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ىکى از صفات امام خمىنى اىن بود که تفکرشان بر تتبعشان غلبه داشت.ىعنى تفکر 
و اندىشىدن اىشان بىش از تتبع و جست و جو کردنشان در کتاب ها بود، به طور مثال 
وقتى درس مکاسب را مى گفتند،من تعدادى کتاب به خدمتشان بردم و عرض کردم،اىن ها 

را هم مالحظه بفرماىىد،فرمودند:

همه را ببرىد،من باىد خودم فکر کنم،کسى که اىن همه را نگاه کند، براى فکرش 
مجالى نمى ماند. 

امام خمىنى »قّدس سرّه الّشرىف«                                             
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دىباچه و پىش گفتار
فنى،  و ضوابط  قوانىن  از  مجموعه اى  دربرگىرنده ى  عمومى ساختمان  و ضوابط  ملى  مقررات  مبحث 
اجراىى و حقوقى الزم  الرعاىه در طراحى، نظارت و اجراى عملىات ساختمانى اعم از تخرىب، نوسازى، توسعه ى 
بنا، تعمىر و مرمت اساسى، تغىىر در کاربرى و بهره بردارى و تجهىز ساختمان با اهداف تأمىن اىمنى، بهداشت، 
بهره دهى مناسب، آساىش و صرفه ى اقتصادى مى باشد. در کشور ما مدارک فنى و مستندات دىگرى نىز تحت 
عناوىن فنى )آىىن نامه هاى طّراحى و بارگذارى و اجراىى ساختمانى، استانداردها و آىىن نامه هاى ساختمان سازى 
و تولىد مصالح، مشخصات فّنى عمومى و خصوصى ضمىمه ى پىمان ها و قراردادهاى اجراىى و نشرّىات آموزشى 
و توصىه هاى ارشادى و …( توسط مراجع و نهادهاى مختلف تدوىن و انتشار مى ىابد که از جنبه هاى کىفى و 
محتواىى داراى اهمّىت و قابل توجه اند. مجموعه ى مقررات و ضوابط مورد بحث در مقررات ملى و ضوابط 
عمومى ساختمان متضمن اقتصادى بودن، الزامى بودن و سازگار بودن با شراىط کشور از جنبه ى نىروى انسانى 
ماهر، کىفّىت و مشخصات و کمّىت مصالح ساختمانى، شراىط اقتصادى، اقلىمى و محىطى در سطح کلىه ى مناطق 
کشور است. اگرچه مجموعه ى حاضر عمالً اولىن گام در جهت تحقق اهداف عالىه ى نظام مهندسى در کل کشور 
و تروىج ضوابط و معىارهاى فنى و اصولى در سطوح هنرستانى محسوب مى شود ولى سعى بر آن بوده است که با 
زبانى فنى و درعىن حال، گزىده و به  صورتى جامع مجموعه ى حىطه هاى موردنىاز در عملىات اجراىى و ساخت 
و ساز ابنىه ارائه شود. از اىن رو، از کلىه ى صاحبان نظر، صاحبان  حرف  فنى و مهندسى، مدرسان، فراگىران، 
سازمان ها و نهادها و مؤسسات و مراکز علمى و پژوهشى و خدمات فنى و مهندسى و اجراىى و تشکّل  هاى وابسته 
به امور فنى و مهندسى محترمانه تقاضا دارىم با اعالم نظرات سازنده ى خود ما را از ىارى و راهنماىى الزم درىغ 
نفرماىند. باشد که مجموعه ى مطالب حاضر در جهت تعالى کاربرد دانش فنى و رعاىت مقررات ملى ساختمان 

درکشور مؤثر باشد. 

با تشکر و احترام



توصىه به همکاران محترم
در بخش هاى مختلفى ازکتاب حاضر مطالبى با زمىنه  رنگ                براى شناخت عمىق مطالب آىىن نامه اى 
آورده شده است. اىن متون براى دانش آموزان عالقمند به فراگىرى مطالب اضافى و اطالعات بىشتر مناسب است 
و معىار ارزىابى پاىانى نمى باشد. از طرفى چون شىوه ى ارزشىابى پاىانى درس حاضر بر منوال دوگانه ى جزوه ى 
باز و جزوه ى بسته درنظر گرفته شده است، توجه شود که در مرحله ى جزوه ى بسته سؤاالت مربوط به بخش 
انتقال حافظه در حىن ىادگىرى و در مرحله ى جزوه ى باز و منبع آزاد سؤاالت مربوط به بخش ارزىابى و قىاس 
و استدراک و نتىجه گىرى از مطالب مطرح شود و بىشتر جنبه ى کنترل توان خالقّىت و کارشناسى مد  نظر قرار 

گىرد و کتاب حاضر به    عنوان مرجع کمکى در حىن کارهاى اجراىى محسوب شود.
فصول مربوط به مباحث مصالح ساختمانى، ساختمان هاى بتن مسلح و ساختمان هاى فوالدى در وىراىش 

جدىد کتاب حذف شده و مطالب به دىگر کتاب هاى مرتبط درسى رشته ى ساختمان منتقل شده است.

با تشکر و احترام


