
  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  نظام نامه نحوه نظارت بر كار توسط مهندسان ناظر

و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  1374اين نظام نامه در راستاي اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب     

  .تدوين شده است 

  تعاريف

  1374قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب : قانون

  ساختمان استان زنجانسازمان نظام مهندسي : سازمان 

براي نظارت بر  سازماندر نظارت كه از سوي  حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغاليا دستگاه نظارت مهندس : ندس ناظر هم

  .معرفي ميشود ) سازنده ( كار به مالك و مجري 

  .مجزا دارد  ييدأقسمتي از پروژه كه به ساير قسمتها وابستگي كمتري دارد و امكان بازديد و ت: مرحله 

  "ييديه توسط وي أو صدور ت مهندس ناظربازديد  "از پروژه براي  مرحلهآمادگي آن : تكميل مرحله 

 كليات -1

آغاز و دو سال بعد از آن زمان يا با صدور گواهي  سازمانييد قرارداد نظارت توسط أ، از زمان ت مهندسين ناظرنظارت - 1- 1

  .خاتمه مي يابد) هر كدام كه زودتر فرا برسد  ( سازماناتمام عمليات توسط واحد نظارت 

   .سه سال مي باشد»ج و د « مدت فوق براي ساختمانهاي گروه :تبصره 

  .توضيحات در سازمان مي باشد ئهحسب مورد و تشخيص موظف به حضور و ارا مهندسين ناظر- 2- 1

  .ه اطالع دهديا دفتر هماهنگ كنند مهندس ناظرساعت قبل به  24كارفرما بايد حداقل - 3- 1

دريافت يا درخواست هرگونه وجه توسط . انجام خواهد شد  سازمانتوسط  مهندسين ناظرپرداخت حق الزحمه - 4- 1

از مالك تحت هر عنوان غير قانوني و ممنوع است و متخلفين به شوراي انتظامي سازمان معرفي خواهند  مهندسين ناظر

  .شد

  . ت مرحله اي انجام مي گيرد و تمام وقت نيستنامه به صور نظارت بر اساس اين نظام- 5- 1

  .نامه نسبت به قبول نظارت اقدام و رعايت مفاد آن را كتباً تعهد نمايد مهندس ناظر بايد با اطالع از مفاد اين نظام - 6- 1

  مقررات مرتبط با مهندسين ناظر  -2

ا ايرادات فني را كتباً اعالم و همچنين دفتر يد يأيت باًمكلف است پس از بازديد اول ، مرحله را كت مهندس ناظر - 1- 2

ت تا ادر صورت اعالم ايرادات فني ، مالك يا سازنده مكلف به رفع ايراد. گزارشات روزانه موجود در دفتر ساختمان ثبت نمايد 

ات موضوع به ودر صورت فقدان دفتر گزارش. عمل شود  3-1جهت بازديد مجدد بايد مطابق با بند .زمان بازديد بعد مي باشد 

  .سازمان گزارش شود 

  .ساعت پس از اطالع مالك يا سازنده نسبت به انجام نظارت اقدام نمايد 24مكلف است ظرف  مهندس ناظر - 2- 2



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

نتواند ظرف مهلت مقرر در محل  مهندس ناظر) مسافرت ، بيماري ، ادامه تحصيل و غيره(در صورتي كه به هر دليل  - 3- 2

در زمان مرخصي بايد . ايد به تناسب زمان غيبت تقاضاي مرخصي نمايد و يا از ادامه كار انصراف دهدپروژه خود حاضر شود ، ب

در .ي صالحيت ديگري كه امين خود اوست كتباً به دفتر هماهنگ كننده معرفي نمايد اجهت انجام تكاليف نظارتي ، مهندس دار

             .اصلي خواهد بود  ظرمهندس نامسئوليت صحت عمليات اجرا شده ، بر عهده  تهر حال

  .ضمناً دفاتر هماهنگ كننده مطابق نظامنامه مربوطه بايد اقدام نمايد 

نمايند  تحويل سازمانيد مرحله شخصاً به أيبايد گزارشات مرحله اي را حداكثر ظرف دو روز پس از ت مهندسين ناظر - 4- 2

بايد سريعاً و مستقيماً به واحد نظارت سازمان تحويل و )صوصاً ايمنياضافه بنا يا تخطي از مقررات ملي خ( گزارشات تخلفات .

  .رسيد دريافت گردد

  سليم نتيجه گزارش آزمايشات دوروز پس از تگزارشاتي كه اظهارنظر بر اساس  :تبصره

( تمان مقررات ملي ساخ 12بايد بر حسن اجراي مقررات ملي ساختمان مرتبط با قرارداد خود و مبحث  مهندس ناظر - 5- 2

نظارت نمايد و در صورت مشاهده تخلف سريعاً و مستقيماً به واحد نظارت سازمان تحويل و )  ايمني و حفاظت كار در حين اجرا

  رسيد دريافت نمايند 

 91ارائه هر گونه گزارش خالف واقع ، برابر ماده . مكلف به گزارش صحيح و توام با بازديد مي باشد  مهندس ناظر - 6- 2

  .ه اجرائي قانون مستوجب پيگيري خواهد بودآئين نام

  مقررات مرتبط با مالك - 3

واريز خواهد سازمان را يكجا به حساب  مهندسين ناظرمبحث دوم، مالك مجموع حق الزحمه هاي  3- 2-16وفق بند  - 1- 3

  .ستمان و معرفي شهرداري ضروري ايديه سازأيديه واريز وجه به منظور اخذ تأييارائه فيش با ت. نمود 

كتباً يا با ارسال پيامك آگاه  مرحلهمربوطه را براي بازديد از  مهندس ناظرساعت قبل،  24مالك يا سازنده بايد حداقل  -2-٣

و آمادگي آن  تكميل مرحلهبازديد است و مالك بايد قبل از اطالع به مهندس ناظر، از  2 مرحلهحداكثر تعداد بازديد از هر . كند

  .حاصل كندبراي بازديد اطمينان 

مهندس             نمايد، مهندس ناظر يا رفع كامل ايرادات اقدام به دعوت از تكميل مرحله در صورتي كه مالك قبل از  - 3- 3

مي سازمان يا عدم رفع ايرادات، مراتب را به اطالع واحد نظارت تكميل مرحله بالفاصله پس از بازديد و وقوف بر عدم ناظر 

 سازمان به مهندس ناظر         واحد نظارت، مالك مكلف به پرداخت هزينه هاي بازديد واحد نظارت و  در صورت تأييد. رساند

  .خواهد بود

گزارش نمايد، در صورت اعتراض مالك يا سازنده، واحد  سازمان ، تخلفي را به واحد نظارتمهندس ناظردر صورتي كه  - 4- 3

بر عهده           ،پرداخت هزينه بازديد. رش واحد نظارت تعيين كننده خواهد بوداز پروژه بازديد خواهد كرد و گزا سازمان نظارت

  .فرد خاطي خواهد بود

را دريافت نمايد  سازمانمالك مكلف است قبل از درخواست صدور گواهي پايان عمليات ساختماني، برگه تسويه حساب با  - 5- 3

  .و جميع كسورات مي باشد) عحتي يك مترمرب(كه شامل هزينه هاي مرتبط با اضافه بنا 

  

  



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  مراحل انجام كار و نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسين ناظر -4

  .مقررات ملي ساختمان ايران است 2مبحث  2- 7- 13و  1-7- 13مراحل انجام كار منطبق بر بندهاي  - 1- 4

. ب ايشان واريز خواهد شدبه حسا سازمانبه محض تأييد و ارائه تعهد نظارت، توسط  مهندسين ناظرحق الزحمه % 80 - 2- 4

  :، به شرح زير انجام خواهد گرفتمهندسين ناظرباقي مانده پس از تكميل و ارائه گزارشات مرحله اي توسط % 20پرداخت 

  گزارشات تا پايان نصب لوازم تأسيسات روكار برقي :برق  گزارشات تا پايان اسكلت و سقف ها :سازه

  گزارشات تا پايان نصب لوازم تأسيسات مكانيكي :مكانيك  ك كاريگزارشات تا پايان عمليات ناز :معماري

نحوه انجام كار و پرداخت ....) و  ، انشعابات برقگاز، آب و فاضالب، آسانسور، نقشه برداري( در خصوص ساير رشته ها :تبصره

  .حق الزمه مطابق نظام نامه هاي مربوطه خواهد بود

             الزحمه باقي مانده حق % 20پروژه تا پايان دوره نظارت اقدام ننمايد، اگر مالك نسبت به اجرا يا تكميل  - 3- 4

، نسبت به تمديد يا سازمانبه ايشان پرداخت خواهد شد و مالك موظف خواهد بود ضمن مراجعه به واحد نظارت  ناظرمهندسان 

  )برابر تعرفه جاري سازمان.(تجديد قرارداد نظارت اقدام نمايد

  .درصد باقي مانده به تشخيص واحد نظارت خواهد بود ضربدرزحمه تمديد قرارداد نظارت برابر حق الزحمه كل پروژ حق ال - 4- 4

در صورت انصراف يا عزل ، مهندس ناظر مكلف به استرداد قدرالسهم وجه دريافتي به نسبت درصد باقيمانده از پروژه يا - 5- 4

در صورت فوت يا از . به ميزان تعيين شده توسط واحد نظارت مي باشد .) باشد  هركدام كه كمتر( مدت باقيمانده از تعهد مبلغ 

معرفي شده از سوي سازمان انجام و حق الزحمه وي  مهندس ناظر، مانده وظايف او توسط مهندس ناظركارافتادگي 

  .پرداخت خواهد شد سازمانتوسط 

انده وظايف خود را تكميل و الباقي گزارشات را پس از مكلفند حتي پس از دريافت كل حق الزحمه، م مهندسين ناظر- 6- 4

  .عدم همكاري الزم تخلف محسوب خواهد شد. بازديد تنظيم و تسليم نمايند 

  حل اختالف -5

و مجري، دفتر هماهنگ كننده طراحي و  مهندس ناظرو مالك يا  مهندس ناظردر صورت بروز اختالف بين  - 1- 5

  .تعيين كننده خواهد بود  سازماندر صورت عدم حصول نتيجه ، نظر واحد نظارت . نظارت به موضوع رسيدگي خواهد كرد

  ساير - 6

كليه ناظران موظفند بر به كارگيري استاد كاران و كارگران داراي كارت مهارت فني نظارت نموده و در صورت مشاهده عدم  -

  .رعايت آن، مراتب را گزارش نمايند

نظارت نموده و در صورت مشاهده مغايرت، ) مشمول استاندارد اجباري(كليه ناظران موظفند برا ستفاده از مصالح استاندارد  -

  .راتب را گزارش كنندم

  

به تصويب  سازمانام هيأت مديره   150و در جلسه  20/11/1393بند و يك تبصره در تاريخ  24قسمت و  5اين نظام نامه در 

  .رسيد و الزم است حداقل يك سال پس از اجرا مورد بازنگري قرار گيرد

  

  

  



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  

  پيوست

  شرح خدمات مهندسان ناظر

  )ساختمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران الگوي برگرفته از(

  شرح خدمات مهندس ناظر معماري

  ه معماري و جداول نازك كاريكنترل كفايت اطالعات موجود در نقش -1

كنترل رعايت ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پيش آمدگيها و ارتفاع آنها از  -2

كف تعيين شده، سطح اشغال ساختمان، رعايت درصد اشغال، تا ساختمان ها و امالك مجاور و ابعاد و زاويه پخ ها و موارد مشابه 

  در اجرا

  كنترل انطباق كلي حجم و سطح نما با نقشه مصوب معماري -3

  كنترل نحوه تقسيم بندي و جزئيات اجرائي فضا ها از نظر انطباق با طرح معماري -4

فضاهاي اختصاصـي،  ن ها، حياط خلوت ها، فضاهاي باز،  كنترل سطح زيربناي پاركينگ ها، راهروها، محل آسانسورها، پلكا -5

  ساير سطوح در اجرا انباري و

كنترل راه هاي دسترسي و ورودي ها به محوطه و ساختمان و نحوه تقسيم بندي فضا ها در اجـرا و انطبـاق آنهـا بـا نقشـه       -6

  مصوب معماري

كنترل نوع مصالح نازك كاري و نما سازي از نظر انطباق با نقشه مصوب معماري و جداول نازك كاري شامل جـنس، بافـت،   -7

  ات ويژه و انطباق با استاندارد هاي ملي ايرانرنگ، مشخص

  كنترل جزئيات سقف كاذب و كف كاذب از نظر انطباق با نقشه مصوب معماري -8

  كنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با نقشه مصوب معماري و جدول نازك كاري -9

  ظر انطباق با طرح معماريكنترل جزئيات كف سازي مصالح، شيب، عايق كاري از ن-10

پيش آمدگي ها  كنترل انطباق محل اجراي قطعات الحاقي در داخل فضا ها با نقشه مصوب معماري شامل شومينه، آرك،  -11

  و فرو رفتگي ها

  حركتي –جسمي  جراي مربوط به معلوالن و ناتوانكنترل اجراي ضوابط الزم اال -12

  ربوط به صرفه جويي در مصرف انرژيكنترل نحوه اجراي جزئيات معماري م -13

  كنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مربوط به عايق بندي صدا و تنظيم صوت -14

در صورت وجود طـرح معمـاري محوطـه و    ( كنترل نحوه پياده كردن و اجراي محوطه سازي از نظر انطباق با طرح معماري-15

  )تعهد ناظر
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  استان زنجان 

باغچه بندي و فضاي سبز، نگهباني، خيابانهـا، مسـيرها، نصـب صـندوق پسـتي،      كنترل نحوه اجراي عناصر محوطه شامل  -16

  نيمكت ها، تلفن عمومي، سطل زباله و موارد مشابه

  مستند سازي و ثبت تكميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خود-17

  كنترل انطباق نور پردازي داخلي فضاها با مطرح معماري -18

  ئيات معماري مربوط به عالئم و تابلوهاكنترل نحوه اجراي جز-19

  شرح خدمات مهندس ناظر عمران

  كنترل كفايت اطالعات و مشخصات فني موجود در نقشه هاي مصوب سازه و گودبرداري -1

  كنترل اقدامات الزامي انجام شده توسط سازنده قبل از تخريب ساختمان موجود -2

  عه مندرجات آن هاكنترل اخذ مجوزهاي الزم توسط سازنده و مطال-3

  كنترل مطابقت روش تخريب با الزمات موجود و رعايت تمهيدات فني و ايمني الزم قبل از شروع تخريب -4

  كنترل بررسي هاي صورت پذيرفته توسط سازنده در خصوص وضعيت ساختمان ها و تأسيسات مجاور و تأسيسات شهري -5

  طالعات الزم از آن براي كنترل اجراي ساختمانمطالعه گزارش ژئوتكنيك و شناسائي خاك و كسب ا -6

  كنترل رعايت انطباق روش كار اجرائي با نقشه ها و مشخصاب فني و الزامات مقررات ملي ساختمان در هنگام گودبرداري -7

  تداخل با وظائف ناظر نقشه برداري كنترل نحوه پياده سازي نقشه پي و انطباق آن با نقشه هاي مصوب -8

كنترل بررسي هاي صورت پذيرفته توسط سازنده در خصوص خـاك محـل و انطبـاق آن بـا فرضـيات منـدرج در گـزارش         -9

و بررسي هاي ژئوتكنيكي در تكميلي احتمالي ژئوتكنيكي و شناسائي خاك و نقشه هاي مربوط و صدور دستور انجام آزمايش ها 

  صورت لزوم

  د، شكل، آماده سازي بستر، زه كشي پي ها و ساير الزمات فني مربوط ديگركنترل نحوه پي كني شامل موقعيت، ابعا -10

كنترل نحوه قالب بندي ها شامل آماده سازي، امتداد، پايداري و مقاومت، موقعيت قالب ها، ابعاد و فاصله بازشوها، پاكسازي -11

  نهائي و ساير الزمات فني مربوط ديگر

تميزي ميلگردها عاري بودن آنها از مواد زائد نظيـر رنـگ و    و رده بندي و اصالت ونوع  كنترل نحوه ميلگرد گذاري شامل -12

زنگ قطر، طول، خم، وصله، پوشش، موقعيت، تعداد، پايداري، نحوه به هم بستن و حداقل فاصـله آزاد بـين ميلگردهـا، رعايـت     

  اهداري اصولي ميلگردها و نحوه دپو و نگ پوشش بتن، لقمه ها و خرك ها و ساير الزمات فني مربوطه ديگر

كنترل طرح اختالط بتن پي، نحوه اختالط بتن، نحوه حمل و نقل و جابجايي بتن شامل جدا نشدن اجزاي بتن، زمان حمل،  -13

ريختن و جا دادن بتن رعايت درجه حرارت بتن ريزي و شرايط آب و هوايي، استفاده از تجهيـزات مناسـب، يكنـواختي در بـتن     

اجرا، آماده كردن سطوح تماس بتن، ارتفاع سقوط بتن، چگونگي ريختن در قالب ها، ضخامت اليـه هـا و سـاير    ريزي، تداوم در 

  الزامات فني مربوطه ديگر



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

كنترل متراكم نمودن، پرداخت سطوح نهائي، حفاظت و عمل آوري بتن و زمان مناسب باز كردن قالبها و ساير الزامات فني  -14

  مربوطه ديگر

آزمايش               ر نمونه گيري به منظور انجام آزمايش هاي الزم حداقل شامل رواني و مقاومت و اخذ نتايج صدور دستو -15

  ها و بررسي آنها

  كنترل تراز نهائي زير پي ها و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات فني مصوب -16

  كنترل نوع فوالدهاي مورد استفاده در سازه و پي -17

ها شامل تعداد، اندازه، خم، محل، طول قسمت رزوه، فاصله نسبت به هم و نسبت بـه محـور سـتون، پوشـاندن     كنترل مهار -18

  .رزوه ها و ساير الزامات فني مربوطه ديگر

كنترل صفحه ستونها شامل ابعاد ، جهت قرارگرفتن ، تراز و رقوم ، محل سوراخ ها ، اندازه سوراخ ها ، اندازه صفحات اتصال -19

  ح ، زيرسازي و ساير الزامات فني مربوطه ديگر ، اعوجا

كنترل نحوه ساخت ستون ها ، محل ساخت ستون ها ، سالم بودن نيم رخ ها ، نوع و نمره صحيح آن ها ، مشخصات جوش  -20

بال ، موقعيت  ، ابعاد و فاصله تسمه ها ، نوع ورق ها و ابعاد آن ها ، رواداري انحنا و پيچيدگي ، برون محوري جان ، گونيا بودن

  .دقيق صفحات و نبشي هاي زير سري تيرها و ساير الزامات فني مربوطه ديگر

كنترل نصب ستون ها استفاده از وسايل مناسب ،  محل دقيق نصب ، مهار كافي ، تميز بودن انحناي ستون و         كف  -21

بودن اتصال كف ستون ، شاغولي بودن ستون ، وصله  ستون ، رعايت جزئيات اتصال ، روارداري هاي تابيدگي كف ستون ، گونيا

  ستون ها و ساير الزامات فني مربوطه ديگر 

كنترل نحوه ساخت و نصب تيرها هندسه برش در تير النه زنبوري، كنترل اعوجاج، پركردن جان تير در محل هاي الزم،  -22

  .ساير الزامات فني مربوطه ديگر ، كنترل نيم رخ ها، رعايت جزئيات اتصال وي تقويتي الزمنصب ورق ها

  . ، نحوه اتصال و ساير الزامات فني مربوطه ديگركنترل بادبندها محل نصب، نمره نيم رخ ها، صفحات اتصال -23

نوع آجر يا سفال يا پلي استايرن، خيز طاق ضربي، مالت يا بتن مورد استفاده،  ،ها تيرها، تيرچه هاكنترل اجراي سقف  -24

، ميلگرد گذاري و بتن ريزي در سقف هاي بتني بايد مانند موارد تصاالت تيرچه ها، مهار سقف، قاب بندي، اهافاصله تيرچه 

  . مذكور در بخش پي سازي كنترل شود 

كنترل نحوه انجام جوشكاري دستگاه ها و لوازم مناسب ، ابعاد و اندازه ها ، محل جوشكاري ، نحوه اجراي جوشكاري ،  -25

    جام آزمايش هاي جوش حسب مورد و درصورت نياز اخذ نتايج آزمايش ها و بررسي آنهاصدور دستور ان

كنترل نحوه اجراي اتصاالت پيچ و مهره اي كيفيت نوع مصالح ، اندازه و محل سوراخ ها ، كفايت فشار سفت كردن پيچ ها  -26

  . و ساير الزامات فني مربوطه ديگر

  

و بتن ريزي ، متراكم كردن ، پرداخت سطح روئي ، حفاظت ، نگهداري و عمل آوري و  كنترل قالب بندي ، ميلگرد گذاري -27

ستون ها ، اتصاالت و ديوارها مانند موارد مذكور در بخش پي بخش هاي سازه بتني اعم از تيرها،  نحوه اجراي بتن در كليه

  سازي 

  ها گفته در اين شرح خدمات و كنترل محل اجراي آنش فلزي يا بتني با لحاظ موارد پي كنترل اجراي صحيح شناژها اعم از -28

ديوارهاي باربر شامل كيفيت مصالح ، راستا ، عايق كاري ، شاغولي بودن ، نصب درها و  ئيكنترل رعايت جزئيات اجرا -29

  . پنجره ها ، صاف بودن سطح نهايي و ساير الزامات فني مربوطه ديگر



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

اي داخلي و خارجي بنا و انطباق آن با نقشه ها و مشخصات فني نظر الزامات سازه اي ي ديوارهئكنترل رعايت جزئيات اجرا -30

  و لرزه اي 

كنترل جزئيات اجرائي پشت بام شامل ابعاد و اندازه ها ، رقوم ، شيب بندي ، آب روها ، عايق كاري مصالح و ساير الزامات  -31

  .فني مربوطه ديگر

  آن كنترل جزئيات راه پله و اتصاالت  -32

  ، كانال ها و تاسيسات مكانيكي برقي از نظر عدم آسيب به عناصر سازه اي كنترل محل اجراي لوله كشي ها -33

  اي ا از نظر عدم آسيب به عناصر سازه كش ها ، هواكش ها و داكت هكنترل جزئيات اجرايي دود -34

  ها و نحوه اجراي اتصال سيستم فاضالب  كنترل محل قرارگيري چاه -35

  ي نماي ساختمان از نظر چگونگي ارتباط نما با سازه اصلي و الزامات سازه اي ئكنترل رعايت جزئيات اجرا -36

  خاك محل مسازي، تراكنكات فني در محوطه سازي شامل زيركنترل  -37

ي و استانداردهاي كنترل مصالح ساختماني از نظر نحوه تهيه، حمل، نگهداري، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فن -38

  ملي ايران

  صدور دستور انجام آزمايش از مصالح ساختماني در صورت لزوم و اخذ نتايج آزمايش ها و بررسي آنها -39

  مستند سازي و ثبت و تكميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خود -40

  شرح خدمات مهندس ناظر تأسيسات برقي

  نقشه هاي مصوب تأسيسات برقي بررسي كفايت اطالعات موجود در -1

كنترل مصالح تأسيسات برقي از نظر نوع، كيفيت، نحوه حمل، نگهداري و استفاده منطبق بـا نقشـه هـا و مشخصـات فنـي       -2
  مصوب و استاندارد هاي ملي ايران

  كنترل امكانات تأسيسات برقي محل و نحوه اتصال تأسيسات ساختمان به آن -3

دامات خاص در موقع تخريب و گود برداري از نظر تأسيسات برق شهري و برق شهري و برق كارگاه كنترل ضرورت انجام اق -4
  ساختماني

  كنترل وضعيت اجرا و موقعيت مكاني و ارتفاع اجزاي تأسيساتي از ديدگاه تأسيسات برقي در تمام مراحل اجراي ساختمان -5

  امل مجموعه روشنائي ها، پريزها، كليدها و موارد مشابهكنترل نصب و كارگذاري و اجراي عناصر تأسيسات برقي ش -6

  كنترل و كارگذاري و اجراي سيستم تغذيه دستگاه هاي حرارتي و برودتي و موارد مشابه -7

  كنترل نحوه نصب و بهره برداري ايمن آسانسور ها و پله هاي برقي از لحاظ سيستم برقي -8

  يع برق و تجهيزات تابلوهاي برقكنترل نصب و كارگذاري و اجراي سيستم توز -9

  كنترل نحوه اجراي سيم كشي ها و كابل كشي ها -10

  كنترل نحوه اجراي تجهيزات حفاظت و كنترل برقي شامل فيوزها، كليدهاي خودكار، كنتاكتورها و موارد مشابه -11

  كنترل نحوه اجراي سيستمهاي تلفن، رايانه، نمابر، تلكس، موارد مشابه -12

  نحوه اجراي سيستم هاي اعالم حريق كنترل -13



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  كنترل نحوه اجراي سيستم هاي زنگ اخباري، احضار، ارتباط با ورودي درب بازكن -14

  كنترل نحوه اجراي سيستم صوتي، پخش صوت، پيام رساني -15

  كنترل نحوه اجراي آنتن مركزي، تلويزيون، راديو، صاعقه گيري و موارد مشابه-16

  رق اضطراري و اتصال آن به سيستم برق ساختمانكنترل پيش بيني ب -17

  كنترل نحوه اجراي سيستم هاي هوشمند برقي و الكترونيكي ساختمان -18

  كنترل نحوه اجراي سيستم اتصال زمين -19

  كنترل ضرورت تخصيص فضاي مناسب براي پست برق در صورت لزوم -20

  آرماتورهاي پي و غيره با سيستم زمين ساختمانكنترل انجام هم بندي سازه هاي بيگانه اسكلت فلزي،  -21

  كنترل چگونگي اجراي ساير تأسيسات جريان ضعيف در صورت وجود -22

  سازي و ثبت و تكميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خودمستند-23

  شرح خدمات مهندس ناظر تأسيسات مكانيكي

  يسات مكانيكيكنترل كفايت اطالعات موجوددر نقشه هاي مصوب تأس -1

كنترل مصالح تأسيسات مكانيكي از نظر نوع، كيفيت، نحوه حمـل، نگهـداري و اسـتفاده منطبـق بـا نقشـه هـا و         -2
  مشخصات فني مصوب و استانداردهاي ملي ايران

كنترل امكانات و تأسيسات موجود در محل شامل آب، فاضالب، گاز و نحوه اتصال تأسيسات ساختمان به شـبكه   -3
  وط شهريهاي مرب

كنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخريب و گودبرداري از نظر تأسيسات مكانيكي آب و گاز و فاضالب  -4
  و غيره

  كنترل وضعيت اجرا و موقعيت مكاني و ارتفاع اجزاي تأسيساتي در تمام مراحل اجراي ساختمان -5

موعه شيرها، شير فلكه ها، پمپها و مـوارد مشـابه و   كنترل نصب و كارگذاري و اجراي عناصر تأسيساتي شامل مج -6
  عايق كاري هاي الزم

  كنترل نحوه اجراي عناصر تأمين و توزيع آب سرد و گرم مصرفي، گاز، شوفاژ، موتورخانه، پكيج -7

  كنترل نحوه اجراي عناصر سيستم جمع آوري، تصفيه يا دفع فاضالب و تعبيه هواكش از نظر مكانيكي -8

  وه اجراي عناصر سيستم تهيه، توزيع و ذخيره سازي سوخت گاز، گازوئيل، نفت و رعايت الزامات مربوطكنترل نح -9

  كنترل اجراي سيستم هاي كنترل دستگاه ها و تأسيسات مكانيكي به منظور صرفه جوئي در مصرف انرژي -10

  كنترل اجراي سيستم هاي قطع كننده لرزه اي در تأسيسات مكانيكي -11

  نحوه اجراي عناصر سيستم تهويه مطبوع و تأمين هواي تازه و تخليه هواي آلوده كنترل -12

  كنترل نحوه اجراي كانال هاي كولر و نصب و راه اندازي كولرها -13



  

  

 

  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان زنجان 

  كنترل نحوه نصب و بهره برداري ايمن آسانسورها و پله هاي برقي از لحاظ مكانيكي -14

  ت ساختمان در حيطه وظائف خودمستند سازي و ثبت و تكميل دفترچه اطالعا -15

  شرح خدمات نظارت نقشه برداري در ساختمان سازي

 

  سازيشرح خدمات مهندس ناظر شهر

  .اين شرح خدمات در صورت تصويب هيأت چهار نفره قابل ارائه مي باشد

  

  شرح  زمان  عنوان  مرحله

  گروه ساختماني

  د  ج  ب  الف

  اول

تطابق پالن معماري 

وضع موجود و سند 

  مالكيت

پيش از 

گود 

  برداري

          كنترل حدود اربعه سند مالكيت با وضع موجود ملك

          مطابقت پالن معماري با وضعيت موجود هندسي ملك

          نترل رقوم ارتفاعي وروديها در نقشه معماري با وضع موجودك

  پي سازي ساختمان  دوم

پس از 

قالب بندي 

و پيش از 

  بتن ريزي

          مطابقت بر اجرا شده با خط پروژه شهرداري

          كنترل رقوم زير پي با نقشه ها

          كنترل آكس فونداسيون با نقشه ها

          ل جهت اجراي ساختمانكنتر

  اجراي ستون  سوم
قبل از بتن 

  ريزي

    _  _  _  كنترل موقعيت ستونها با نقشه

    _  _  _  كنترل ارتفاع ستونها با نقشه

    _  _  _  كنترل شاقولي ستونها

  اجراي سقف  چهارم
قبل از بتن 

  ريزي

        _  كنترل تراز زير سقف با نقشه

        _  له با نقشهكنترل شيب راهه پ

        _  كنترل تراز پاگرد با نقشه

  پاياني  پنجم
پس از 

  نماكاري

          كنترل بر اجرا شده با خط پروژه شهرداري

          كنترل شيب رمپ

          كنترل شيب پياده رو


