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فصل 1

كليات 

آشنايي با كليات و مفاهيم پايه در ساخت و ساز
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1-1  مقدمه 
سـاخت و سـاز و تولیـد ابنیـه و سـاختمان در سـطح کشـور توسـط متولیـان خصوصـی )افـراد یا شـخصیت های 
حقیقی و شـرکت ها و سـازمان ها، یا شـخصیت های حقوقی( و متولیان عمومی )دسـتگاه ها و نهاد ها و سـازمان های 
دولتـی و یـا شـرکت ها و مؤسسـات تحـت نظـارت و پوشـش دولـت( انجـام می شـود و به منظـور رعایـت اصول و 
قواعـد طراحـی و اجرایـی و نحـوة نظـارت صحیـح بـر ایـن عملکرد هـا، دسـتور العمل ها، ضوابـط، آیین نامه هـا و 
بخشـنامه های اجرایـی و مقـررات ملـی سـاختمانی تدوین شـده اسـت و تحت پوشـش قانـون نظام مهندسـی در 
کل کشـور بـه اجـرا در می آینـد. در ایـن رابطـه کلیـة نهاد های قانونـی و شـخصیت های حقوقی اعـم از خصوصی 
و عمومـی طبـق قوانیـن نظـام مهندسـی و سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور مکلّـف بـه تبعیـت از ضوابط 

مذکورند.
آیا می دانید 

مسـئلة سـاخت و سـاز چنان با زندگی انسـان عجین بوده اسـت، که امروزه، باسـتان شناسـان، برای ارزیابی میزان که ...
رشـد فنـی و فرهنگـی جوامع گذشـته، آثار سـاختمانی بازمانـده از آن دوران را مورد اسـتفاده قـرار می دهند. زیرا 
هیـچ فعالیـت تولیـدی دیگـری وجـود نـدارد کـه هماننـد تولیـد بنا ها، بـا اقشـار مختلف جامعـه، چه بـه عنوان 

تولید کننـده و چـه بـه عنـوان مصرف کننـده و چگونگی زیسـت و کار آنان مرتبط باشـد.
به هر حـال، قدیمی  تریـن ضوابـط مـدون شـناخته شـده در ایـن زمینه، مجموعـه مقـررات سـاختمانی حمورابی 
اسـت کـه در حـدود 4000 سـال پیـش تدویـن گشـته و بـه موقـع اجـرا گذاشـته شـده اسـت. از آن پـس نیز، 
بـه شـهادت مـدارک مکتـوب موجـود، در تمـام ادوار، ضوابـط و مقرراتـی از ایـن دسـت، هماهنگ با شـناخت ها، 
امکانـات و محدودیت هـای زمـان وضـع شـده و ناظـر بر امـور عمرانی و ساخت و سـاز بوده اسـت. به عنـوان مثال: 
در کتـاب »آییـن شـهرداری« نوشـته محمـد احمد قریشـی، ترجمه جناب آقای جعفر شـعار، که حـدود هفتصد 
سـال پیـش نوشته شـده، مجموعه ای منسـجم از مقـررات سـاختمانی آن زمـان را می بینیم. یا در کتـاب »تاریخ 
غازانـی« تألیـف رشـیدالدین فضـل اهلل، از »ضبط و ترتیبی« یاد می شـود که از طریق خواجه هـای معتمد برگزیده 
و صاحـب نامـوس و امینـان »بـر کار عمـارت« اعمال می شـدةا در کتـاب »فتوت نامـه بّنایان« که ردپـای ضوابط 

و مقرراتـی مالحظه می شـود.
هرچه انسـان متمدن تر شـده و شـعاع عمـل همکاری هایش افزایـش یافته، دایرة شـمول مقررات نیز گسـترده تر 
گشـته و سـایر فعالیت هـای تولیـدی انسـان را دربرگرفتـه و امـکان داده اسـت کـه انسـان های بیشـتری بتواننـد 

کوشـش های خـود را هماهنـگ و هم جهـت نمایند.
امـروزه، مقرراتـی کـه در این موارد تدوین شـده و می شـوند، نه تنها ناظـر بر حقوق و تکالیف افراد نسـبت به هم، 
بلکـه حاکـم بـر حقـوق و تکالیف متقابـل افراد و اجتمـاع و حتی ناظر بـر حقوق و تکالیف جوامع مختلف نسـبت 
به هـم  اسـت، تـا جایـی کـه مقـررات و ضوابط مربوط به محیط زیسـت و حفظ شـرایط مناسـب زیسـتی بر روی 
کـرة خاکـی، عماًل جهان شـمول اسـت. در دنیـای امـروز، به طور اعم در عرصـة فعالیت های صنعتی، اسـتاندارد ها 
و آییـن کاربرد هـا، شـاخصی برای بخش پیشـرفت صنعتی و فنی جوامع مختلف به حسـاب می آینـد. درواقع، اگر 
کشـوری، دارای اسـتاندارد های منسـجم و روشـن آیین کاربرد ها و آیین نامه های پیشـرفته، در زمینه های مختلف 
باشـد. از سـطح صنعتـی و فنـی باالیـی برخوردار اسـت و اگر کشـوری فاقد چنیـن اسـتاندارد ها و آیین نامه هایی 

باشـد، در زمینة صنعتی و فنی، دچار آشـفتگی و عقب ماندگی اسـت.
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1-2   تعاریف پایه
طرح هـای عمرانـی: به پروژه های مشـخصی که بـا هزینة دولت بـرای اهداف خاصـی اجرا مي گردنـد، طرح های 

گویند. عمرانی 
قانـون: بـه مجموعـة پیشـنهاد ها )لوایـح( کلـی کـه از سـوی دولـت ارائه می شـود و بـه تصویب مجلس شـورای 
اسـالمی می رسـد و توسـط شـورای نگهبـان تأیید می شـود و سـپس بـرای اجـرا بـه دسـتگاه ها و وزارت خانه های 

تابعـه ابـالغ می شـود "قانـون" می گویند.
قانـون نظام مهندسـی: این قانـون بیان کنندة  اهـداف و فلسـفة وجودی آیین نامه هـا و مقررات ملی سـاختمان 

در سـطح کشـور اسـت و بر آموزش، کسـب مهارت فنی و کنترل مقررات ملی سـاختمان تأکید دارد.
آييـن نامـه: مجموعـة روش ها و شـیوه های فنـی، اجرایـی، ایمنی، اقتصادی و زیسـت محیطی اسـت کـه معیار 
طراحـی، اجـرا، نظـارت، کنتـرل و ارزیابـی کیفـی عملیـات اجرایـی طرح هـای عمرانی یا سـاخت و تولیـد مصالح 
در یکـی از زمینه هـا یـا رشـته های فنی و مهندسـی وابسـته به سـاختمان اسـت و توسـط وزارت راه و شهرسـازي 

مي شـود. ابالغ 
كارفرمـا: دسـتگاةا مجموعـة حقیقـی یا حقوقـی را گویند کـه برای تأمیـن اهداف خود به وسـیلة عقد قـرارداد با 

مشـاور و پیمانـکار مراحـل اجرایی را پیگیـری می کند.
مشـاور: مجموعـة حقیقـی یـا حقوقـی را گوینـد کـه کار مطالعه، طراحـی و نظارت بـر اجرای یک طـرح عمرانی 

یـا یـک پـروژه را از طـرف کارفرما بـه ازای عقد قـرارداد برعهـده می گیرد.
پيمانـکار: مجموعـة حقیقـی یـا حقوقـی را گوینـد که بـا عقد قـرارداد پیمـان، مسـئولیت تهیه، حمـل، نصب یا 
اجـرای یـک عملیـات اجرایـی یا طـرح عمرانی را با نظارت مشـاور معرفی شـده از طرف کارفرما برعهـده می گیرد.
دسـتگاه نظـارت: مجموعـة حقیقـی یـا حقوقی معرفی شـده از طـرف کارفرما اسـت کـه کنترل کیفـی، کمی، 
برنامـه ای و اقتصـادی را بـر عملکـرد پیمانکار اعمال می کند و مسـئولیت هدایت، کنترل و صحـت عملیات اجرایی 

را از نظـر اصـول فنی، اقتصـادی، زیسـت محیطی برعهده دارد.
دسـتگاه اجرايـی: هـر سـازمان اعـم از اداره، اداره کل  و وزارت خانـه، که اعتبـارات خود را از طریـق بودجة کل 
کشـور بـرای احـداث طرح هـا، تأسیسـات و پروژه هـای عمرانـی دریافـت می کنـد و مسـئولیت اجرایـی آن را نیـز 

به عهـده دارد، دسـتگاه اجرایـي نامیده مي شـود.
شـيوه نامه: مجموعـه دسـتور کار یـا شـیوه های اجرایـی مربـوط بـه رفـع نقایـص اسـتنادی در نقشـه ها یـا 
اضافه کاری های خارج از تعهدات مشـاور، پیمانکار، دسـتگاه اجرایی و یا تفسـیر و ذکر جزئیات کاری و مشـخصات 
فنـی ویـژه وابسـته به نقشـه ها یـا آیین نامه ها و یـا اسـناد پیمان نامه هـا را گویند که توسـط دسـتگاه های اجرایی 

یـا کارفرمـا، دسـتگاه نظارت یا مشـاور بـه واحد های تابعـه خود ابـالغ می گردد.
دفترچـه پيمـان )قـرارداد(: بـه متن قـرارداد عمومـی پیمان اجـرای یـک عملیات عمرانـی گفته می شـود که 
شـامل مـدت، مبلـغ، موضـوع، دوره تضمین، مسـئولیت نظارت، اجـرا و تعدیل آحـاد بهای اقالم کاری می باشـد و 

بـه امضـا و تأییـد طرفین )کارفرمـا و پیمانکار( می رسـد.
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دفترچـه شـرايط عمومی پيمـان: مجموعـه مقـررات و شـرایط تدویـن یافتـه در زمینـه تنظیم روابـط میان 
کارفرمـا، پیمانـکار و مشـاور حیـن اجـرای عملیـات عمرانـی را گویند که توسـط سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
کشـور تنظیـم و ابالغ می شـود و رعایـت مفاد آن بـه ازای امضا و تعهد طرفین قـرارداد اجرایی، الزامـی خواهد بود.

 1-3- فلسفه وجودی آیین نامه های ساختمانی
در هـر کشـوری به منظـور سـاخت و تولیـد کاال هـا، تجهیـزات و ماشـین آالت، تأسیسـات، کارخانجـات، ابنیـه و 
سـاختمان ها، یـک سلسـله قوانیـن و مقـررات تدویـن شـدة خاص آن کشـور معیـار ارزیابـی و تعییـن کیفیت در 
عملکـرد محسـوب می شـود و ایـن قوانیـن ضامـن تأمیـن کیفیـت، ایمنـی، اصـول فنـی و اقتصـادی و حفاظت از 
محیط زیسـت خواهنـد بـود. ضـرورت بهره گیـری و رعایـت ضوابـط آیین نامه های سـاختمانی را می توان به شـرح 

زیـر بیـان کرد:
الف( رعایت موازین فرهنگ و ارزش های اسالمی در زمینة اصول معماری و شهرسازی.

ب( رعایت موازین اشتغال به امور حرفه ای در زمینة فنی مهندسی ساختمان.
ج( تأمین موجبات رشد خدمات مهندسی و ترویج آگاهی عمومی در امور ساختمانی و ایجاد بهره وری مناسب.

د( ارتقـای دانـش فنـی صاحبـان حرفـة سـاختمانی به منظـور رعایـت اصـول ایمنـی، فنی، بهداشـتی، بهـره وری، 
اقتصـادی، اجرایـی، صرفه جویـی در مصـرف انـرژی و شـناخت موازیـن کنتـرل کیفـی عملکرد هـای مزبـور.

ه( تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات فنی و مهندسی ساختمان و شرح خدمات الزم در هر رشته.
و( ایجـاد زمینـة تحقـق طرح هـای جامـع، تفصیلـی و هـادی مصـوب از طریـق رعایت اصـول فنـی و برنامه ریزی 

. شده
ز( ایجـاد وحـدت رویـه و حـس همـکاری در میـان اصنـاف مختلـف وابسـته به امـور سـاختمانی اعم از اشـخاص 

حقیقـی و حقوقـی یـا نهاد هـا و سـازمان های متولـی نظام بخشـی بـه امـور سـاخت و سـاز ابنیـه و سـاختمان.
ح( ایجـاد مشـارکت اصولـی حرفـه ای میـان اصناف مختلـف که متولـی ارائة خدمات فنی و مهندسـی سـاختمان 

می باشـد.
ط( تحقـق طرح هـای توسـعه و آبادانـی کشـور مطابق سیاسـت های کالن کشـور با جلـب مشـارکت کلیه صنوف 

فنی و مهندسـی ساختمان.
ی( ایجـاد حـس اعتمـاد و ایمنـی خاطـر در زمینـة احقـاق حقـوق کلیـة افـراد ذینفـع در امـور فنی و مهندسـی 

ساختمان.
ک( تأمین اصول فنی و استاندارد های کیفی در طراحی و تولید مصالح مصرفی مرغوب در امور ساختمان.

ل( تنظیـم روابـط میـان ارکان اجرایـی طرح هـا و پروژه هـای عمرانـی )کارفرمـا، مشـاور، پیمانکار( و کنتـرل روال 
صحیـح عملکرد.
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1-4- مقررات ملی ساختمان
مقـررات ملـی سـاختمان مجموعـه ای اسـت از ضوابط فنـی، اجرایـی و حقوقی که الزم اسـت در طراحـی، نظارت 
و اجـرای عملیـات سـاختمانی اعـم از تخریـب، نوسـازی، توسـعه بنـا، تعمیـر و مرمـت اساسـی، تغییـر کاربری و 
بهره بـرداری از سـاختمان کـه به منظـور تأمیـن ایمنـی، بهره دهی مناسـب، آسـایش، بهداشـت و صرفـه اقتصادی 

فـرد و جامعـه وضـع می گردد.
وزارت راه و شهرسـازی در اجـرای ماده 33 قانون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان، وظیفـه تدوین مقررات ملی 

سـاختمان را بر عهده دارد.

1-4-1  مبحث اول - تعاریف
کلیـه واژه هـا و اصطالحـات فنـی وحقوقـی بـه کار رفتـه در تمامـی مباحـث 
"مقـررات ملـی سـاختمان" در ایـن مبحث گردآوری شده اسـت. هـدف از تدوین 
ایـن مبحـث، ایجاد پایه ای بـرای تفاهم میان دسـت اندرکاران صنعت سـاختمان 
و یکسان سـازی مفاهیـم در حـوزه شـمول مقـررات ملی سـاختمان مي باشـد.   

1-4-2  مبحث دوم - نظامات اداری
ایـن مبحـث در مـورد نظامـات اداری موجـود در صنعـت سـاختمان و حیطـه 
وظایـف دسـت اندر کاران ایـن صنعت اعـم از اشـخاص حقیقي و حقوقی شـامل:  
دفاتـر مهندسـی طراحـی سـاختمان، ناظـر سـاختمان، شـهرداری ها و مراجـع 
صدور پروانه سـاختمان، سـازمان نظام مهندسـی، وزارت راه و شهر سـازی و ... را 

بیـان نموده اسـت.

1-4-3  مبحث سوم - حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
اجرای تأسیسـات برقی و مکانیکی در سـاختمان ها، اسـتفاده از مصالح سوختنی، 
توسـعه شـبکه های انـرژی، بـرق و گاز . بـه کارگیـری تجهیزات گوناگون، سـبب 
افزایـش احتمـال آتـش سـوزی در سـاختمان ها گردیـده اسـت. به همیـن دلیل 
توجـه بیشـتر بـه موضوع حفاظـت سـاختمان ها در برابـر حریق، امـری الزامی و 
اجتنـاب نا پذیـر محسـوب می گـردد. بـه منظـور حفـظ جان و مـال انسـان ها و 
فراهـم سـاختن ایمنـی الزم در برابر آتش سـوزی، رعایت اصـول فنی در طراحی 
و اجـرای سـاختمان ها ضـروری اسـت کـه در ایـن مبحث بـه آن پرداخته شـده 

است.

مقـررات ملـی سـاختمان شـامل بیسـت و دو مبحـث می باشـد که توسـط دفتر 
تدویـن و ترویـج مقـررات ملـی سـاختمان تهیـه شـده اسـت. در ادامـه مباحث 

بیسـت و دو گانـه مقـررات ملـی سـاختمان بـه اختصـار معرفـی خواهد شـد.
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1-4-4   مبحث چهارم - الزامات عمومی ساختمان
بـه منظـور نظـارت برتأمیـن نیاز هـای حداقـل سـاکنین و بهره بـرداران از ابنیـه 
و سـاختمان های مشـمول قانـون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان، از نظـر 
محدودیت هـا، ابعـاد حداقـل فضا هـا، نورگیـری و تهویه مناسـب و سـایر الزامات 
عمومـی، ایـن مقـررات به عنـوان بخشـی از مقررات ملی سـاختمان ایـران مالک 

عمـل قـرار می گیرد.

1-4-5   مبحث پنجم - مصالح و فرآورده های ساختمانی
انـواع مـواد، مصالـح و فرآورده هـای  ایـن مبحـث دربـاره شـناخت و معرفـی 
سـاختمانی متعارف اسـت که در احداث انواع سـاختمان ها و تأسیسـات مربوط، 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

1-4-6   مبحث ششم - بار های وارد بر ساختمان
ایـن مبحـث، حداقـل بار هایـی را کـه بایـد در طراحی سـاختمان ها و سـازه های 
موضـوع ایـن مقـررات مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، تعییـن می نماید. ایـن بار ها 
شـامل بار هـای ثقلـی - مـرده )وزن اجـزای دائمـی سـاختمان ها ماننـد تیر هـا، 
سـتون ها، کف هـا، دیوار هـا، بام هـا، راه پله و تیغه هـا، وزن تأسیسـات و تجهیزات 
ثابـت(، بار هـای زنـده )بار هـای غیـر دائمی کـه درحیـن اسـتفاده و بهره برداری 
از سـاختمان ها بـه آن وارد می شـوند(، بـار بـرف و بار های ناشـی از بـاد و زلزله و 

باالخـره بار های ناشـی از فشـار خـاک و آب، می باشـند.

1-6-7   مبحث هفتم - پی و پی سازی
در این مبحث دستورالعملی کلی جهت نحوة برنامه ریزی و انجام آزمایش های 

مکانیک خاک ارائه شده است.
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1-6-8   مبحـث هشـتم - طـرح و اجـرای سـاختمان های با 
بنایی مصالـح 

امـروزه در کشـور مـا، به خصوص در شـهر های کوچـک و روسـتا ها مصالح بنایی 
کاربـرد بسـیار گسـترده ای در امـر ساختمان سـازی دارد. وقوع زلزله هـای پیاپی 
و ویرانی هـای زیـاد در ایـن دسـته از سـاختمان ها بیانگـر ایـن مطلـب اسـت که 
بـرای سـاخت سـاختمان های با مصالـح بنایی در کشـور نیاز بـه مجموعه قوانین 
و مقررات فراگیر و الزم  االجرایی اسـت که با رعایت آن ها سـطح کیفی سـاخت 
و سـاز ایـن سـاختمان ها ارتقـا یابـد. با این هـدف، مبحث هشـتم مقـررات ملی 
سـاختمان بـرای سـاختمان های بنایی خشـتی، سـنگی، آجری، سـنتی و دارای 

کالف و غیر مسـلح برای نخسـتین بار در کشـور تدوین  شـده اسـت.

1-6-9   مبحث نهم - طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
هـدف ایـن مبحـث ارائـه حداقـل ضوابـط و مقرراتـی اسـت که بـا رعایـت آن ها 
شـرایط ایمنی،قابلیـت بهره بـرداری و پایایی سـازه های بتن مسـلح فراهم شـود.

1-4-10   مبحث دهم - طرح و اجرای ساختمان های فوالدی
حداقـل ضوابـط و مقـررات الزم را بـرای طرح، محاسـبه و اجرای سـاختمان های 

فـوالدی تعییـن می کند.

1-4-11   مبحث یازدهم - اجرای صنعتی ساختمان ها
هـدف ایـن بخـش از مقـررات تعییـن حداقـل ضوابطـی اسـت کـه بـرای اجرای 
کلیـه  اجـرای  بـرای  مقـررات  ایـن  مـی رود.  بـه کار  فـوالدی  سـاختمان های 

مـی رود. بـه کار  معمـول  فـوالدی  سـاختمان های 
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1-4-12   مبحث دوازدهم - ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
هـدف از ایـن مبحـث تعییـن حداقـل ضوابـط و مقـررات به منظـور تأمیـن ایمنی و 
بهداشـت عمومـی در هنـگام اجـرای عملیات سـاختمانی اسـت که رعایـت مفاد آن 

بـرای کلیـه سـاختمان ها الزم االجرا اسـت.

1-4-13   مبحـث سـیزدهم - طـرح و اجـرای تأسیسـات برقی 

سـاختمان ها
تأسیسـات برقی سـاختمان های مسـکونی، تجاری، اداری، درمانی، آموزشی، عمومی، 
صنعتـی، کشـاورزی و دامـداری، نمایشـگاه های دائمی و موقـت، پارک های تفریحات 
و کارگاه هـای سـاختمانی بایـد بـا رعایـت مفـاد ایـن مقـررات و نیـز آیین نامه هـا و 

اسـتاندارد های ذکـر شـده در ایـن مبحث اجرا شـوند.

1-4-14   مبحـث چهـاردم - تأسیسـات گرمایی، تعویـض هوا و 

تهویـه مطبوع
مبحـث چهاردهـم، الزامات حداقل را در مورد تأسیسـات مکانیکی کـه به منظور گرم 
کـردن فضا هـای داخل سـاختمان، خنک کردن فضا هـای داخل سـاختمان و تهیه و 

ذخیـره آب گرم مصرفی در داخل سـاختمان نصب شـود، مقـرر می دارد.

1-4-15   مبحث پانزدهم - آسانسور ها و پله های برقی
ایـن مبحـث از مقـررات سـاختمان حداقـل ضوابط الزم را بـرای بهره بـرداری ایمن و 

بهینـه از آسانسـور، پله برقـی و پیـاده رو متحرک وضـع می نماید.
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1-4-16   مبحث شانزدهم - تأسیسات بهداشتی
مبحـث شـانزدهم الزامـات حداقـل را در مـورد تأسیسـات مکانیکـی کـه بـه 
منظـور لوله کشـی آب مصرفـي سـاختمان، هواکـش، فاضالب، لوازم بهداشـتی و 

لوله کشـی آب بـاران سـاختمان، مقـرر مـی دارد.

1-4-17   مبحـث هفدهـم - تأسیسـات لوله کشـی و تجهیزات 
طبیعی گاز 

مبحـث هفدهـم مقـررات ملـی سـاختمان بـا عنـوان تأسیسـات لوله کشـی و 
تجهیـزات گاز طبیعـی سـاختمان ها ضوابـط حداقـل را بـرای طراحـی و اجـرای 
لوله کشـی گاز سـاختمان ها و کنترل هـای کیفـی، نصـب و راه انـدازی وسـایل 
گازسـوز، دودکش هـا و هوارسـانی بـه وسـایل گازسـوز، ضوابـط بهره بـرداری و 
ایمنـی و ضوابـط ویـژه گازرسـانی بـرای سـاختمان های عمومـی مقرر مـی دارد.

1-4-18   مبحث هجدهم - عایق بندی و تنظیم صدا
هـدف از تدویـن ایـن مقـررات به حداقـل رسـاندن نوفه )صـدای ناخواسـته( در 
سـاختمان ها اسـت تا ضمن تأمین سـالمت و آسـایش سـاکنان، شـرایط مناسب 

شـنیداری نیز فراهـم گردد.

1-4-19   مبحث نوزدهم - صرفه جویی در مصرف انرژی
واجـرای  محاسـبه  طـرح،  ضوابـط  سـاختمان  ملـی  مقـررات  از  مبحـث  ایـن 
عایـق کاری حرارتـی و سیسـتم های تأسیسـات گرمایی، سـرمایی، تهویـه، تهویه 
مطبـوع، تأمیـن آب گرم مصرفی و روشـنایی الکتریکی در سـاختمان ها را تعیین 

می کنـد.



10

1-4-20- مبحث بیستم - عالئم و تابلو ها
هـدف کلـی از تدویـن ایـن مقـررات، سـاماندهی بـه تابلو هـا و عالئم بـه منظور 
تأمیـن سـالمت و بهداشـت، ایمنـی، آسـایش و صرفه جویـی در منابع می باشـد. 
بدیـن منظـور عالئـم و تابلو هـا باید از نظـر ارائه اطالعـات و هشـدار های ایمنی، 
صحیـح عمـل نمـوده و از نظر سـاخت و نصب بی خطر و ایمن بوده و پیام رسـانی 

آن ها خطرسـاز نباشد.

1-4-21- مبحث بیست و یکم - پدافند غیرعامل1
هـدف ایـن مقـررات تعییـن حداقـل ضوابـط و مقـررات بـرای طـرح و اجـرای 
سـاختمان ها در برابـر تهدید هـای انسان سـاز خصوصـاً تهاجـم هوایی می باشـد. 
بـه طـوری کـه سـاختمان های حیاتـی ماننـد بیمارسـتان ها و ... پـس از انفجـار 
قابلیـت خدمـت درمانـي خود را حفظ نمایند و سـایر سـاختمان ها ضمن کاهش 

تلفـات، خسـارت های وارده درحـد قابـل قبول باشـد.

1-4-22- مبحـث بیسـت و دوم - مراقـب و نگهـداری از 

سـاختمان ها
هـدف ایـن مبحـث نگهـداری اجـزا و قطعـات سـاختمان هایی کـه بـا ضوابـط و 
مقررات ملی اجرا شـده اند می باشـد که سـاختمان های موجود و سـاختمان هایی 

کـه در آینـده احداث می شـوند، را شـامل می شـود.

1 پدافند غیرعامل: به مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی 
انسانی-ساختمان ها و تأسیسات و ...در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد.
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آیا می دانید 
انجام هر پروژة مهندسی، مستلزم فراهم آوردن مقدمات طرح، تعيين روش ها و تهيه مصالح و دانستن که ...

چگونگی اجراي پروژه است، و نيز هر پروژه نيازمند برنامه و نطم پيش بينی شده در انجام كار و فراهم 
بودن قوانين و مقررات و ضوابطی ويژه است. همه اين مفاهيم در جهان مهندسی امروز شناخته شده 
و اساس آنکه مديريت ساختمانی است طرح های متنوع مهندسی را دربرمي گيرد. اين شناخت كه بر 
پاية آزمايش های فراوان و برداشت های تاريخی، امروزه در دست است در دنيای باستان به صورت مدرن 
وجود نداشته است. با وجود اين، بررسی آثار ساختمانی و خالصه آثار ساختمانی كه در ايران از دوران 
هخامنشی و ساسانی به جای مانده است نشان دهندة آن است كه نظم و طرح پيش بينی شده ای در 
اجرای ساختمان هايی چون پاسارگاد، تخت جمشيد و شوش و سد ها و پل های هخامنشی و ساسانی 

حکم فرما بوده است.
سـاختمان تخت جمشـيد كه متجاوز از يک سـده به درازا كشـيده و اين كار در دورة چند پادشـاه 
انجـام گرفتـه پيوسـتگی و هماهنگـی اجـزای آن و اينکـه تمـام جزئياتـی كـه در مراحـل بعدی 
سـاختمان پيـش آمـده پيـش بينی شـده بـوده اسـت، نشـان دهنـدة وجـود دسـتگاه مديريت 
سـاختمانی بـه مفهوم واقعـی در دنيای ايران باسـتان بوده اسـت. البتـه در آن دوران كمبود نيروي 
انسـانی و سـرمايه، وجـود نداشـته بلکـه انجـام كار بـا كيفيـت خـاص پيـش بينی شـده، منظور 
طراحـان و سـازندگان آن بناهـا بـوده اسـت. نکتة ديگـر كه نمايشـگر آن كاخ های تخت جمشـيد 
اسـت، آن اسـت كـه بين طرح هـا و تصميمات و قواعـد مديريت پادشـاهان مختلف چـون داريوش 
و خشـايار شـاه نوعـی پيوسـتگی و هماهنگـی وجود داشـته كـه نتايـج آن در اثری چـون تخت 

جمشـيد منعکس گشـته است.
انحـراف رودخانه هايـی بزرگ چون كارون و سـاخت سـد ها و پل هايی بـر روی آن ها و نيـز به پايان 
رسـانيدن شـبکه های بزرگ آبيـاری، كـه از نظر مهندسـی كارهای چنـد جانبه و چنـد منظوره به 
شـمار مـي رود، نيز نشـان دهنده وجـود طرح قبلـی و برقرار بـودن نظـم اجرايی حاصـل از برنامه 
ريـزی دقيـق در ايـن كار ها بوده اسـت كه خـود از وجـود نيرو های مديـر و ناظم، ريشـه مي  گرفته 
اسـت. بـه طور كلـی در ايـران باسـتان و به ويژه ايـران پيش از اسـالم پادشـاهان و حـکام به طور 
مسـتقيم بر اجرای كارهای سـاختمانی نظارت داشـتند و گاهـی نيز مقامات مذهبی ايـن كار ها را به 
عهـده مي گرفتنـد. اين وضعيت كه در كشـور های باسـتانی ديگر و نيـز اروپای قرون وسـطي حکم 
فرما بود سيسـتم مديريت مهندسـی آن دوران را تشـکيل مي داده اسـت. دخالت اين اشـخاص در 
امـور مديريـت و نيـز قدرت اجرايـی آنـان، عامل اصلی انجـام كارهای عظيم مهندسـی با وسـايل 

ابتدايی دوران باسـتان به شـمار می آمده اسـت.
در ايـران پـس از اسـالم نيز مديريت مهندسـی از طريق رؤسـای قوم، حکام، پادشـاهان و رؤسـای 
مذهبـی و وزراء انجـام مي گرفـت. شـواهد تاريخـی مؤيـد آن اسـت كـه تشـويق اين اشـخاص و 
پشـتيبانی آنـان از صنعـت كاران و سـازندگان تـا حد زيـادی در كارها مؤثـر واقع مي گشـت. بايد 
افـزود كه در موردسـاختمان های مذهبـی اعتقاد مذهبی برخی سـازندگان مبتنی بر آنکه كارشـان 
گونـه ای ادای وظايـف مذهبـی به شـمار مي آمـده در ايجاد قدرت تحـرک و نظام اجرايـی و كيفيت 

كار دخالت به سـزا داشـته اسـت.
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1. مقررات ملی ساختمان چه ضوابط و دستورالعمل هایی را دربرنمی گیرد؟
الف. فنی اجرایی؛

ب. موارد رفع اختالف؛
ج. ایمنی و اقتصادی؛

د. زیست محیطی.
2.کارفرما، مشاور، پیمانکار، دستگاه نظارت و اجرایی را تعریف کنید.

3. علت تهیه و ضرورت رعایت آیین نامه ها و مقررات ملی و وسعت کاربرد هر یک را بگویید.
4. مباحث مقررات ملي ساختمان را نام ببرید و حوزة کاربرد هر یک را بگویید.

ارزشیابی پایانی فصل اول 


