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 پیشگفتار

در تعریف نظارت کارگاهی آمده اسـت، مجمـوع خـدمات و اقـداماتی کـه توسـط       

عوامل نظارت کارگاهی با پشتیبانی دفتر مرکز حین اجراي عملیات، طبق شرح خـدمات  

د، از جملـه ایـن اقـدامات نظـارت عالمانـه و مسـتمر در اجـراي        گیـر  مربوطه انجام می

هـا و مشخصـات    عملیات ساخت، مصالح مصرفی و کارهاي انجام شده بر اساس نقشـه 

تجربـه و  باشد، به طبع اعمال نظارت مثمر ثمر در این گونه فعالیتهـا محتـاج بـه     فنی می

ینکه چـه فعـالیتی را   خاص خود بوده به نحوي که تشخیص فرآیند نظارت را و ا دانش

ها تسهیل نمـوده و   در چه زمانی و چگونه به انجام رساند را براي کارشناسان و تکنسین

کیفیت و سرعت مراحل اجراي کار را افزایش دهد، در این راسـتا تهیـه و تنظـیم چـک     

کنترلــی عملیــات ســاختمانی گــامی اســت کوچــک بــه جهــت مستندســازي  يلیســتها

ش ساختمان که بـه منظـور افـزایش سـطح علمـی و تجربـی       هاي اجرایی در بخ فعالیت

هــا پــردازش و ارائــه گردیــده اســت، بــدیهی اســت شــرح  دســین نــاظر و تکنســیننمه

هـا   هاي ذکر شده در چک لیستها و کنترل آنها توسط مهندسین نـاظر و تکنسـین   فعالیت

نی هایی است که جنبۀ راهنمایی داشـته و بـه هـیچ وجـه از سـایر وظـایف قـانو        حداقل

 کاهد، دستگاه نظارت نمی

 ��مدع�ی ��شاد�� 

���ری  
ی داد
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 تعریف ناظر مقیم ـ1

کسی است که از طـرف کارفرمـا یـا دسـتگاه نظـارت (مشـاور) بـراي        ناظر مقیم ـ  

شـود و   معرفـی مـی   مستقیم در اجراي عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکـار  نظارت

 اصوالً مقیم کارگاه خواهد بود.

اینست که در تمام اوقات کـار نـاظر   » مقیم کارگاه بودن«بارت منظور از ع): 1نکته (

 مقیم در کارگاه حاضر باشد.

ناظر مقیم کارگاه معموالً در محدوده همان شهریکه کارگاه مـورد نظـارت   ): 2نکته (

در مواردیکه از طرف کارفرما دستورات دیگـري    وي در آن واقع شده زندگی نماید مگر

 صادر شود.

 

 آشنایی با مدارك پروژه ـ2

ها، مشخصـات   ناظر مقیم کارگاه باید در اولین فرصت (از روز شروع کار) کلیه نقشه

ها براي انواع کارهاي مـورد نظـارت و    ی عمومی و خصوصی فهرست مقادیر و قیمتنف

ود و شـ ماید بنحوي کـه کـامالً بـه پـروژه آشـنا و مسـلط       متن قرارداد را دقیقاً مطالعه ن

گیـرد انجـام    متناسب با حجم پروژه این مطالعه در مدت معقولی که مورد توافق قرار می

نظریه خود را کتباً از طریق مهندس مشاور (در  و در صورت صالحدید و لزوم گزارش،

 صورت وجود) براي کارفرما ارسال نماید.

العاده است و نـاظري کـه    باید توجه داشت که این مطلب حائز اهمیت فوقمهم:  *

به مشخصات پروژه مورد نظارت خـود آشـنا نباشـد صـالحیت ادامـه کـار را نخواهـد        

 داشت.

 

 ی با محیط کارآشنای ـ3

ناظر مقیم کارگاه از بدو شروع بکار باید با محل اجراي پروژه دقیقاً آشنا شود محلی 

باشـد بلکـه مـوارد     شود محدوده آن محدود بـزمین کارگـاه نمـی    ء میاجرا نکه ساختما

 مشروحه زیر و یا نظایر آن بایستی دقیقاً مورد مطالعه قرار گیرد:

 آنها. خ) محل تهیه لوازم و مصالح محلی و فواصل آن از محل کارگاه و نر3ـ1

 روزانه انواع کارگران در محل. د) دستمز3ـ2
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نیمه ماهر و ساده محلی که امکان اسـتفاده از آنهـا وجـود    ) انواع کارگران ماهر، 3ـ3

 دارد.

هاي مورد نیـاز کـه اسـتخدام آنهـا در محـل       ) انواع و تعداد کارگران با تخصص3ـ4

 باشد. مقدور نمی

 ) لوازم و مصالحی که باید از خارج از محیط محل اجراي پروژه تأمین گردد.3ـ5

حیط و حدود آنها و امکان کـارکردن  توسط حداکثر و حداقل درجه حرارت مم) 3ـ6

 محل.در در این ایام 

) وضع راههاي ورودي به محیط کـار، امکـان اسـتفاده از ایـن راههـا در مواقـع       3ـ7

 بارندگی و زمستانها.

 ) نحوة تأمین آب و برق و سایر تأسیسات ضروري براي کارگاه.3ـ8

رگـاه و پرسـنل   ) نحوه استقرار و بررسی محـل مناسـب بـراي دفتـر نظـارت کا     3ـ9

 نظارت.

 ) محل تخلیه خاکها و اضافات کارگاه و فاصله آن از محل اجراي کار.3ـ10

 

 ـ تعیین نقاط اصلی و تحویل کارگاه4

ناظر مقیم کارگاه موظف است که در بدو تحویل کارگاه ساختمانی به پیمانکار و در 

یان کار بـاقی بمانـد   اولین فرصت نقاط مبنا و خطوط اصلی ساختمان را بطریقی که تا پا

با همکاري نماینده مهندس مشاور یا دستگاه نظـارت و نماینـده پیمانکـار دقیقـاً تعیـین      

 نموده و صورت مجلس نماید.

این نقاط و خطوط باید بنحوي باشد که تا پایان کار باقی بماند و در صورتیکه لزوم 

ین مشاور یا دستگاه نظارت تغییر آن وجود داشته باشد باید مراتب را قبالً باطالع مهندس

رسانده و کسب تکلیف نماید و در صورتیکه بعلل غیرمترقبه یکی از ایـن نقـاط از بـین    

برود باید بالفاصله مراتب را گزارش و نسبت به تـرمیم و مرمـت آن بوسـیله پیمانکـار     

 اقدام نماید.

د دقیقـاً  گـرد  مهندسین مشاور باید نقاط مبنا را که بر این اسـاس تعیـین مـی   تبصره: 

مطالعه نموده و انجام هر گونه تغییرات احتمالی را که امکان دارد در سـاختمان بوجـود   

تمالی را کـه امکـان دارد در سـاختمان    حآید بررسی نماید و در صورتیکه این تغییرات ا
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بوجود آید بررسی نماید و در صورتیکه این تغییرات اساسـی و مسـتلزم تـأمین اضـافه     

تصویب کارفرما به پیمانکار ابالغ نماید و در صـورت عـدم نیـاز بـه      اعتبار باشد پس از

پس از تعیـین نقـاط مبنـا و کنتـرل      ابالغ شود.تواند مستقیماً به پیمانکار  اعتبار اضافه می

ها کارگاه را طی تنظیم صـورت   دقیق ابعاد زمین محل اجراي پروژه و تطبیق آنها با نقشه

بردار به پیمانکـار   مشاور و کارفرما و دستگاه بهره اي با حضور نمایندگان مهندس جلسه

 نماید. تحویل می

 

 ها پیاده کردن نقشهـ 5

ناظر مقیم کارگاه موظف است پالن وضعیت ساختمانها را با مشخصات زمین محـل  

رفتن سـاختمانها  ر ابعاد، وضعیت قرار گنموده و در صورتیکه اشکالی از نظ اجراء کنترل

ی زمین از نظم جنس خاك و عوارض موجود، فنی وضعیت نتو سرایط اقلیمی از نظر ش

هاي مناسب (و سایر نکات فنی کـه ممکـن اسـت توسـط مهنـدس       دسترسی به ورودي

مشاور و یا دستگاه نظارت ابالغ شده باشد) وجود نداشته باشد نسبت بـه پیـاده نمـودن    

هـاي پیـاده شـده را از     ها با همکاري پیمانکار اقدام نموده و یکبار دیگر نقشه دقیق نقشه

 نظر صحت عمل کنترل نماید.

در صورتیکه هر گونه اشکال از نظر اصول فنی در پیاده نمودن نقشه وجـود  تبصره: 

برداري صحیح از پروژه باشد بایستی نـاظر مقـیم    داشته باشد که مانعی در اجرا و یا بهره

 ت کتباً اعالم نماید.قبل از شروع کار مراتب را به مهندسین مشاور یا دستگاه نظار

کنـی توسـط پیمانکـار بـه میـزان منـدرج در        پس از انجام عملیات گودبرداري و پی

در ا دستگاه نظارت اعالم نمایـد تـا   ها ناظر مقیم باید مراتب را به مهندس مشاور ی نقشه

معیت ایشان از کارهاي انجام شده بازدید بعمـل آمـده و در صـورتیکه وضـعیت زمـین      

اتی را بـراي تعیـین مقاومـت زیـر شـالوده ایجـاب نمایـد دسـتور انجـام          انجام آزمایشـ 

سـازي   آزمایشات الزم صادر شود پس از حصول به مقاومت مورد نیاز قبل از دستور پی

ها با نماینده پیمانکار و مهندس مشاور یا دسـتگاه   کنی بایستی وضعیت گودبرداري و پی

ل یـ کلیـه اطالعـات الزم از قب   نظارت صورت مجلس شود در این صورتجلسـه بایسـتی  

دسـتی و یـا گودالهـاي     بینی شده مانند ریشه درختان، چـاه، قنـات، خـاك    عوارض پیش

قدیمی و غیره منعکس شود، چون این صورتجلسه مالك پرداخت هزینـه بـه پیمانکـار    



 

 ۱۱  مانیهاي کارگاهی عملیات ساخت چک لیست 

خواهد بود بایستی دقت الزم در تنظیم آن بعمل آمده و یک نسخه از آن بالفاصله براي 
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کنـی توسـط نـاظر     سازي که پس از مراحل فوق و تنظیم صورتجلسـه پـی   دستور پی

شود بایستی حاوي دستور کارهـاي   مقیم و در معیت مهندس مشاور به پیمانکار داده می

 الزم براي رفع و مقابله با عوارض فوق باشد.

 

 ـ گزارش وضعیت زمین محل اجراي پروژه6

ع کار با همکاري پیمانکار مطالعات کـافی در  وست در شرناظر مقیم کارگاه موظف ا

مورد وضعیت زمین محل اجراي پروژه از نظر نـوع و جـنس خـاك و مقاومـت خـاك،      

گیر بودن زمین محـل اجـراي پـروژه بعمـل      بندي آن، سطح آبهاي زیرزمینی و سیل الیه

تهیـه نمایـد    یا دستگاه نظارتآورده و گزارشات الزم در هر مورد براي مهندسین مشاور

در صورتیکه براي دسترسی به اطالعات فوق نیاز به استفاده از آزمایشگاه و یا مطالعـات  

ی آنهـا و همچنـین   نـ تخصصی وجود داشته باشد بایستی نوع آزمایشات و مشخصات ف

نوع مطالعات مورد نیاز را در گزارش خود به مهندسین مشاور یا دسـتگاه نظـارت ارائـه    

 نماید.

 

 رگاهـ دفتر کا7

ناظر مقیم کارگاه موظف است دفتري در کارگاه داشته باشـد کـه کلیـه اطالعـات و     

اقــدامات و امکانــات روزانــه در آن ثبــت گــردد و تــاریخ و شــماره صــورت مجــالس  

هاي وارده و صادره و دستورات کارگاهی در آن قید گردد و آخر هر روز  کارگاهی، نامه

ن اضـافه نشـود. صـفحات ایـن دفتـر بایـد       این صفحه بسته شـود و چیـزي بعـداً بـه آ    

 گذاري شده و صفحات آن کسري نداشته باشد. شماره

 

 ـ برنامه پیشرفت کار8

ناظر مقیم کارگاه موظف است برنامه پیشرفت کار پروژه را با همکـاري پیمانکـار و   

انـات  در چارچوب مدت پیمان و با توجه به عوامل مختلف از جمله فصـل کـاري، امک  

تیب صحیح کارها و غیره تهیه و همـراه بـا گـزارش تـوجیهی کامـل جهـت       راجرائی، ت

 مهندس مشاور ارسال نماید در این برنامه بایستی موارد مشروحه زیر دقیقاً تعیین شود:


