طبق قرارداد کتبی به مجري واگذار می

ر داراي پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود رأساً عملیات اجرایی را صورتی که صاحب کا

 شود. دار شود، مجري نیز محسوب می عهده

                                                           
 ارت و مهندس ناظر و وظایف مربوطه بحث خواهد شد.در ادامه به تفصیل در مورد نظ. 1



 

 ٩  تأسیسات مکانیکی ساختمان  چک لیست

 ـ پیمانکار12

پیمانکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که اجراي تمام یا قسـمتی از عملیـات سـاختمانی را برطبـق     

 شود. دار می دهقرارداد کتبی که مابین وي و مجري منعقد شده، عه

 

 فرما ـ خویش13

 یگـر و  دفرما شخصی اسـت ذیصـالح کـه در کارگـاه سـاختمانی، بـدون کـارگیري کـارگران          خویش

برطبق قرارداد کتبی پیمانکاري، مسئولیت انجام تمام یا قسمتی از عملیـات سـاختمانی را بـا وسـایل و     

ه سـاختمانی پیمانکـار جـزء محسـوب     فرما در کارگـا  گیرد. خویش ابزار کار متعلق به خود برعهده می

 شود. می

 

 ـ کارفرما14

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی بـه حسـاب   

 گمارد، اعم از اینکه پیمانکار، مجري یا صاحب کار باشد. خود و با پرداخت مزد به کار می

 

 ـ کارگر15

ه ساختمانی در مقابل مزد به درخواست و بـه حسـاب کارفرمـا کـار     کارگر شخصی است که در کارگا

 کند.

 

 ـ حادثه16

اي اتفاق افتـد و باعـث خسـارت مـالی و یـا صـدمه        حادثه رخدادي غیرعمد است که بطور غیرمنتظره

 جانی شود.

 

 ـ کاردر ساعت غیرعادي17

 )ا از پـیش تعیـین شـده   کار در ساعت غیرعادي عبارت از کاري است که در خارج از وقت عادي (و ی

 شود. انجام شود. کار نگهبانان و کارگران حفاظت و ایمنی، کار در ساعت غیرعادي تلقی نمی

 

 ـ حادثه ناشی از کار18

حادثه ناشی از کار رخدادي است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي شاغلین در کارگاه اتفاق 

به افراد حادثه دیده نیـز رخ دهـد، حادثـه ناشـی از کـار      رسانی  افتد. همچنین حوادثی که هنگام کمک

 گردد. محسوب می

 



 

 تأسیسات مکانیکی ساختمان  چک لیست  ١٠

 ـ کار در شب19

 گیرد. بامداد روز بعد انجام می 6لغایت  22کار در شب عبارت است از کاري که بین ساعت 

 

 ـ سازه موقت20

ـ       سازه موقت سازه ه اي است که براي تجهیز کارگاه و در جهـت اجـراي عملیـات اصـلی و حفـاظتی ب

 شود. صورت موقت اجرا می

هـا و بـاالخره    ها یک روند بازرسی، آزمایش، تنظیم و تثبیت شرایط کار سیستم تـحـویـل موقت پروژه

برداري صـحیح از   تحویل کار و مدارك فنی و حقوقی مورد نیاز آن کار براي نگهداري، راهبري و بهره

هـا و   و معقـول دارد کـه طـی آن بازرسـی     طرح مورد نظر میباشد. تحویل موقت نیاز به زمانی مناسب

 آزمایش و تنظیم شرایط کار باید عملی گردد.

 

 نظارت و ناظر

نظارت کارگاهی مجموع خدمات و اقداماتی که توسط عوامل نظارت کارگـاهی بـا پشـتیبانی دفتـر     ـ 1

ارت گیرد، از جمله ایـن اقـدامات نظـ    مرکز حین اجراي عملیات، طبق شرح خدمات مربوطه انجام می

هـا و   عالمانه و مستمر در اجراي عملیات ساخت، مصالح مصرفی و کارهاي انجام شده براساس نقشـه 

 باشد. مشخصات فنی می

ناظر کسی است که از طرف کارفرما یا دسـتگاه نظـارت (مشـاور) بـراي نظـارت مسـتقیم در اجـراي        

ست با توجـه بـه اهمیـت پـروژه     شود ناظر ممکن ا عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می

 مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

 اینست که در تمام اوقات کار ناظر مقیم در کارگاه حاضر باشد.» مقیم کارگاه بودن«منظور از عبارت 

 

 وظایف ناظرـ 2

ها، مشخصـات فنـی و خصوصـی فهرسـت      ناظر کارگاه باید از اولین روز شروع کار کلیه نقشه ـ 1ـ 2

ت ها براي انواع کارهاي مورد نظارت و متن قرارداد را دقیقـاً مطالعـه نمایـد بنحـوي کـه      مقادیر و قیم

کامالً به پروژه آشنا و مسلط شود و متناسب با حجم پروژه این مطالعـه در مـدت معقـولی کـه مـورد      

 گیرد انجام و در صورت صالحدید و لزوم گزارش، نظریه خود را کتباً از طریق مهنـدس  توافق قرار می

 مشاور (در صورت وجود) براي کارفرما ارسال نماید.

ناظر کارگاه از بدو شروع بکار باید با محل اجراي پروژه دقیقاً آشنا شـود محلـی کـه عملیـات      ـ 2ـ 2

باشد بلکه موارد مشروحه زیر و یا نظـایر   شود محدوده آن محدود بزمین کارگاه نمی مکانیکی اجراء می

 لعه قرار گیرد:آن بایستی دقیقاً مورد مطا

 ها. الف) محل تهیه لوازم و مصالح محلی و فواصل آن از محل کارگاه و نرخ آن

 ب) دستمزد روزانه انواع کارگران در محل.



 

 ١١  تأسیسات مکانیکی ساختمان  چک لیست

 ها وجود دارد. پ) انواع کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده محلی که امکان استفاده از آن

 باشد. ها در محل مقدور نمی استخدام آن هاي مورد نیاز که ت) انواع و تعداد کارگران با تخصص

 ث) لوازم و مصالحی که باید از خارج از محیط محل اجراي پروژه تأمین گردد.

ها و امکان کـار کـردن در ایـن ایـام در      ج) متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت محیط و حدود آن

 محل.

 ها. ها در مواقع بارندگی و زمستان هاي ورودي در محیط کار، امکان استفاده از این راه چ) وضع راه

 ح) نحوة تأمین آب و برق و سایر تأسیسات ضروري براي کارگاه.

 خ) نحوه استقرار و بررسی محل مناسب براي دفتر نظارت کارگاه و پرسنل نظارت.

 ها و اضافات کارگاه و فاصله آن از محل اجراي کار. د) محل تخلیه خاك

ها را با مشخصات زمـین محـل اجـراء کنتـرل      الن وضعیت ساختمانـ ناظر کارگاه موظف است پ3ـ 2

ها از نظـر شـرایط اقلیمـی و     نموده و در صورتیکه اشکالی از نظر ابعاد، وضعیت قرار گرفتن ساختمان

هـاي مناسـب (و    سنتی وضعیت فنی زمین از نظم جنس خاك و عوارض موجود، دسترسی بـه ورودي 

هندس مشاور و یا دستگاه نظارت ابـالغ شـده باشـد) وجـود     سایر نکات فنی که ممکن است توسط م

ها بـا همکـاري پیمانکـار اقـدام نمـوده و یکبـار دیگـر         نداشتبه باشد نسبت به پیاده نمودن دقیق نقشه

 هاي پیاده شده را از نظر صحت عمل کنترل نماید. نقشه

عات و اقـدامات و امکانـات   ـ ناظر کارگاه موظف است دفتري در کارگاه داشته باشد که کلیه اطال4ـ 2

هـاي وارده و صـادره و    روزانه در آن ثبت گردد و تاریخ و شـماره صـورتم مجـالس کارگـاهی، نامـه     

دستورات کارگاهی در آن قید گردد و آخر هر روز این صفحه بسته شود و چیزي بعـداً بـه آن اضـافه    

 شته باشد.گذاري شده و صفحات آن کسري ندا نشود. صفحات این دفتر باید شماره

ـ ناظر کارگاه موظف است برنامه پیشرفت کار پـروژه را بـا همکـاري پیمانکـار و در چـارچوب      5ـ 2

مدت پیمان و با توجه به عوامل مختلف از جمله فصل کاري، امکانات اجرائی، ترتیب صحیح کارها و 

برنامـه بایسـتی    غیره تهیه و همراه با گزارش توجیهی کامل جهت مهندس مشاور ارسال نماید در ایـن 

 موارد مشروحه زیر دقیقاً تعیین شود:

 هاي کارگاهی توسط پیمانکار. الف) تاریخ تهیه نقشه

 نظارت.  هاي کارگاهی توسط مهندسین مشاور یا دستگاه ب) تاریخ تصویب نقشه

هاي موقت  پ) تاریخ تدارك و حمل مصالح به کارگاه که مأخذ محاسبه تدارکات در صورت وضعیت

 د.باش می

ها و مراحل مختلف کار در صورتیکه طبق مفاد قـرارداد و   ت) تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیت

هاي دیگـر   یا دستورالعمل بعدي کارفرما مقرر است برنامه پیشرفت کار از طریق سی، پی، ام و یا یستم

هـاي الزم را در   ريکنترل پروژه تهیه گردد مهندس ناظر مقیم کارگاه باید بـا مسـئوالن مربوطـه همکـا    

 مورد تهیه این برنامه بعمل آورده و اطالعات الزم را در اختیار قرار دهد.

 ـ در صورتیکه نوع و مح اجراي کار ایجاب نماید مهندس ناظر باید دستورات الزم مبنی بر تهیه  6ـ 2


