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  شگفتاريپ

 يمقررات مل نيتدو فهيوظ ،و كنترل ساختمان يقانون نظام مهندس ٣٣ماده  يوزارتخانه در اجرا نيا

مقررات  نيو موثرتر نيتراز كامل يكي ،كشبي ،ساختمان كشور يمقررات مل .ساختمان را بر عهده دارد

 و نظرانصاحب ،ديكه حاصل تالش اسات باشدميمنطقه  يكشورها انيموجود و الزم االجرا در م يبوم

 يمقررات مل ،رياخ يهادر سال .در كشورمان است يمتماد يهاسال يمندان صنعت ساختمان طهحرف

 يسازدارداستان ي وسامانده و مقاومت بناها و ساخت و ساز تيفيك يدر ارتقا موثري يهاساختمان گام

و  بهداشت ي،منيا، ستيزطيمح ،يمصرف انرژ هاينهيكاهش هز و و ساخت يطراح يهاروش ،مصالح

 يمقررات مل يبازخوردهامستمر  شيپا ،راستا نيدر ا .داشته استبركنندگان و رفاه استفاده شيآسا

موجود و  صيو رفع نقا يبازنگر براي يزيرو برنامه ،پس از انتشار آن ،گوناگون يهانهيساختمان در زم

 ،هاساختمان تيفيك سهيمقا .است يوزارت راه و شهرساز ياز اهداف اصل ،آن يمداوم محتوا يارتقا

مقررات  نيا ريتاث دويم ،ساختمان يمقررات مل نيبا قبل از تدو رياخ يهادر سال ي،الحاظ سازه از خصوصا

اندركاران صنعت ساختمان متذكر دست هيبه كل ديبا ،در هر حال .ها استساختمان تيفيك يدر ارتقا

مهمترين  يو وجدان كار ياحرفهبه اصول اخالق  يبنديپا، هانامهنييمقررات و آ رعايتر كنار د مشو

  .باشدميصنعت  نيدر ا ياو حرفه ياهداف و اصول فن شبرديدر پ ضامن

 يهايو بازنگر نياز ابتدا تاكنون در تدو كه كنندگاننيمندان و تدوهحرف ،نظرانصاحب ،داز كليه اساتي

چ يوزارتخانه از ه نيبا ا يو همكار يساختمان تالش نموده و در همفكر يمتعدد در مباحث مقررات مل

ما را در  كنمينخبگان و جوانان متخصص دعوت م ياز تمامو  سپاسگزارم ،اندننموده غيدر يكوشش

دست  يتمام يبرا ،نيهمچن .ندينما ياريو كنترل ساختمان  يقانون نظام مهندس هياهداف عال شبرديپ

 ياجرادر كه  ياشخاص هيكنترل ساختمان و كل ،از مراجع صدور پروانه ، اعماندركاران صنعت ساختمان

  يم.نمايآرزو م يو سربلند قيتوف ،ندينمايتالش م يااصول اخالق حرفه تيو رعا رراتمق

 يمقررات مل رخانهيدب ي،تخصص يهاتهيكم ،نيتدو يشورا يها و زحمات اعضاتالش تمه، ازدر خا

  نمايم.سپاسگزاري مي ند،انموده يمجلد همكار نيا نيدر تدو يكه به نحو يكسان ريساختمان و سا

  رستم قاسمي                                                                              

يشهرسازراه و  ريوز  
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  )٤٠٠١ويرايش سوم ( –كنندگان مبحث يازدهم مقررات ملي ساختمان هيات تدوين

  (براساس حروف الفبا)    

 ه

  ١٣٩٨تا  ١٣٩٢از  دوره ششم - ساختمان يمل مقررات نيتدو يشورا) ١-الف

 سيير  ياحمد يمحمدتق دكتر   عضـو  يبهبهان يطاهر اصغر يعل مهندس  

 عضـو  يانصار محمدرضا مهندس   عضـو  يونحطا شاپور مهندس  

 عضـو  يباقر ديحم دكتر   عضـو  يالنيم يعلمدار بهروز مهندس  

 عضـو  ياريبخت ديسع دكتر   عضـو  سلحشور يغاز مسعود مهندس اديهزند  

 عضـو  يعيبد ديحم دكتر  عضـو  اريط زادهيقل ونسي مهندس 

 عضـو  ياديبن ناصر دكتر  عضـو  يريگتم بهروز دكتر 

 عضـو  يغفاربهراممحسن  مهندس  عضـو  يماهر محمدرضا دكتر 

 عضـو  زادهيتهران محسن دكتر  عضـو  يمحمدكار بهروز دكتر 

 عضـو  دادسرشت ميمحمدابراه مهندس  عضـو  منصف اهللامهندس حشمت  اديهزند 

 عضـو  يراتق يمحمدتق ديس مهندس  عضـو  يرقادريم رسول ديس دكتر 

 عضـو  انپوريرمضان اكبريعل دكتراد يهزند  عضـو  يمينج نادر مهندس 

 عضـو  زادهيشكرچ محمد دكتر  عضـو  يهاشم درضايس مهندس 

 عضـو  ساختمان و مسكن معاون     

  ابالغ اين ويرايش تا ١٣٩٨دوره هفتم از  - ساختمان يمل مقررات نيتدو يشورا) ٢-الف

 عضـو  فرهاد آزرمي دكتر   عضـو  فرزانه صادق مالواجرد مهندس  

 عضـو  يعقوب آصفي مهندس   عضـو  امير فرجامي مهندس  

 عضـو  مهندس مصطفي احمدوند    عضـو  شيرواندكتر غالمرضا كاظميان  

 عضـو  اباذر اصغري دكتر   عضـو  دكتر محمود گالبچي  

 عضـو  بهروز بهنام دكتر  عضو و دبير  فرمهندس حامد ماني 

 عضـو  ر تركانياد مهندس اكبزنده  رييس  محمود محمودزاده دكتر 

 عضـو  مهندس احمد خرم  عضـو  دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني 

 عضـو  دكتر بهرنگ سجادي  عضـو  رسول ميرقادريسيد  دكتر 

 عضـو  زادهدكتر محمد شكرچي  عضـو  حميد ميرميران ديس ندسهم 

 عضـو  دكتر غالمرضا شيران    

      

  يتخصص تهيكم ياعضا) ب

 سيير           يانصار محمدرضا مهندس 

 عضـو      يغفار بهرام محسن مهندس 

 عضـو        پرستش نيحس دكتر 

 عضـو    ينيحس عبداهللا ديس دكتر اديهزند 
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 رـيدب        كردارخوش يمهد دكتر   

 عضـو      مقدمسروقد عبدالرضا دكتر 

 عضـو          يمزروع يعل دكتر 

 عضـو        انيهاشم رضايعل دكتر 

 .ياكبرنيمه جواد مهندس و وانفريك احسان مهندس دكار،يرضا سع مهندس ،يهمت ييمهندس غالمرضا بابا انيآقا يسپاس از همكار با

  هفتمدوره  - ساختمان يمل مقررات نيتدو يشورا رخانهيدب) پ

 شورا ريدب و دير كل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمانم                  فرحامد ماني مهندس 

 مسئول شورا و نماينده دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان در كميته تخصصي كارشناس            يمحمود رعباسيام مهندس
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  ويرايش  مقدمه

سال گذشته  ٢٠٠ يط شرفته،يپ ياست كه كشورها يريروش و حاصل مس كيساختمان  يسازيصنعت

 استاندارد داشتن بر عالوه يساختمان، جملگ ساتيتاسو  زاتيكشورها، قطعات، تجه ني. در ااندمودهيپ

يم مهندسان جه،ينت در. شونديم ديتول كارخانه در و هستند زينو مدوالر  يابعاد استاندارد يدارا ،يفيك

 به هم، هانصاب و كنند انتخاب ،دارند يمناسب تيفيك كه ياكارخانه مدوالر داتيآن تول از ديكه با دانند

 شده موجب بودن مدوالر زينو  يابعاد و يفيك استاندارد داشتن ن،ي. بنابراكننديرا نصب م هاآن سهولت

ساخته  يكوتاه اريساختمان در زمان بس كي و باشد يصنعت شرفته،يپ يكشورها در ساز و ساخت كه است

  . است نينو يهايابداِع فناور قياز طر ،يوربهره شتريهرچه ب شيكشورها، افزا نيشود. هدف امروز ا

شود.  يط ترعيسر ،يصنعت يبا كشورها يطوالن هفاصلاست كه  نيا ١١ مبحث حاضر شيرايو هدف

هر  يسازيصنعت يالزم برا نديفرآ رايز ؛است سازيغيرانبوه از سازيانبوهجداكردن  ،مهم نيا ازينشيپ

  . دارد ياساس تفاوت يگريد با ،كي

 يريگكاربه يبرا هياول يگذارهيتكرار، سرما تياز مز يريگامكان بهره ليبه دل يسازانبوه در :حيتوض

  .است هيو نوآورانه قابل توج ژهيو يصنعت يهاروش

 از يفيط بلكه، ست؛ين) ريخ مطلقا اي يآر(مطلقا  كي و صفر صورت به ،ساختمان به يسازيصنعت اطالق

از  تيو حما يقانون سامانده ١٤ماده  يياجرا نامهنييآ طبقكه  روستنيا از. شوديم شامل را درجات

مطابق  ،ساختمان يسازيصنعت قيمصاد”شده است:  ديآن، ق ١٧ ماده تبصره ليمسكن، ذ هو عرض ديتول

 گر،يبه عبارت د“ .گردديم نييساختمان تع يمقررات مل ١١مبحث  يتخصص تهيبا ضوابط مصوب در كم

 يهاساختمان به نهادها و هاسازمانكه دولت،  است ييهاو اختصاص مشوق يمبحث، مالك بررس نيا

   .كننديم اعطا يصنعت

است.  يسازيصنعت يايساخت، از جمله مزا يهاتيفعال تِيكنترل و هدا ،يريگاندازه ،يزيربرنامه تيقابل

. ابدييم شيساختمان افزا يامكان اعمال مقررات مل شود،يحاصل م يسازيكه از صنعت يبا نظم و تمركز

 باال را آنها يريپذكنترل ها،كارخانه دراجزا و قطعات  ديتول ،يصنعت يهايسازرانبوهيطور خاص، در غ به

 يساختمان به سادگ يانتخاب روش، مقررات مل تيقابل ليبه دل هم، يصنعت يهايسازانبوه در. برد خواهد

نظام ”اهداف قانون  تحقق توانيساختمان م يسازيصنعت قياز طر ن،يخواهد بود. بنابرا يسازادهيقابل پ
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بهداشت،  ،يمنيا نيتامشامل  كه را“ ساختمان يمقررات مل” نيهمچن و “ساختمان كنترلو  يمهندس

 .كرد ليتسه ،استفرد و جامعه  ياقتصاد هو صرف شيمناسب، آسا يدهبهره

 يساختمان بزرگ يهاپروژه و يسازرانبوهيغ يمجزا گروهبه دو  يساختمان يهاپروژه ،مبحث نيا در

 درشده است.  نيتدو ياضوابط جداگانه ،كيهر  يسازيصنعت يو برا ميتقس) هايسازانبوه شامل(

 دراست.  شده ليقا ياژهيو تياهم كپارچهي تيريمد يبرا ،يسازساختمان بزرگ يهاپروژه يسازيصنعت

 رانبوهيغ” بخش دو در پروژه، حجم با متناسبآن  ضوابطتوجه و  يساختگشيبه پ يصنعت يسازرانبوهيغ

 ديق اماتاز الز يادسته ،يساختمان يهاگروه ههم يبرا .است شده يبررس “متوسط رانبوهيغ” و “كوچك

 ميتنظ يازيضوابط به صورت امت ريسااست. پس از الزامات،  يالزام آنها از كيهر  نيتامشده است كه 

 ازات،يامت ني. مجموع ارديگيتعلق م به ساختمان يازيهر ضابطه، امت نيتامكه با  مفهوم نيبد ؛نداشده

 يبرا ياريشاخص، مع ني. اكنديم يمعرف“ ساختمان يسازيصنعت يليشاخص تكم”را موسوم به  يعدد

دو،  هدرج ؛يعال يسازيسطح صنعت نيمب ك،ي هكه درج ياگونه به ؛است يسازيصنعت رجاتد نييتع

 يبرا ،حداقل يسازيسطح صنعت هدهندسه نشان همتوسط؛ و درج يسازيسطح صنعت كنندهنييتب

 . است يبررس مورد ساختمان

قرارداد، منافع دو  كيمفهوم كه در  نياست؛ بد جيبرد را-اصطالح برد ،ايدن يتيريدر اسناد مد معموال

. است“ برد -برد -برد”ساختمان،  يصنعت همبحث در توسع نيا ياساس كرديرو. شوديم نيتامطرف آن 

 تياهم زيحا ز،ين ندهيعالوه بر منافع دو طرف قرارداد، منافع جامعه و نسل آ كه معناست نيبدسوم،  برد

نسل حاضر بدون  يازهايبه ن يابيروند دستكه است  داريپا هباشد. در واقع، برد سوم، همان توسع

توجه است  اني. شارا دنبال مي كند شانيازهاين به يابيدست يبرا يآتنسل  يهاتيبه ظرف رساندنبيآس

 شدنيبا صنعت رو،نيا از است؛و ساختمان سبز  يسازيصنعت انيم مشترك يو ستون اصل هيپا ،يوربهره

  .داد سوق سبز ساختمان يهامولفه سمت بهرا  آن توانيم يشتريسهولت ب با ،ساخت و ساز

 يصنعت ديتول هزكننديمتما هعمد اريمع سه ت،يفيك يسازكسانيو  بهبودسرعت،  شيافزا منابع، يوربهره

 رو،نيا از. است سازياصلي صنعتي معيار سه تحقق مهم يابزارها از يكي ناوري،ف.  است يرصنعتيغ از

 انيشا .شوديم يبررسفصل مجزا  كيدر  ،صنعتي ساختهاي شتعدادي از رو يياجرالزامات فني و ا

كننده، خود و استفاده ستين هاوهيش گريبر رجحان آنها بر د يليها، دلروش نيا ياست كه معرف توجه

 ياقتصاد هصرف ،ياسازه يداريآنها را از لحاظ مقاومت، پا يپروژه، برتر اتيموظف است با توجه به مقتض
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سه  از يكي شرفته،يساخت پ يهاو روش هاياگر در كاربرد فناور ن،يهمچن .دينما يو سهولت اجرا بررس

   شده است. انجام يسازيادعا كرد كه صنعت توانيمنشده باشد، نمحقق  ،يسازيصنعت ياصل اريمع

اي براي اهل حرفه مطرح شده است. سخن تازه در اين ويرايش از مبحث يازدهم بر اين است كه تصور

 ،ارائه و با كسب نظرهاي اصالحي مانساخت يمقررات مل نيتدو يشورا جلسه در ٩ يط رو،شيپ شيرايو

  شده است.  قيتدقمندان و اعمال نظرات حرفه افتيدر باو  افتهي بهبود

و نيز هاي نظام مهندسي هاي مهندسي و سازماندر پايان اين دفتر از تمامي اساتيد، مهندسان، انجمن

نويس اين تباط با پيشكه نظرات نگارشي و تخصصي خود را در اركليه دست اندركاران صنعت ساختمان 

اند، صميمانه تشكر و قدرداني نموده و از هرگونه اظهار نظر، پيشنهاد و انتقاد استقبال مبحث ارسال نموده

مندان مي توانند با مراجعه به لذا عموم عالقه ها جهت انجام اصالحات بعدي استفاده خواهد نمود.و از آن

  نسبت به ثبت نقطه نظرات خود اقدام نمايند. inbr.irدرگاه اينترنتي 

  

  اختماندفتر مقررات ملي و كنترل س                            

  يازدهممبحث  يتخصص هتيكم                                                                   
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 اتیکل 11-1

 دامنه 
 ضوابط هیارا بر ،مبحث نیا در. شودیمرا شامل  ساختمان اتیح هچرخ کل ،يسازیصنعت ضوابط
ن ارکا ریسا با شدههیارا ضوابط يسازگارتمرکز شده و  یبه روش صنعت هاساختمان ياجراو  یطراح
 مورد توجه قرار گرفته است. ساختمان اتیح هچرخ

از  شیپ” ه. مرحلاست“ پس از اجرا”و “ اجرا”، “از اجرا شیپ”ساختمان شامل مراحل  اتیح هچرخ :حیتوض
. ردیگیتدارك و ساخت را دربر م ز،یسه بخش تجه “اجرا”. است یطراح و يآوردیپد بخششامل دو “ اجرا

 .است بیو تخر يبازساز ،ينگهدار ،يبردارمشتمل بر چهار بخش بهره“ پس از اجرا”

 هدف 
 ریز یمحور اصل هفتکه در  است داریپا هتوسع کردیبا رو ساختمان يسازیصنعت ضوابط هیارا ،هدف

 :شودیدنبال م

 بهداشت و یمنیا شیافزا 

   منابع يوربهره 

 سرعت شیافزا 

 دوام و تیفیک هبودب 

  ستیزطیبه مح بیآس از زیپره 

  يانرژ مصرف بهبود 

 شیآسا و تیمطلوببه  توجه 

 هیارا ساختمان هر يسازیصنعت زانیم سنجش يبراساختمان  يسازیصنعت قیمصاد ،اساس نیا بر
 دیق ،“ستیزطیمح یحام”سبز، تحت عنوان  ساختمان مسیر دستیابی بهدر  ز،ین یضوابط .است شده

 شده است. یالزام یصنعت يهاساختمان يضوابط، برا نیاز ا یحداقل نیتامو 
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 فیتعار 
 :است ریز همشروح یمبحث، به معان نیرفته در ا کاربهعبارات و اصطالحات  ها،واژه

، وان ،ییاز دستشو یاز فاضالب خروج شدهلیتحص ،یدنیآشامریغ یآب :يخاکستر آب 
 ياریو آب هانالیوری ها،توالت يشستشو يبرا منحصرا که ییشورخت نیماش ایلگن  ،یردوشیز
 .ردیدوباره قرار گ هممکن است مورد استفاد یرسطحیز

 دستبه  )1-1-11( هرابط از ،هاآن هانداز که یساختمان ياجزا :مدوالر یساختمان يجزاا 
 :دیآیم

)11-1-1(  𝑑𝑑 = 𝑑𝑑min + 𝑖𝑖 ×  𝑀𝑀  , 0 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑖𝑖max  

 عدد i ،طبق مراجع معتبر مجاز هاندازحداقل  mind ،مجاز یانتخاب هانداز d ،)1-1-11( هرابط در

مدول  فیتعر يبرا .است مدول M وطبق مراجع معتبر  maxiبا حداکثر مقدار مجاز  یمنفریغ حیصح
 .شود راجعهم 22-3-1-11 به بند

مصالح، قطعات، لوازم و  فضاها، يبرا شدهمقرر يهااندازه :در ساختمان يابعاد استاندارد 
بند  در يادـابع یهماهنگ .شودیاستفاده م يادـتامین هماهنگی ابع يکه برا یساختمانتجهیزات 

 .است شده فیتعر 11-1-3-27

 یساختمان يواحدها مجموعه ای مشابه واحد یکافساخت تعداد  :یصنعت يسازانبوه  
فاده از است ،یکاف تعداد اریمعاست.  ياقتصاد هیتوج با و مناسبزمان  یط ،طلوبم تیفیک با مشابه
 .استتکرار  تیبا توجه به مز یصنعت ساخت و طرح هژیو يهاروش

 ستا شدهفیتعر اهدافبه  یابیدست يبرا و زمان منابع و موزون نهیبه بیترک :يوربهره  
ده) (ستان یخروج نسبت حاصل از يوربهره. است يدیتول يهاتیفعال یبازده یابیارز يبرا ياریو مع

 .است “يواحد ورود يبه ازا یخروج زانیم” بهتر، عبارت به. شودیم محاسبه(داده)  يورود به

)11-1-2( 
ای ستانده خروجی 

ورودي یا داده
بهرهوري   =                                                                                         

 وردم منابع صورت به ای معموال که باشند داشته یکسانی واحد دیبا )2-1-11( هرابط مخرج و صورت
 ندیآفرکه در  ی. هنگاماستآنها  يمعادل ارزش اقتصاد ایو ...  آالتنیکار، ماش يروین رینظ ،استفاده
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 کهیصورت در و یکل يوربهره آن به شود، محاسبه هايورود هیکل به هایخروج تمام نسبت د،یتول
 صنعت يوربهره. شودیم اطالق ییجز يوربهره آن به گردد، یابیارز ییجز يهاتیفعال يبرا

 .خرد يهاتیفعال و یساختمان هپروژ ساختمان، صنعت: است فیتعر قابل سطح، سه در ساختمان
 شود،یرا شامل م یناخالص داخل دیتول از یمهم قسمت که یمل سطح در ساختمان صنعت يوربهره: حیتوض

درست و مدون اطالعات  يآوربرآورد آن، جمع ازینشیاست که پ ياقتصاد هتوسع يهاشاخص نیتراز مهم یکی
 نییاست؛ لذا تع یو دولت یخصوص يهاساخت گوناگون با ابعاد مختلف در بخش يهااز طرح یعیوس همجموع

در صنعت ساختمان با  یافتگیهاست. توسع يمستندساز هژیو نظامات و یتخصص يهاسازمان ازمندیآن، ن
 دارد. میارتباط مستق ياهیمستحدثات سرما دیو حجم تول يوربهره شیافزا

انجام کار  يهانهیمستحدثات بر هز ياهیارزش سرما میاز حاصل تقس توانیرا م يورپروژه، بهره کیسطح  در
 میرمستقیو غ میمستق يهانهیهز هیکل دیانجام کار، با يهانهیهز هنمود. در محاسب نییمنابع مورد استفاده تع ای

 را لحاظ نمود. ستیزطیمحو  یمنیزمان، ا ت،یفیک مرتبط با يهانهیهز رینظ

یم را یخروج مورد، نیا در. است ترساده بازهم يورود و یخروج سنجش خرد، تیفعال کی ای سوم سطح در
 اعتس-نفر معادل ياقتصاد ارزش صورت به را يورود و شدهانجام کار معادل ياقتصاد ارزش قالب در توان

آن حجم مشخص از کار  يبرا رفته کاربه آالتنیشده و ماشمصالح مورد استفاده، زمان صرف ،یانسان يروین
 محاسبه نمود.

پس از کسب مقاومت  و ساخته نیزم يرواست که در  یبتن دال از یبخش: دالشیپ 
 فایا ار قالب نقش ،دال هیبق ریزيبتن يبرا و شودیم لنتقم آن در سقف متناظرمحل نصب  به ،الزم

 .کندیم

 یطیمح در ساختمان مختلف يهاقسمت یصنعت دیتول ،یساختگشیپ :یساختگشیپ 
 تیفیو ک دیبر روند تول يریتاث ؛شامل دما، باد و بارش ؛يجو عوامل ط،یمح نیا در. است دهشکنترل

 باخواهد رفت.  شده، باالتر دیمحصوالت تول تیفیک و سرعت رو،نیا از. داشت دنمحصول نخواه
الزم  .ابدییم شیافزا آنها افتیباز / کیتفک تیکاهش و قابل یساختمان عاتیضا دیلتو ،یساختگشیپ

 در محل پروژه باشد. ایدر کارخانه  تواندیم “شدهکنترل طیمح”به ذکر است که 

 و ساختچون يهانقشه ملشا ساختمان، اطالعات از يامجموعه :يبرداربهره هدفترچ 
و  ؛لحمصا کنندگاننیتام فهرست ؛ساتیتاسمصالح، اجزا و  مشخصات ؛یشگاهیآزما جینتا اجرا؛ روش

inb
r.ir



  مبحث یازدهم

4 

و  یفن هاز اطالعات مذکور در شناسنام یبخش .است يو نگهدار ریتعم ،يراهبر يبرا الزم دستورات
 .شودیمنظور م ،یملک

 .است مجاور معابر / تراز متوسط کف معبر :نیزم سطح 

 کی يبرا که 100صفر و  نیباست  يعدد :ساختمان يسازیصنعت یلیتکم شاخص 
 یابانتخ ضوابط يریگکاربه زانیم نییتع منظور بهمبحث،  نیبر اساس روابط و جداول ا ،ساختمان

  .شودیم محاسبه يسازیصنعت

 یِاصل اریاساس دو مع رب که 100صفر و  نیاست ب يعدد :ستیزطیمح یحام شاخص 
 .شودیم یابیارز يانرژمصرف  تیریمد زینآب و  مصرف تیریمد

 تکرار تیمز از يریگبهره با ،ساختمان احداث يبرا يکردیرو :ساختمان يسازیصنعت 
 يوربهره بودبه به کپارچه،ی تیریمد تحت ،یانسان يروین يجا به نیماش ینسب ینیگزیجا با که است

 .شودیم منجر تیفیک يسازکسانی و بردن باال و دیتول سرعت شیافزا منابع،

واحد  همجموع کی هبرعهد ختسا و طرح تیریمدکه در آن  ياوهیش :ساخت و طرح 
 سرعت شیافزا جهیو در نت خطاها کاهش منظور به ،يمجر نظرات کردنلحاظ با یطراح. است
 .شودیانجام م هاتیفعال

 از استفاده ،محدود تکرار سبب به یصنعت يسازرانبوهیغدر  :یصنعت يسازرانبوهیغ 
 تیاولو کل ساختمان یصنعت یسفارششیپ ای آنها نصب با بنا احداث و ياکارخانه هساختشیپ قطعات

 و يادابع و یفیک استاندارد داشتن ،ياکارخانه اتدیتول رونق در هتوجه است که الزم انیشا .ابدییم
  .است ساختمان درگوناگون مورد استفاده  زاتیو تجه ساتیتاسبودن قطعات،  مدوالر زین

 یهندسم ای یفن دفتر در ،يمعمار با آن انطباقکه  کم تکرار تعداد با یقالب :یسنت قالب 
 .باشد ازین اجرا در محلِ ابعاد رییتغ به ،نصب يبرا ونشده  یطراح

 ای یفن دفتر در ،يمعمار با آن انطباق که ادیتعداد تکرار ز با یقالب :یصنعت قالب 
 و قالبقطعات  کردنسرهم فعالیتفقط  ،اجرا محل در که باشد شده یطراح ياگونه به یمهندس

 انجام شود. آنها نصب
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 يزیربتن يبرا یصنعت يهااست که در آن از قالب يبندروش قالب :یصنعت يبندقالب 
 .شوداستفاده 

 ممکن و ماندیم یباق خود محل در بتن، رشیگاست که پس از  یقالب :ماندگار قالب  
 تناسب به را...  و يباربر تیظرف بودن،قیعا جمله از يگرید فیوظا نگهدارنده، نقش از ریغ است

 .باشد داشته عهده بر آن، ضخامت و جنس

 کنار درپروژه  يندهایفرآ و ساختمان اطالعات از يامجموعه :پروژه کتاب 
 جیو روش اجرا، نتا یطراح اتییجزساختمان شامل  اطالعات. است اجرا يهاآموختهدرس
 .است يبندزمان هبرنام و مصالح کنندگاننیتامفهرست  ،یشگاهیآزما

 عایرس محل، در که است یکشلوله روش انتقال آب / فاضالب: يبرا یصنعت یکشلوله 
 ،یمهندس ای یدر دفتر فن یطراح داتیو تمه آن اتصال کار و ساز لوله، جنس انتخاب. شودیم نصب

 هنقش هیته. است 21-3-1-11، طبق تعریف بند يسازیصنعت هگانسه يارهایمع به یابیدست عوامل از
 هنقش اساس بر کارگاه در يسازشیپ قابل موارد نییتع و ازین مورد مصالح فهرست برآورد ،یکشلوله
 .است یمهندس ای یدر دفتر فن یطراح داتیاز جمله تهم ،یکشلوله

 يسازکسانی و بهبود سرعت، شیافزا منابع، يوربهره: يسازیصنعت هگانسه يارهایمع 
 شدنیرصنعتیغ موجب ،یکی تیرعا عدم یحت که است يسازیصنعت هعمد اریمع سه ت،یفیک سطح
 .شودیم پروژه

ابعاد در  نمودن هماهنگ يبرامراجع معتبر  طبقاز اندازه است که  يواحد: مدول  
 .شودیبرده م کاربهها اندازه ینظام هماهنگ

 طالقا 2-3-1-11 بند فیطبق تعر ،مدوالر يبا اجزا ساختمان یطراح به: يمدوالرساز 
-1-11بند  فیطبق تعر ،يابعاد یحد هماهنگ نیباالتر ،يتوجه است که مدوالرساز انی. شاشودیم
 .است 3-27

تمال که اح يموثر بر آن، به نحو يهامولفه ریو سا دیتول یطراح: تیفیک نیتضم نظام 
سازنده و کارفرما به  ژهیبه و نفع،يذ يهااز مقررات و انتظارات طرف ییمحصول نها تیفیانحراف ک
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 قیتکرارشونده از طر يبروز خطاها یابیهشیراست و  ندیمتوجه فرآ تیفیک نیتضم نظام حداقل برسد.
 .است آن همآنها، از نکات م هوجود آورندهو اصالح عوامل ب يزیمم

طابق ت يبرا د،یدر تول رگذاریعوامل تاث یمند تمامنظام یبازرس: تیفیکنترل ک نظام 
متوجه  تیفیک کنترل نظام. استکارفرما  وسازنده  يازهاین زیبا مقررات و ن ییمحصول نها تیفیک

 .است آنحصول از انطباق، از نکات مهم  يمجدد برا یها و بازرساصالح نقصمحصول است و 

در  یجملگ ،يسازیصنعت هگانسه يارهایمعکه  شودیاطالق م ییبه نما: یصنعت ينما 
مراحل،  قیتلف قیا از طرر، کاهش مراحل اجارهایمع نیتحقق ا قی. از مصادباشد هدشآن محقق 
 هیته ن،ی. همچناست ترقیتر و عامصالح سبک کاربردساخته، نصب خشک و شیقطعات پاستفاده از 

به  لین یاز اصول اساس ،یمهندس ای یدر دفتر فن يسازشیپ تیقابل جادینما و ا یکارگاه يهانقشه
 همانند تخت یصنعت یخارج يبه نماها توانیم ف،یتعر نیامنطبق با  يها. از نمونهاست ارهایمع نیا

 شاره کرد.و لووِر ا يدیپنل خورش ان،یبتن نما ساخته،شیبتن پ ت،یکامپوز شه،یش ک،یسرام ،یمانیس

در  تناسب جادیابراي  يقرارداداي از اصول مجموعه :در ساختمان يابعاد یهماهنگ 
 ییبهبود کارآ و يریپذامکانمنظور  بهکه  مصالح، قطعات، لوازم و تجهیزات ساختمانی فضاها، ابعادِ

.شودیم استفاده ساختمان مختلف يجزااکردن  سرهم وساخت 
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 کوچک رانبوهیغ یساختمان يهاپروژه يسازیصنعت 11-2

 کاربرد هدامن 
 یمقررات مل هیکل تی، همراه با رعا3-6-2-11 بندمطابق  “يسازیصنعت سه هرجد” حداقل کسب

واحد مشابه و  100از  کمتر با در سراسر کشور يسازساختمان يهاپروژه یتمام يساختمان، برا
 است: یالزام ریمشخصات ز يدارا

 ؛ یپ هساز يروطبقه از  7حداکثر  •

 .مترمربع 3،000 حداکثر يناربیسطح کل ز •

 یعموم الزامات 
 یصنعت يسازانبوهریغ همورد استفاده در پروژ ساتیتاسو  زاتیقطعات، تجه مصالح، 

ن و راه، مسک قاتیمرکز تحق دییتا ،یدر صورت فقدان استاندارد مل .دنباش استاندارد دیبا وچکک
 است. یالزام يشهرساز

 شود. هیارا کارانیپا هدر مرحل دیبا يبرداربهره هدفترچ 

 .است یالزام 1-3-5-11طبق بند  ،ستیزطیمح یحداقل شاخص حام تیرعا 

 رسد. ب ناظر دییتاو به  هیتوسط طراح ته دیدر پروژه با ازیمورد ن يفوالد مصالح فهرست 

 یطراح الزامات 
باشد.  متریلیم 50از  یبه صورت مضرب دیبا شدهاز بر تمام فضاها داخل به داخل ابعاد 

 .شودیقاعده مستثنا م نیدر هر امتداد، از ا یمتوال ياز فضاها یکی ت،یدر صورت محدود
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 يفضاها يبرا پنجره و در مدوالر هشبک یطراح مرجع. باشد مدوالر دیبا پنجره و در ابعاد 
 و مقررات فضاها، ریسا در و است يشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق مرکز 571-ض  هینشر ،یمسکون

 .است معتبر يهانامهنییآ

 شود. هیارا دیبا يمعمار دو فاز يهانقشه 

ضاها با ابعاد ف تناسبدر  دیبا واریکف و د يهاپوشش ریو سا کیسرام ،یسنگ، کاش ابعاد 
درصد  3 حداکثربه  ،يمعمار يهانقشه اساس بر اسباتمح در عاتیضاکه  ياانتخاب شود؛ به گونه

 .دشو محدود

 نصب و حمل ساخت، نیح يهايبارگذار دیبا ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح در 
 .شود منظور یطراح معتبر يهانامهنییآ و مقررات مطابق قطعات،

 مراحل هیکل در ییاجرا مالحظات به توجه با دیبا ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح 
 صورت مرتبط معتبر يهانامهنییآ و مقررات مطابق ،ينگهدار و ریتعم زین و نصب حمل، ساخت،

 . ردیپذ

 معتبر يهانامهنییآ ضوابطمطابق  دیبا یچوب يهاساختمان ياسازه ياجزا یطراح 
 .ردیپذ صورت

 توسیپ ،يسازمقاوم مرجع. باشند مقاوم زلزله برابر در دیبا هاساختمان يارسازهیغ ياجزا 
  .است 2800 استاندارد 6

 .باشد يبندقیعا و يرسازیز اتییجز شامل حداقل دیبا ساختمان ينما هنقش 

 ییاجرا الزامات 
مطابق مقررات  دیبا ساختهشیپ ياجزا يو انباردار يبارانداز حمل، ،يریبارگ مالحظات 

 .ردیمعتبر صورت پذ يهانامهنییو آ

 .ستین مجاز فاضالب و آب انتقال يبرا يفلز هلول کاربرد 

 ساختمان یمل مقررات هجدهم مبحث اساس بر دیبا واحدها انیم يوارهاید و سقف 
 .شود صدا يبندقیعا
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  يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات 
 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب یعموم الزامات 

 رانبوهیغ يهاساختمان ییو اجرا یطراح ،یالزامات عموم هیکل نیتامصورت  در 
 )1-2-11( رابطه از يسازیصنعت یلیتکم شاخص 4-2-11 تا 2-2-11 يموضوع بندها ،کوچک
 .شودیم برآورد

)11-2-1( 

 کوچک رانبوهیغ ساختمان يسازیصنعت یلیتکم شاخص=                            

 + )  ازیامت 17( یبخش طراح ازیامت   

 +      )ازیامت 35(  ازهــبخش س ازیامت   

 +   )ازیامت 20( ــواریبخش د ازیامت   

 )ازیامت 28( ییاجراموارد  ریسابخش  ازیامت   

روش  ؛عالوه بر مدارك خواسته شده دیبا يسازیصنعت یلیبرآورد شاخص تکم يبرا 
 اتییجز ات؛یانجام عمل یو توال بیترت ساخته؛شینصب قطعات پ يهاهمراه با نقشه ،سازه ییاجرا

 .شود هیارا فاضالب و آب انتقال يهاروش و ؛ساتیتاسو  يکارنازك ،يکارسفت يهامصالح بخش

از  یبخش ياگر تنها برا ،يسازیصنعت یلیتکماز الزامات کسب شاخص  کی هر 
 هنسبت ب ،آن بخش هبه تناسب انداز دیبا آن الزام، يبرا شدهنییتع ازیشده باشد، امت نیتام ساختمان

 .ردیتعلق گ کل

 يسازیصنعت شاخص کسب یطراح بخش الزامات 

 1-2-11 جدول از دیبا ،یطراح در شدهانجام مالحظات برحسب ،یطراح بخش ازیامت 
 محاسبه شود.
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 یطراح بخش ازیامت 1-2-11 جدول

 ازیمتا یطراح بخش ازیکسب امت الزامات

 6 شیو آسا تیمطلوب يابعاد يهاانتخاب حداقل

 2 راگرهای/ م يالرزه يکاربرد جداسازها

 6  یصنعت یخارج ينما

 3 محل در يکاربرش به ازین بدون نما نصب

 17 مجموع

 

 قاتیمرکز تحق 566-ض هینشر طبق دیبا ،یمسکون يفضاها يبرا شیو آسا تیمطلوب يابعاد يهاحداقل انتخاب  :حیتوض
 .باشدمعتبر  يهانامهنییمقررات و آ فضاها، طبق ریسا يو برا يراه، مسکن و شهرساز

 

 نشود. جادیا یمنیشوند که مشکل ا یطراح ياانتخاب و به گونه یاز مصالح دینما با يهاشهیش :حیتوض
 

 يسازیصنعت شاخص کسب سازه بخش الزامات 

از رابطه      دیو مساحت آن با ییبخش سـازه بر حسب نوع سازه، روش اجرا ازیامت 
 محاسبه شود. )11-2-2(

)11-2-2( 

∑ × )2-2-11 جدولحاصل از  ازی(امت      𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 × 35/0 بخش سازه ازی=  امت 

     Nرفته در ساختمان کاربه يها: تعداد انواع سازه 

     𝑄𝑄𝑠𝑠𝑖𝑖2-2-11 جدول يهاسازهشده با هر کدام از انواع : مساحت ساخته 

     𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠 :ربنایز کل مساحت 
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 سازه انواع ازیامت 2-2-11 جدول

 ستمیس
 سقف                                                                             

 وارید/  ریت و ستون

 یبتن دال
 شیپ

 ساخته

 اب یبتن دال
 قالب
/  رماندگا
 یصنعت

 اب یبتن دال
 یسنت قالب

 تیکامپوز

 با رچهیت
 بلوك

 / یسفال
 یپل
 رنیاستا

 یبتن

 65 75 45 85 90 ساختهشیپ ریت و ستون

 لبقا با درجا ریت و ساختهشیپ ستون
 55 65 35 75 80 یصنعت

 درجا با قالب ریو ت ساختهشیپ ستون
 30 40 10 50 55  یسنت

 60 70 40 80 85  ساختهشیپ ریت و تیکامپوز ستون

 با قالب ردرجایت و تیکامپوز ستون
 50 65 30 70 75 یصنعت

 درجا با قالب ریت و تیکامپوز ستون
 25 40 5 45 50  یسنت

 ریت و یصنعت قالب با درجا ستون
 ساختهشیپ

80 75 35 65 55 

 ریو ت یسنت درجا با قالب ستون
 35 45 15 55 60  ساختهشیپ

 قالب با درجا وارید/  ریت و ستون
 45 55 25 65 70 یصنعت

 قالب با درجا واری/ د ریو ت ستون
 20 30 0 40 45 یسنت

 يفوالد

سرد  يو رانر مقاطع فوالد اِستاد
 -- 85 -- 100 -- نوردشده 

 70 80 50 90 95  ياو مهره چیپ يفوالد ریو ت ستون

 50 60 30 70 75  یجوش يفوالد ریو ت ستون
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 ستمیس
 سقف                                                                             

 وارید/  ریت و ستون

 یبتن دال
 شیپ

 ساخته

 اب یبتن دال
 قالب
/  رماندگا
 یصنعت

 اب یبتن دال
 یسنت قالب

 تیکامپوز

 با رچهیت
 بلوك

 / یسفال
 یپل
 رنیاستا

 20 -- -- -- 55 مسلح ییبنا مصالح

 

 .رندیگیقرار م “ماندگار قالب با یبتن دال”در گروه  يو عرشه فوالد دالشیپ يهاسقف: حیتوض
 

 يسه بعد یبا صفحات بتن پاشش ساختهشیپمهین ستمی) و سICF( ماندگار قیعا قالب با آرمهبتن ياسازه وارید: حیتوض
)3D  رندیگیقرار م “یصنعت قالب با درجا وارید/  ریت و ستون”پانل) در گروه. 
 

. در ساختمان است یضوابط مبحث هشتم مقررات مل تیمشروط به رعا ،مسلح ییمصالح بنامندرج براي  ازیامت :حیتوض
 شود.غیر این صورت، امتیاز صفر براي آن، منظور می

 

 .دارد ازیامت 100 ساخته،شیپ تمام یچوب يهاسازه 

 دارد.  ازیامت 90 ساخته،شیبا قطعات پ یچوب يهاسازه 

واحد  5مسلح،  یمانیو بلوك س يدرجا، آجر یبتن يآرماتور در اجزا ینیخم ماش با 
 . شودیاضافه م 2-2-11 جدولحاصل از  ازیبه امت

 ازحاصل  ازیواحد به امت 10 ،یبتن يهادر سقف یدگیتنشیپ يهااستفاده از روش با 
 .شودیم اضافه 2-2-11 جدول

 يصدابند تیرعا بر مشروط ،یبتنریغ سبک يهاسقف با يفوالد سبک قاب روش 
 .دارد ازیامت 100 ساختمان، یمل مقررات هجدهم مبحث مطابق

 از دیبا ماده نیابلوك، -رچهیت يهاسقف در یرنیاستایپل بلوك از استفاده صورت در 
 در باشد؛ يشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق مرکز دییبا تا و ASTMمطابق استاندارد  کندسوز نوع

 .شودیمنظور م ن،آ يبرا صفر ازیامت صورت، نیا ریغ
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 اند،دهنش یبررس قسمت نیا در که سازه ساخت يهاوهیش ریسا ازیامت نییتع منظور به 
 .شود استعالم يشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق مرکز از دیبا

 يسازیصنعت شاخص کسب وارید بخش الزامات 

از  دیو طول آن با واریبر حسب نوع د ،يارسازهیو غ يااعم از سازه وار،یبخش د ازیامت 
 محاسبه شود. )3-2-11(رابطه 

)11-2-3( 

∑×  )3-2-11 جدول حاصل از ازی(امت        𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  ×2/0 واریبخش د ازی=  امت 

       Nرفته در ساختمان کاربه يهاواری: تعداد انواع د 

       𝑄𝑄𝑤𝑤𝑖𝑖 :وارهاید از کی هر با شدهساخته طول 

       𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠 :وارهاید کل طول 

واحد  3مسلح،  یمانیو بلوك س يدرجا، آجر یبتن يوارهایآرماتور در د ینیخم ماش اب 
 .شودیم اضافه 3-2-11 جدولمورد نظر در  وارید ازیامت هب

از نوع  دیماده با نیها، اپنل چیدر ساندو یرنیاستایپل هصورت استفاده از هست در 
 ریباشد؛ در غ يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق دییو با تا ASTMکندسوز مطابق استاندارد 

 .شودیمنظور م ،آن يصفر برا ازیصورت، امت نیا
 

 وارید انواع ازیامت 3-2-11 جدول

 ازیامت وارید انواع فیرد

 100 خشک وارید 1

 100 پانل چیساندو وارید 2

 100 ساختهشیپ يفلز وارید 3

 95 ساختهشیپ یچوب وارید 4

 90 ساختهشیپ قاب با ياشهیش وارید 5

 85 ساختهشیرپیغ يفلز وارید 6
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 ازیامت وارید انواع فیرد

 85 ساختهشیپ سبک یبتن وارید 7

57 یصنعت يهاقالب با درجا یبتن وارید 8  

 70 ماندگار قالب با یبتن وارید 9

 55 ساختهشیپ با قطعات یگچ وارید 10

 50 پانل) 3D( يسه بعد یپاشش بتن وارید 11

 45 )قی(عا سبک یمانیس بلوك وارید 12

52  یسفال/  یمعمول یمانیس بلوك وارید 13  

 15 يآجر وارید 14

 15 یسنت يهاقالب با درجا یبتن وارید 15

 
 يسازیصنعت یلیشاخص تکم ییاجرا موارد ریسا کسب الزامات 

 ییاجرا موارد ریسا ازیامت 4-2-11 جدول

 ازیامت ییاجراموارد  ریسا ازیکسب امت الزامات

 3 مجدد هاستفاد تیبا قابل ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 3 ساخت هدور هژیو موقت هساختشیپمهین ای ساختهشیپله پو راه پله

 3 ساختهشیپمهین ای ساختهشیپله پو راه پله

 3 ساختهشیپمهین ای ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يهاواحد

 4 فاضالب و آب يبرا یصنعت یکشلوله

 ای يرسازیبا حذف ز یصنعت يکارسفت يهاروشمورد از  کیحداقل  کاربرد
  ساختهشیپ اقالم از استفاده مانند عیسر يکارنازك يهاروش

2 

 5 چسب ای آمادهشیمالت پ با رنمایغ سنگ/  کیسرام/  یکاش نصب

 2 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد

 3 نما خشک نصب

 28 مجموع
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 یلم مقررات دوازدهمضوابط مبحث  دیساخت با هدور هژیموقت و هساختشیپمهیو ن ساختهشیپله پپله و راه :حیتوض
 .دینما نیتام را ساختمان

 .شود محاسبه 4-2-11 جدولاز  دیبا “ییاجراموارد  ریسا”بخش  ازیامت 

 کوچک رانبوهیغ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت يبنددرجه 
برآورد و  دشده،ییها و روش ساخت تابر اساس نقشه دیساختمان، با يسازیصنعت هدرج 

 و کنترل شود.  شیپا يکارو نازك يکارسفت هپروژه، در دو مرحل شرفتیپ نیدر ح

 تیصالح يداراتوسط شخص  دیساختمان در هر مرحله، با يسازیصنعت هدرج نییتع 
 است. يوزارت راه و شهرساز ت،یصالح نییانجام شود. مرجع تع

 نیامت 4-2-11 ات 2-2-11 يموضوع بندها ،ییو اجرا یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر 
 در “سه هدرج يسازیصنعت” عبارت دیبا باشد، 30 از کمتر يسازیصنعت یلیتکم شاخص و شده

 .شودساختمان درج  یو ملک یفن هنامشناس

 يسازیصنعت یلیتکم شاخص و شده نیتام ییاجرا و یطراح ،یعموم الزامات یتمام اگر 
و  یفن هدر شناسنام “دو هدرج يسازیصنعت” عبارت دیبا باشد، 60 از کمتر و 30 از شتریب ای برابر
 .شوددرج  یملک

 يسازیصنعت یلیشده و شاخص تکم نیتام ییو اجرا یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر 
inb  .شوددرج  یو ملک یفن هدر شناسنام “کی هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیاز آن باشد، با شتریو ب 60

r.ir
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 متوسط هرانبویغ یساختمان يهاپروژه يسازیصنعت 11-3

 کاربرد هدامن 
 یمقررات مل هیکل تی، همراه با رعا3-6-3-11 بندمطابق  “يسازیصنعت سه هدرج” حداقل کسب

واحد مشابه و  100از  کمتر با کشور سراسر در يسازساختمان يهاپروژه یتمام يساختمان، برا
 است: یالزام ریمشخصات ز يدارا

 ؛ یپ هساز يروطبقه از  14حداکثر  •

 ؛مترمربع 10،000کمتر از  يبنا ریسطح کل ز •

 :ریز يهایژگیواز  یکی •

  ؛یپ هساز يرواز  7از  شتریب تعداد طبقات 
 مربع متر 3،000 از شتریب يربنایز کل سطح. 

 یعموم الزامات 
 یصنعت يسازرانبوهیغ همورد استفاده در پروژ ساتیتاسو  زاتیقطعات، تجه مصالح، 

 و کنمس راه، قاتیتحق مرکز دییتا ،یصورت فقدان استاندارد مل رد .دناستاندارد باش دیبا متوسط
 .است یالزام يشهرساز

 شود. هیارا کارانیپا هدر مرحل دیبا يبرداربهره هدفترچ 

 .است یالزام 2-3-5-11بند  طبق ،ستیزطیمح یحداقل شاخص حام تیرعا 

 رسد.ناظر ب دییو به تا هیتوسط طراح ته دیدر پروژه با ازین مورد يفوالدمصالح  فهرست 

 یطراح الزامات 
باشد.  متریلیم 50 از یمضرب ورتبه ص دیبا شدهفضاها از بر تمام داخل به داخل ابعاد 

 .شودیم مستثنا قاعده نیا از امتداد، هر رد یمتوال يفضاها از یکی ت،یمحدود صورت در
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 يهافضا يمدوالر در و پنجره برا هشبک یمدوالر باشد. مرجع طراح دیبا در و پنجره ابعاد 
فضاها، مقررات و  ریو در سا يراه، مسکن و شهرساز قاتیتحق مرکز 571-ض هینشر ،یمسکون

 .استمعتبر  يهانامهنییآ

 شود. هیارا دیبا يمعمار دو فاز يهانقشه 

 ضاهاف ابعاد با تناسب در دیبا وارید و کف يهاپوشش ریسا و کیسرام ،یکاش سنگ، ابعاد 
درصد  2به حداکثر  ،عاتیضا ،يمعمار يهامحاسبات بر اساس نقشه در که ياگونه به شود انتخاب

 محدود شود.

 کامل اتییجز و ییاجرا روش با دیبا گود يدارسازیپا و يگودبردار محاسبات و هانقشه 
 .شود هیارا

 نصب و حمل ساخت، نیح يهايبارگذار دیبا ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح در 
 .شود منظور یطراح معتبر يهانامهنییآ و مقررات مطابق قطعات،

 مراحل هیکل در ییاجرا مالحظات به توجه با دیبا ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح 
 صورت مرتبط معتبر يهانامهنییآ و مقررات مطابق ،ينگهدار و ریتعم زین و نصب حمل، ساخت،

 . ردیپذ

 معتبر يهانامهنییآ ضوابطمطابق  دیبا یچوب يهاساختمان ياسازه ياجزا یطراح 
 .ردیصورت پذ

 توسیپ ،يسازدر برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاوم دیها باساختمان يارسازهیغ ياجزا 
 .است 2800 استاندارد 6

 يهانقشه و شود یطراح د،ییتا مورد یمهندس يهاروش طبق دیبا ساختمان ساتیتاس 
 .شود هیارا ییاجرا کامل اتییجز با همراه ،ساتیتاس

 .باشد يبندقیعا و يرسازیز اتییجز شامل حداقل دیبا ساختمان ينما هنقش 

 .شود هیارا دیبا نما نصب دستورالعمل 
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 ییاجرا الزامات 
مطابق مقررات  دیبا ساختهشیپ ياجزا يانباردار و يبارانداز حمل، ،يریبارگ مالحظات 

 .ردیمعتبر صورت پذ يهانامهنییو آ

 .شود هیارا ییاجرا روش با و کامل صورت به دیباسازه،  ياجرا یکارگاه يهانقشه 

 رییتغ مکانا ای باشد؛ مجدد هاستفاد تیقابل با ساختهشیپ صورت به ای دیبا کارگاه زیتجه 
 .باشد شده گرفته درنظر یمیدا هاستفاد يبرا آن يکاربر

 صورت به ،یسنت قالب کاربرداستفاده کرد.  یصنعت يبندقالب وشاز ر دیبا يزیربتن يبرا 
 .است مجاز يمورد

  .ستیمجاز ن ن،ییتز يمگر برا ،يآجر يوارهایاستفاده از د 

 .ستین مجاز یسفالبلوك  ،زینو  رسبکیغ یمانیبلوك س کاربرد 

 یساخت الزام هدور هژیموقت و هساختشیپمهین ای ساختهشیپله پاز پله و راه استفاده 
 است.

ضوابط مبحث دوازدهم  دیساخت با هدور هژیموقت و هساختشیپمهین ای ساختهشیپله پ: پله و راهحیتوض
 .دینما نیساختمان را تام یمقررات مل

 ساختمان یمل مقررات هجدهم مبحث اساس بر دیبا واحدها انیم يوارهاید و سقف 
 .شود صدا يبندقیعا

 .ستین مجاز فاضالب و آب انتقال يبرا يفلز هلول کاربرد 

تقال ان يبرا قیعاشیاز پ يهاکاربرد ورق ای قیعا هساختشیپمهین يهااستفاده از کانال 
 است. یمطبوع الزام هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يهوا

 باشد. یصنعتاز نوع  دیبا یخارج ينما درصد 85 حداقل 

 د.نشو جادیا یمنیشوند که مشکل ا یطراح ياانتخاب و به گونه یاز مصالح دینما با يهاشهیش :حیوضت

  شود. نصب محل در يکاربرش به ازین بدون دیبا نما مصالح 
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 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات 
 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب یعموم الزامات 

 تا 2-3-11 يموضوع بندها ،ییو اجرا یطراح ،یالزامات عموم هیکل نیتامصورت  در 
 )1-3-11( رابطه از دیبا ،متوسط رانبوهیغ يهاساختمان يسازیصنعت یلیتکم شاخص ،11-3-4

 .شود محاسبه

)11-3-1( 

 متوسط رانبوهیساختمان غ يسازیصنعت یلی=  شاخص تکم                             

 )  +ازیامت 13(  یبخش طراح ازیامت   

 )   +   ازیامت 40بخش ســازه  ( ازیامت   

 + )  ازیامت 25(  ــواریبخش د ازیامت   

 )ازیامت 22( ییموارد اجرا ریبخش سا ازیامت   

عالوه بر مدارك خواسته  دیساختمان با يسازیصنعت یلیبرآورد شاخص تکم يبرا 
 اتیانجام عمل یو توال بیترت ساخته؛شینصب قطعات پ يهاهمراه با نقشه ،سازه ییروش اجرا ؛شده

 شود. هیارا ساتیتاسو  يکارنازك ،يکارسفت يهامصالح بخش اتییاجرا؛ جز

از  یبخش ياگر تنها برا ،يسازیصنعت یلیاز الزامات کسب شاخص تکم کی هر 
 به سبتن بخش آن هانداز ناسببه ت دیآن الزام، با يبرا شدهنییتع ازیشده باشد، امت نیتام ساختمان

 .ردیتعلق گ کل

 یطراح بخش ازیامت 1-3-11 جدول

  ازیامت یطراح بخش ازیکسب امت الزامات

 6 شیآسا و تیمطلوب يبرا يابعاد يهاحداقل انتخاب

 4 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد ساختمان اطالعات يسازمدلاستفاده از 

 3 راگرهایم/  يالرزه يجداسازها کاربرد

 13 مجموع
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 قاتیمرکز تحق 566-ض هیطبق نشر دیبا ،یمسکون يفضاها يبرا شیو آسا تیمطلوب يابعاد يهاحداقل انتخاب  :حیتوض
 .باشدمعتبر  يهانامهنییمقررات و آ فضاها، طبق ریسا يو برا يراه، مسکن و شهرساز

 

 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب یطراح بخش الزامات 

 1-3-11 جدولاز  دیبا ،یشده در طراحبرحسب مالحظات انجام ،یبخش طراح ازیامت 
 محاسبه شود.

 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب هساز بخش الزامات 

 سازه انواع ازیامت 2-3-11 جدول

 ستمیس

 سقف                    

        واری/ د ریو ت ستون

 یبتن دال

 ساختهشیپ

  یبتن دال

 قالب با
/  ماندگار
 یصنعت

 تیکامپوز

 با رچهیت
 بلوك

/  یسفال
 رنیاستایپل

 خرپا
 ییفضا

  خرپا

 يفلز

 ساختهشیپ

 یبتن

 29 36 26 29 32 36 ساختهشیپ ریت و ستون
 ریت و ساختهشیپ ستون
 یصنعت قالب با درجا

32 28 26 24 32 26 

 ریت و تیکامپوز ستون
 ساختهشیپ

34 30 28 26 34 28 

 ادرج ریت و تیکامپوز ستون
 یصنعت قالب با

30  26  24 22 30 24 

 یصنعت قالب با درجا ستون
 ساختهشیپ ریت و

33 29 27 25 33 27 

 با وارید/  درجا ریت و ستون
 یصنعت قالب

27 23 21 19 27 21 

 يفوالد

 يفوالد مقاطع رانر و اِستاد
 30 ̶ ̶ 30 32 ̶ نوردشده سرد

 و چیپ يفوالد ریت و ستون
 يامهره

39 37 34 30 40 34 

 23 30 21 23 25 29 یجوش يفوالد ریت و ستون
 

 .رندیگیم قرار “ماندگار قالب با یبتن دال” گروه در يفوالد عرشه و دالشیپ يهاسقف: حیتوض
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 يسه بعد یبا صفحات بتن پاشش ساختهشیپمهین ستمیس ) وICF( ماندگار قیعا قالب با آرمهبتن ياسازه وارید: حیتوض
)3D  رندیگیقرار م “یدرجا با قالب صنعت واری/ د ریستون و ت”پانل) در گروه. 
 

از رابطه  دیو مساحت ساخت آن با ییبخش سازه بر حسب نوع سازه، روش اجرا ازیامت 
 محاسبه شود. )11-3-2(

)11-3-2( 

∑ × )2-3-11 جدولحاصل از  ازی(امت                𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  بخش سازه ازی=  امت 

               N :ساختمان، در رفته کاربه يهاسازه انواع تعداد 

              𝑄𝑄𝑠𝑠𝑖𝑖2-3-11 جدول يهاشده با هر کدام از انواع سازه: مساحت ساخته، 

              𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠 :ربنایز کل مساحت. 
 

مورد نظر در  هساز ازیواحد به امت 2درجا،  یبتن يآرماتور در اجزا ینیخم ماش به 
 .شودیاضافه م 2-3-11 جدول

متناظر  هساز ازیواحد به امت 5 ،یبتن يهادر سقف یدگیتنشیپ يهااستفاده از روش با 
 .شودیاضافه م 2-3-11 جدولدر جدول 

 يصدابند تیرعا بر مشروط ،یربتنیغ سبک يهاسقف با يفوالد سبک قاب روش 
 .دارد ازیامت 35 ساختمان، یمل مقررات هجدهم مبحث مطابق

 .دارد ازیامت 30 ساخته،شیپ قطعات با یچوب يهاسازه 

از  دیماده با نیبلوك، ا-رچهیت يهادر سقف یرنیاستایصورت استفاده از بلوك پل در 
باشد؛ در  يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق دییو با تا ASTMنوع کندسوز مطابق استاندارد 

 .شودیمنظور م ،آن يصفر برا ازیصورت، امت نیا ریغ

 دهنش یبررس قسمت نیا در که سازه ساخت يهاوهیش ریسا ازیامت نییتع منظور به 
 .شود استعالم يشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق مرکز از دیبا است،
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 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب وارید بخش الزامات 

 حسب بر رد،یگیم دربر را يارسازهیغ و ياسازه يوارهاید هیکل که وارید بخش ازیامت 
 محاسبه شود. )3-3-11( رابطه از دیبا آن طول و وارید نوع

)11-3-3( 

∑×  )3-3-11 جدول حاصل از ازی(امت                𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  واریبخش د ازی=  امت 

               Nرفته در ساختمان کاربه يهاواری: تعداد انواع د، 

               𝑄𝑄𝑤𝑤𝑖𝑖 :وارهاید از کی هر با شدهساخته طول، 

               𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠 :وارهاید کل طول. 

 وارید انواع ازیامت 3-3-11 جدول

 ازیامت وارید انواع فیرد

 25 ساختهشیپ خشک وارید 1
 25 پانل چیساندو وارید 2

 25 ساختهشیپ يفلز وارید 3
 23 ساختهشیپ یچوب وارید 4

 22 ساختهشیپ قاب با ياشهیش وارید 5
 20 ساختهشیرپیغ يفلز وارید 6
 20 ساختهشیپ سبک یبتن وارید 7

 18 یصنعت قالب با درجا یبتن وارید 8
 16 ماندگار قالب با یبتن وارید 9
 12 ساختهشیپ قطعات با یگچ وارید 10

 10 يسه بعد یپاشش بتن وارید 11
 10 سبک یمانیس بلوك وارید 12

 

مورد نظر در  وارید ازیواحد به امت 3 ،درجا یبتن يوارهایآرماتور در د ینیخم ماش اب 
 .شودیم اضافه 3-3-11 جدول

inb
r.ir



 مبحث یازدهم

24 

 نوع از دیبا ماده نیا ها،پنل چیساندو در یرنیاستایپل ههست از استفاده صورت در 
 ریباشد؛ در غ يراه، مسکن و شهرساز قاتیتحق مرکز دییبا تا و ASTMمطابق استاندارد  کندسوز

 .شودیم منظور ،آن يصفر برا ازیصورت، امت نیا

 ییاجراموارد  ریکسب سا الزامات 

-11 جدولآمده از  دستبه ازاتیاز مجموع امت دیبا ییاجرا موارد ریسا بخش ازیامت 
 .شود محاسبه 3-4

 ییاجرا موارد ریسا ازیامت 4-3-11 جدول

  ازیامت ییاجرا موارد ریسا ازیامت کسب الزامات

 4 فاضالب و آب يبرا یصنعت یکشلوله

 3 ساختهشیپمهین ای ساختهشیپ پلهراه و پله

 3 ساختهشیپمهین ای ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يهاواحد

 5  چسب ای آمادهشیپ مالت با رنمایغ سنگ/  کیسرام/  یکاش نصب

  ای يرسازیبا حذف ز یصنعت يکارسفت يهاروشمورد از  کیحداقل  کاربرد
 ساختهشیپ اقالم از استفاده مانند عیسر يکارنازك يهاروش

2 

 2 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد

 3  نما خشک نصب

 22 مجموع

 

 متوسط رانبوهیغ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت يبنددرجه 
برآورد و  دشده،ییها و روش ساخت تابر اساس نقشه دیساختمان، با يسازیصنعت هدرج 

 و کنترل شود.  شیپا يکارو نازك يکارسفت هپروژه، در دو مرحل شرفتیپ نیدر ح

 تیصالح يدارا شخصتوسط  دیباساختمان در هر مرحله،  يسازیصنعت هدرج نییتع 
 .است يشهرساز و راه وزارت ت،یصالح نییتع مرجعانجام شود. 
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 نیتام 4-3-11 تا 2-3-11 يبندها موضوع ،ییاجرا و یطراح ،یعموم الزامات یتمام اگر 
 در “سه هدرج يسازیصنعت” عبارت دیبا باشد، 35 از کمتر يسازیصنعت یلیتکم شاخص و شده

 .شود درج یملک و یفن هشناسنام

 يسازیصنعت یلیتکم شاخصشده و  نیتام ییو اجرا یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر 
 و یفن هشناسنام در “دو هدرج يسازیصنعت” عبارت دیبا باشد، 65 از کمتر و 35 از شتریب ای برابر
 .شود درج یملک

 يسازیصنعت یلیشاخص تکم و شده نیتام ییاجرا و یطراح ،یعموم الزامات یتمام اگر 
  شود.درج  یو ملک یفن هدر شناسنام “کی هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیاز آن باشد، با شتریو ب 65
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 یساختمان بزرگ يهاپروژه يسازیصنعت 11-4

 کاربرد هدامن 
 یمقررات مل هیکل تی، همراه با رعا3-7-4-11 بندمطابق  “يسازیصنعت سه هدرج” حداقل کسب

 ریمشخصات زاز  یکیبا  حداقل کشور، سراسر در يسازساختمان يهاپروژه یتمام يساختمان، برا
 است: یالزام

 واحد مشابه؛ 100 حداقل يدارا •

 ؛یپ هساز يروطبقه از  15با حداقل  یشامل ساختمان •

 .مترمربع 10،000حداقل  يبناریسطح کل ز يدارا •

 .رندیگیم قرار گروه نیا در هايسازانبوه: حیتوض

 یعموم الزامات 
مندرج در قانون نظام  تیصالح بودن داراعالوه بر  دیبا یبزرگ ساختمان هپروژ يمجر 

 از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد. زیرا ن هیابن کی هو کنترل ساختمان، رتب یمهندس

 . شود انجام “طرح و ساخت” هویشبه  دیبا پروژه 

در صورت  .دنباش استاندارد دیبا استفاده مورد ساتیتاس و زاتیتجه قطعات، مصالح، 
 است. یالزام يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق دییتا ،یفقدان استاندارد مل

 شود. هیارا کارانیپا هدر مرحل دیبا يبرداربهره هدفترچ 

 .است یالزام 3-3-5-11 طبق بند ست،یزطیمح یحداقل شاخص حام تیرعا 

 یطراح الزامات 
 يانرژ مصرف و ردیپذ صورت يانرژ مصرف در ییجوصرفه کردیرو با دیبا یطراح 

 .شود برآورد ساختمان
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 باشد. متریلیم 50 از یبه صورت مضرب دیداخل به داخل فضاها با ابعاد 

 يفضاها يمدوالر در و پنجره برا هشبک یطراحمدوالر باشد. مرجع  دیدر و پنجره با ابعاد 
و  مقررات ها،فضا ریاست و در سا يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق 571-ض هینشر ،یمسکون

 .استمعتبر  يهانامهنییآ

 شود. هیارا دیبا يمعمار دو فاز يهانقشه 

 فضاها دابعا با تناسب در دیبا وارید و کف يهاپوشش ریسا و کیسرام ،یکاش سنگ، ابعاد 
درصد  1 به حداکثر ،عاتیضا ،يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در که ياگونه به شود؛ انتخاب
 .شود محدود

 ییاجرا روش و کامل اتییجز با دیبا گود يدارسازیپا و يگودبردار محاسبات و هانقشه 
 .شود هیارا

مرکز  یساخت صنعت يهاو روش هايفناور هدر مجموع دیمورد استفاده با ساخت روش 
 .دینما دییتا را آنمرکز،  نیا ایباشد  يراه، مسکن و شهرساز قاتیتحق

 مرکز یساخت صنعت يهاو روش هايفناور هدر مجموع دیمورد استفاده با وارید انواع 
 .دینما دییرا تا هاآنمرکز،  نیا ایباشد  يراه، مسکن و شهرساز قاتیتحق

 توسیپ ،يسازدر برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاوم دیبا هاساختمان يارسازهیغ ياجزا 
 .است 2800 استاندارد 6

و  شود یطراح د،ییتا مورد یمهندس يهاروش طبق دیمورد استفاده با ساتیتاس 
 شود. هیارا ییکامل اجرا اتییهمراه با جز ساتیتاس يهانقشه

 .باشد يبندقیعاو  يرسازیز اتییحداقل شامل جز دیباساختمان  ينما هنقش 

 .شود نصب خشک صورت به و محل در يکاربرش به ازین بدون دیبا نما سنگ 

 .شود هیارا دیبا نما نصب دستورالعمل 

 استفاده دیبا ،یابیتداخل با همراه يبعد سه سطح دراطالعات ساختمان  يسازمدل از 
 شود.
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 ییاجرا الزامات 
 .شود هیارا ییاجرا روش با کامل صورت به دیبا سازه ياجرا یکارگاه يهانقشه 

 رییتغ امکان ای باشد؛ مجدد هاستفاد تیقابل با ساختهشیپ صورت به دیبا کارگاه زیتجه 
 .باشد شده گرفته درنظر یمیدا هاستفاد يبرا آن يکاربر

به  ،یکاربرد قالب سنت .کرد استفاده یصنعت يبندقالبروش  از دیبا يبندقالب يبرا 
 صورت محدود مجاز است.

 .شود انجام دستگاه با دیبا آرماتورها خم و قطع 

 و چیپ صورت به محل، در آن اتصاالت و دیتول کارخانه، در دیبا يفوالد اسکلت قطعات 
 . شود اجرا مهره

 نیا ،یمیموقت و دا يهاسازه وارید ایسقف  کف،در  رنیاستایصورت استفاده از پل در 
 يشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق مرکز دییتا باو  ASTMمطابق استاندارد  از نوع کندسوز دیماده با

 .باشد

 . ستین مجاز ،رسبکیغ یمانیو س یسفال بلوك انواع ای يآجر يوارهایاز د استفاده 

  .استمجاز  نییمنظور تز به وار،ید در آجر کاربرد 

ساختمان  یمقررات مل هجدهم مبحثبر اساس  دیواحدها با انیم يوارهایو د سقف 
 صدا شود. يبندقیعا

 استفاده شود. یصنعت یکشلوله روش از دیانتقال آب و فاضالب با در 

 ادهاستف چسب ای آمادهشیپ مالت از دیبا رنمایغ سنگ / کیسرام / یکاش نصب يبرا 
 .شود

 یتیریمد الزامات 
 باشند. دهیآموزش د یو عمل يبه صورت نظر دیاجرا با عوامل 

 .باشد داشته تیفیک کنترل نظام دیبا پروژه 

 داشته باشد. تیفیک نینظام تضم دیبا پروژه 
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 داشته کارگاهمستقر در (HSE) ستیزطیو مح یمنیبهداشت، ا موثر نظام دیبا پروژه 
 .باشد

 .باشدبر تکرار  یمبتن و همراه منابع با دیبا يبندزمان هبرنام 

 .شود هیارا دیبا يبندزمان هاجرا با برنام هسیمقا يالزم برا مدارك 

 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات 
 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب یعموم الزامات 

 يموضوع بندها ،یتیریو مد ییاجرا ،یطراح ،یالزامات عموم هیکل نیتامصورت  در 
 .شود همحاسب ریز يمطابق بندها دیبا يسازیصنعت یلیتکم شاخص 5-4-11 تا 11-4-2

از  یبخش ياگر تنها برا ،يسازیصنعت یلیتکم شاخصاز الزامات کسب  کی هر 
 به سبتن بخش آن هانداز ناسبت به دیباآن الزام،  يبرا شدهنییتع ازیشده باشد، امت نیتام ساختمان

 .ردیتعلق گ کل

در  رفته کاربهمصالح  اتییجز دیبا يسازیصنعت یلیتکم شاخصبرآورد  يبرا 
 .ودش هیارا کار انجام بیترت و يسازشیپ یکارگاه يهانقشه ،ساتیتاسو  يکارنازك ،يکارسفت

 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب یطراح الزامات 

یصنعت یلیشاخص تکم به ازیامت 8 شیآسا يالزم برا يابعاد يهاحداقل تیرعا با 
ف، متعار یمسکون يدر فضاها شیآسا يبرا يابعاد يهاحداقل نیی. مرجع تعابدییم اختصاص يساز
 يهانامهنییفضاها، مقررات و آ ریو در سا يراه، مسکن و شهرساز قاتیتحق مرکز 566-ض هینشر

 .استمعتبر 

الزم را  ییکارآ راگر،یکه کاربرد م يدر موارد راگرها،یم/  يالرزه يجداسازها کاربرد با 
 .ردیگیم تعلق يسازیصنعت یلیتکم شاخص به ازیامت 7 داشته باشد،

بر  یجان یمنیا - IIبا سطح عملکرد  عاملریغ پدافند هحوز در مقاوم تمانساخ يبرا 
یم منظور يسازیصنعت یلیشاخص تکم يبرا ازیامت 6ساختمان،  یمقررات مل 21اساس مبحث 

 .شود
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 يسازیصنعت یلیشاخص تکم به ازیامت 8 ،باشد یصنعت صورت به یخارج ينما اگر 
 .ابدییم اختصاص

 .دنشو جادیا یمنیا مشکل که شوند یطراح ياگونه به و انتخاب یمصالح از دیبا نما يهاشهیش :حیتوض
 

 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب ییاجرا الزامات 

یم منظور يسازیصنعت یلیشاخص تکم يبرا ازیامت 7 ر،یز مورد سهاز  یکیکاربرد  با 
 :شود

 .آرمهبتن اسکلت در ،یجوش هساختشیپ آرماتور هشبک 

 .ياو مهره چیپ يفوالد اسکلت قطعات در الزم کشش به دنیرس هکنندمشخص هژیو واشر 

 . يدر روش قاب سبک فوالد یربتنیسبک غ سقف انواع 

یصنعت یلیشاخص تکم يبرا ازیامت 3ساخت،  هدر دور منیموقت و ا هپلکاربرد راه با 
 .استساختمان  یمبحث دوازدهم مقررات مل ،یمنی. مرجع اشودیم کسب يساز

 اختصاص يسازیصنعت یلیتکم شاخصبه  ازیامت 3ها، پلهراه هساز يسازشیپ با 
 .ابدییم

 .ردیگیم تعلق يسازیصنعت یلیشاخص تکم به ازیامت 3ها، کف پله يسازشیپ به 

 يسازیصنعت یلیشاخص تکم به ازیامت 5 ،يرسازیمنجر به حذف ز يهاکاربرد روش با 
 .ابدییم اختصاص

 یلیشاخص تکم به ازیامت 3 ساخته،شیپ یبهداشت سیسرو يصورت کاربرد واحدها در 
 .ردیگیم تعلق يسازیصنعت

یصنعت یلیشاخص تکم يبرا ازیامت 3سرد اجرا،  یرطوبت قیصورت استفاده از عا در 
 .شودیم منظور يساز

 قیعاشیاز پ يهاکاربرد ورق ای قیعا هساختشیپمهین يهاصورت استفاده از کانال در 
 يسازیصنعت یلیتکم شاخص يبرا ازیامت 3 ،مطبوع هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا

 .شودیم منظور
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متر از  20 يسقف در ارتفاعات باال يبرا یبا بلوك سفال رچهیصورت استفاده از ت در 
  .گرددیم کسر يسازیصنعت یلیتکم شاخص از ازیامت 5 ن،یزم سطح

 S×5/1 - 7کار در کارگاه،  ساعت-نفر ونیلیم Sهر  يبه ازا ینفر فوت 1 يبرا 
 .است 11 ازیحداکثر امت ؛ردیگیم تعلق يسازیصنعت یلیشاخص تکم به مهیجر/ازیامت

 .شودیم محسوب مهیجر بود، یمنف اگر و ازیامت بود، مثبت اگر حاصل عدد :حیتوض

 ساعت-نفر ونیلیم S   <2هر  يمنجر به فوت نداشته باشد، به ازا هحادث ،پروژه اگر 
یم منظور يسازیصنعت یلیشاخص تکم يبرا ازیامت 15 سقف تا ازیامت S×5/1 - 3کار در کارگاه، 

 .شود

 يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب یسازمانده الزامات 

سال  10در  يتوسط مجر يشنهادیپ ستمیشده با سساخته يمجموع واحدها اگر 
 يسازیصنعت یلیشاخص تکم يبرا ازیامت 8باشد،  يجار هپروژ يگذشته، حداقل نصف تعداد واحدها

 .شودیم منظور

 یلیشاخص تکم به ازیامت 11برسد،  گرتوسعه/  کارفرما دییبه تا پروژه تیفیک اگر 
 .ردیگیم تعلق يسازیصنعت

 يشنهادیپ ستمیبا س ياز سوابق اجرا شده توسط مجر کتاب پروژه کیحداقل  هیارا 
 .دارد ازیامت 7سال گذشته،  5در 

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت يبنددرجه 
 نیبرآورد و در ح دشده،ییها و روش ساخت تابر اساس نقشه دیبا يسازیصنعت هدرج 

 و کنترل شود.  شیپا بارکیپروژه، در هر سه ماه  شرفتیپ

 تیصالح يداراتوسط شخص  دیساختمان در هر مرحله، با يسازیصنعت هدرج نییتع 
 است. يوزارت راه و شهرساز ت،یصالح نییانجام شود. مرجع تع
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   تا 2-4-11 يبندها موضوع ،یتیریمد و ییاجرا ،یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر 
 يسازیصنعت”عبارت  دیباباشد،  35کمتر از  يسازیصنعت یلیتکم شاخصشده و  نیتام ،11-4-5

 شود.ساختمان درج  یو ملک یفن هدر شناسنام “سه هدرج

 یلیتکم شاخصشده و  نیتام یتیریمد و ییاجرا ،یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر 
 رد “دو هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیباباشد،  65و کمتر از  35از  شتریب ایبرابر  يسازیصنعت

 .شود دیق یو ملک یفن هشناسنام

 یلیتکم شاخصشده و  نیتام یتیریمد و ییاجرا ،یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر 
 و یفن هشناسنام در “کی هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیبا د،از آن باش شتریو ب 65 يسازیصنعت

 شود.درج  یملک
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 ستیزطیمح از تیحما ضوابط 11-5

 کاربرد هدامن 
 3-5-11در بند  دشدهیق ازیامت حداقل نیتام ،یصنعت روش به شدهساخته يهاساختمان هیکل يبرا

 .است یالزام

 ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات 
 :شودیمنظور م ریبه شرح ز ازیامت 16 ،يبرداردر دوران بهره یکاهش آب مصرف يبرا 

 .ردیگیتعلق م ازیامت 1هر واحد،  ينصب شمارنده در ورود به 

 .شودیمنظور م ازیامت 1 ،حالته دو فونیس کاربرد با 

در موارد  مجدد هاستفاد يبرا يآب خاکستر ایآب باران  هیو تصف يآورجمعصورت  در 
 .شودیم منظور ازیامت 14 ،ساختمان یمل مقررات شانزدهم مبحث طبق ،مجاز

 يانرژ منابع از استفاده و يبردارساختمان در دوران بهره یمصرف يکاهش انرژ يبرا 
 :ردیگیتعلق م ر،یبه شرح ز ازیامت 84 ،ریدپذیتجد

به  ازیامت 24 ر،یدپذیتجد يمنابع انرژ با انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يازا به 
 .ردیگیم تعلق ،تناسب

 .است يضرور یطیمح ای یمیاقل طیشرا به توجه ر،یدپذیتجد يانرژ منبع انتخاب در: حیتوض

 به ازیامت 6 ،ریدپذیتجد يانرژ منابعبا  انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يازا به 
 .ردیگیتعلق م ،تناسب

 است. يضرور یطیمح ای یمیاقل طیتوجه به شرا ر،یدپذیتجد ي: در انتخاب منبع انرژحیتوض

 يانرژ همتناظر با رد يهاساختمان يبراساختمان،  یمبحث نوزدهم مقررات مل مطابق 
EC، EC+  وEC++ شودیمنظور م ازیامت 54و  22، 9 بیبه ترت . 
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  ستیزطیمح یحام شاخص يبرا الزم حداقل 
 یشاخص حام يبرا ازیامت 10کسب حداقل  ،کوچک رانبوهیغ يهاپروژه يسازیصنعت در 

 .است یالزام ستیزطیمح

 مراجعه شود. 3-2-2-11کوچک در بند  رانبوهیغ يهاپروژه يسازیصنعت یعموم الزام به: حیتوض

 یشاخص حام يبرا ازیامت 15 حداقل کسب ،متوسط رانبوهیغ يهاپروژه يسازیصنعت در 
 .است یالزام ستیزطیمح

 مراجعه شود. 3-2-3-11متوسط در بند  رانبوهیغ يهاپروژه يسازیصنعت یعموم الزام به: حیتوض

 یشاخص حام يبرا ازیامت 15 حداقل کسب ،یساختمان بزرگ يهاپروژه يسازیصنعت در 
 .است یالزام ستیزطیمح

 مراجعه شود. 5-2-4-11 بند در یساختمان بزرگ يهاپروژه يسازیصنعت یعموم الزام به: حیتوض
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 یصنعت ساخت هايروش از تعدادي ییاجرا و فنی الزامات 11-6

 مقدمه 
 يهاستمیس یمعرف .شودیم ذکر یصنعت ساخت روش هفت ییاجرا و یفن هعمدفصل، الزامات  نیا در
 است با توجه به موظف خود ،کنندهو استفاده ستین هاوهیش گریبر رجحان آنها بر د یلیدل اضر،ح

سهولت اجرا  و ياقتصاد هصرف ،ياسازه يداریپا مقاومت، لحاظ زآنها را ا يپروژه، برتر اتیمقتض
 .دینما یبررس

 یمانساخت ياستانداردها وساختمان  یمقررات مل ریسا با فصل، نیا در شدههیارا ضوابط نی: اگر در بحیتوض
 .خواهد بود حاکم تررانهیگسخت هضابط اشد،موجود ب یاختالف ،ياجبار

 )LSF( هنوردشد سرد يفوالد سبک يهاقاب ستمیس 
 اتیکل 

ه ب شده نورد سرد يفوالد مقاطع از متشکل ستمیس کی عنوان هب يفوالد سبک يهاقاب ستمیس
 نیا .دشونیمتصل م گریکدیبه  یجوش ای یپرچ ،یچیآن با اتصاالت پ يکه اجزا است یروش غلطک

بتن يهاوارید همانند گرید ياسازه يهاستمیبا س بیترک تیظرف ،استباربر  وارینوع د از که ستمیس
به  یبیترک ياسازه ستمیمرتبه به صورت سکوتاه يهاتواند در ساخت ساختمانیو م دارد زیرا نآرمه 

مسکن  ،راه قاتیتحق مرکز 608-ض هینشرمطابق  ،سرد نوردشدهساخت مقاطع  يبراکار گرفته شود. 
 همحدود باابعاد متنوع  يمقاطع معموال دارا نی. ااستاستفاده از اشکال مختلف مجاز  ،يو شهرساز

 باربر عضو عنوان به ستمیس نیم ائقا يد. اجزانباشیمتر میلیم 5/2 تا 6/0 نیب یضخامت راتییتغ
که اِستادها را به هم  یافق يو اعضا یمعرف اِستادند و تحت نام کنیم عمل یثقل يبارها در یستون

 يهاالپه ای هارچهیاز ت کلها متشساختمان نیا هساز سقف .شوندیم دهیتِرَك نام ایرانِر  کنند،یوصل م
 پوشش. باشندیم Z ای Cمقاطع با اشکال  يعمدتا دارا هارچهیو ت رهاران .است شدهنورد سرد يفلز

 تواندیم رچه،یت يفوالد لیبتن و پروف نیالزم ب یکپارچگی نیآرمه، در صورت تامدال بتن سقفِ
 یجانب يبه منظور باربر ،LSF يهاشود. در ساختمان یطراح يفلز-یسقف مرکب بتن کیعنوان به
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به  یجانب باربر يهادهانه. شودیاستفاده م یباربر جانب يهامتعامد، از دهانه یسازه در دو امتداد اصل
با ورق  یبرش وارید ستمیس ،يقطر يشده با اعضا يمهاربند يهادهانه ستمیس رینظ ییهاروش
مقاومت  نوردشده سرد يهالیپروف .شودیم جادیا OSBباربر با پوشش  وارید ستمیس و نازك يفوالد

ش کاربرد گچ به عنوان پوش لیاز دال یکیمحافظت شوند.  یبه خوب دیدارند و با قیبرابر حر در یکم
 جرم کاهش ،LSF يهاساختمان يایهدف است. از عمده مزا نیبه ا یابیدست ها،ستمیس نیا یداخل

 حداثا زمان زین و یانسان يروین مصالح، از یناش يهانهیهز کاهشدر  یفراوان ریاثت که است ساختمان
  .داشت خواهد هاپروژه

 .شودیم اجرا کپارچهی يوارهایو د ياطبقهبه دو روش  عمدتا نوردشده سرد يفوالد يهاقاب ستمیس
 گریکدیسقف قطع شده و طبقات مجزا از  افراگمیتوسط د وار،ید يهااِستاد ،ياروش متداول طبقه در

در کنار  ،ساختهشیپ يهاساختمان به صورت پانل هدهندلیقطعات تشک ،روش نیا در. شوندیاجرا م
و بدون قطع در  کسرهیبه صورت  هااِستاد ،کپارچهی يدر روش اجرا .شوندیم نصب عهم و در ارتفا

ورت ص ستون کنار از عبور با کسره،یاسکلت به صورت  يزیرریو ت شوندیو اجرا م یطراح ،تراز طبقه
 . ردیگیم

 LSF ستمیس الزامات 

در تمام  هیاز تراز پا متر 15 ارتفاع تا حداکثر ،یجانبهمراه مهاربند  به LSF ستمیس 
  کشور مجاز است.

 350 از بیترت به دینبا هاسقف يبرا زندهو  مردهحداکثر بار  ستم،ینوع س نیا در 
 .کند تجاوز مترمربع بر لوگرمیک 250 و مترمربع بر لوگرمیک

 حثبم مطابق دیبا باد بار مقابل در سازه کنترل ن،یهمچنبار و  باتیترکانواع  انتخاب 
 .شود انجامساختمان  یششم مقررات مل

، مسکن و راه قاتیتحق مرکز 608-ض هینشر اساس رب دیبا ياو سازه يالرزه یاحطر 
 .ردیپذ صورت يشهرساز

و اتصال آن  یپ هسازدر  مهارلیم يگذارشهیر قیاز طر دیبا یپ هساز هاسکلت ب اتصال 
 .ردیمهره صورت گ لهیوس هب نیریز یبه ناودان
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 مهاربند طول در هاآن با متقاطع عناصر به يقطر ياتسمه يهايمهاربند اتصال 
 .است يضرور

 یکشش صرفا يبه عنوان اعضا دیبا یجانب يباربر در يقطر ياتسمه يهايمهاربند 
 در نظر گرفته شوند. یو طراح لیدر تحل

 یشدگبه منظور رفع شل یدگیکششیبا روش پ دیبا يقطر ياتسمه يهايمهاربند 
 نصب شوند. هیاول

 تاندارداسها با توجه به ضوابط موجود در سقف هیکل يصلب برا افراگمیضوابط د نیمتا 
 رمعتب يهانامهنییبا توجه به ضوابط آ دیسازه و سقف با ،صورت نیا ریغ در. شودیم هیتوص 2800
 .شوند یطراح متناظر

ضوبط و مقررات  تیدر محل کارخانه، رعا یجوش اتصاالت از استفاده صورت در 
 AISCو  AWS يهانامهنییو آ AISIمطابق استاندارد  نوردشده سرد ياعضا يمربوط به جوشکار

 است. یالزام

 يهاطیمح زین وبا خاك  میمستقتماس  در دینبا نوردشده سرد يفوالد سبک مقاطع 
 .دنشبامرطوب 

 سردسبک  يهاقاب هدهان در یخارج و یداخل يوارهاید در ییبنا مصالح يریگکاربه 
 .ستیمجاز ن نوردشده

بر  لوگرمیک 50 از دینبا یداخل يهاکنندهجدا در شده تمام واریدوزن  حداکثر 
 باشد. بر مترمربع لوگرمیک 100از  شتریب دینبا یخارج يوارهایو در د مترمربع

 هک باشد ينحو به دیبا ياسازه ستمیس به هاکنندهجدا و باربرریغ يوارهاید اتصال 
 سازه نداشته باشد. یجانب یدر سخت یمشارکت ضربه، و زلزله ،باد وارده مانند يبارها تحمل ضمن

و  ASTM A653بر اساس استاندارد  نوردشده سردمشخصات فوالد  تیرعا 
ASTM A500 طیالزم متناسب با شرا يهاو پوشش داتیالزم است تمه ،نیهمچن. است یالزام 

 .ردیصورت پذ رانیخورنده ا يهاطیو مح یمیمختلف اقل
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 ،جداره یخارج هیال و هااِستادالزم است حد فاصل  ،یمنظور کاهش اثر پل حرارت به 
 متراکم پر شود. یحرارت قیعا یبا نوع

 و بازشوها ،یخارج و یداخل يهاجداره در يهوابند يبرا نظر مورد میاقل به توجه با 
 هدیپددر نظر گرفتن  باکامل  مالحظات دیباو مهره،  چیپ رینظ یاتصال ياجزا صبن محل نیهمچن

 .دیآ عمل به عانیم

 و کسرهی يهااِستاداز  استفادهبا  دیبا کپارچهی يوارهایدبه روش  LSFاسکلت سازه  
 .شود یطراح کنند،یکنار ستون عبور م از کسرهی صورت به که ییهارچهیتتراز طبقه و  دربدون قطع 

 ياونهبه گ دیبا کپارچهی يوارهایروش د در یافق ياعضا به مئقا ياعضا اتصاالت هیکل 
 .دشو نیمااعضا در ارتفاع سازه ت یکپارچگیباشند که 

 .باشد معتبر مراجع طبق دیباساخت و نصب  يهايروادار هیکل 

 )ICF( ماندگار قیعا يهاقالب با آرمهنبت يهاساختمان 
 اتیکل 

 قالبکه  استباربر  وارید نوع از ،ماندگار قیعا يهابا قالب آرمهبتن يهاساختمان ياسازه ستمیس
 د.را دار یحرارت قیو نقش عا دشویممحسوب  واریاز د ییجز ،يزیربعد از بتن ،آن یبتن يوارهاید

 ICF يهاساختمان يروش اجرا الزامات 

مقررات  نهمو مبحث  2800 استانداردبر اساس  يریپذکه ضوابط شکل یدر صورت 
م و ک یبا خطر نسب واقع در پهنه مناطق در صرفا ستمیس نیکاربرد ا ،نشود تیساختمان رعا یمل

 یهیمتر مجاز است. بد 10کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع  تیاهم يدارا يهاساختمان يمتوسط و برا
حداکثر ارتفاع ساختمان بر اساس ضوابط  ،شود تیرعا يریپذکه ضوابط شکل یاست در صورت

 زینآن  قیضوابط محافظت در برابر حر نکهیمشروط به ا ؛است هیمتر از تراز پا 50 ،2800 استاندارد
 .شود نیتام

 یمقررات مل ششمث حبمبر اساس  دیباروش  نیحاصل از ا ياسازه ستمیس يبارگذار 
  .ردیپذ صورتمان ساخت
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 انجامساختمان  یبر اساس مبحث نهم مقررات مل دیبا ستمیس نیا ياسازه یطراح 
 .شود

نهم  گسترده مطابق مباحث هفتم و ای ينوار صورت به دیبا ICF يوارهاید یپ هساز 
باشد که با احتساب ضخامت  يابه اندازه دیبا یپ هساز يشود و پهنا طرحساختمان  یمقررات مل

 ها موجود باشد.قالب يریگقرار يبرا یکاف يفضا ،یبتن ههست

 یحرارت و ياسازه يهاازین اساس بر دیبا گریکدی از قیعا دو هفاصل و هاجداره ضخامت 
 باشد.متر یلیم 150از کمتر  دینبا یباربر بتن يهاواریو ضخامت د شود نییتع

مگاپاسکال و حداکثر اندازه  20و با حداقل مقاومت  ياسازه نوع از دیبا یبتن مصرف 
 متر باشد.یلیم 20 یمصرف هسنگدان یاسم

 100 حداقل دیماندگار با قیعا يهاقالب با آرمهبتن يوارهایدر د یبتن مصرف اسالمپ 
 .شود گرفته نظر در متریلیم 150و حداکثر

 و ردیگ انجام یداخل صورتبه دیبا فقطصورت مجاز بودن،  دربتن  کردنمتراکم 
 .ستین مجاز يعمود يلگردهایم لرزاندن

 داشته باشد. يزیربتن اتیانجام عمل يبرا رامقاومت الزم  دیقالب با 

نمودن متراکم هنحو ،در ارتفاع يبندمرحلهاز لحاظ  يزیربتن هبتن، نحو يهایافزودن 
 ها ذکر شود.در نقشه دیخاص با يآرماتوربند اتییجز زین و

 یضوابط مبحث نهم مقررات مل ابق باطم دیبا يفوالد يلگردهایمشخصات م 
 ساختمان باشد.

 ومس احثمطابق ضوابط مب دیبا يسوزدر برابر آتش قیمصالح عا یمشخصات مقاومت 
 ساختمان باشد. یپنجم مقررات مل و

 در برابر وزش باد حفاظت شوند. دیها باقالب 

ر اگ .محافظت شود يجو طیو شرا یکیزیف یخراب د،یاز نور خورش دیبا قیقالب عا 
 دیساک هیال دیبا ،ياقبل از اتصال هرگونه ماده ،و زرد رنگ شده باشند دهیها تحت اثر نور اکسقالب
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شدن آنها از استفاده، از خشک شیپ دیبا هاقیشدن عادرصورت مرطوب ن،یشده برداشته شود. همچن
 حاصل کرد. نانیاطم

زا همچون آتشدر برابر مواد  دی، با ICF یساختمان ستمیس يوارهاید یطور کل هب 
جاورت در م “ممنوع اتیاستعمال دخان” يو نفت به دقت مراقبت شوند و استفاده از تابلو نیروغن، بنز

 است. یها الزامقالب يدارهمحل نگ

 ينگهدار يهااز محل کیهر  یکیدر نزد یبه تعداد کاف ینشانکپسول آتشوجود  
 است. یها الزامقالب

 اشد.وجود داشته ب یگونه انقطاع چیه دینبا ،باربر يوارهایانتقال بار توسط د ریدر مس 

 .استمجاز  یافق ای يصورت عمود هب گریکدیها به اتصال پانل 

ها پانلها و بلوك ،یبتن هضخامت هست نیو تام قیدو عا هداشتن فاصلثابت نگاه يبرا 
 متصل شوند. گریکدیفوالد به  ای کیاز جنس پالست یبا استفاده از اتصاالت دیبا

یشونده، پلمنبسط رنیاستایباال، پل هتیبا دانس لنیپروپیاز جنس پل تواندیم هارابط 
 د.نباش لگردیم ای زهیبا مقاومت باال، ورق گالوان رنیاستا

تن و ب يزیربتن اتیاز عمل یناش ياجرا نیح يتحمل بارها دیها باتعداد و ابعاد رابط 
 تازه را داشته باشد.

 نیا ریدرصد سطح مقطع بتن مسلح باشد. در غ 3کمتر از  دیها باسطح مقطع رابط 
 .ردیقرار گ محاسباتمالك  دیبا وارید هشدفیصورت، مقطع تضع

 ومسحث امطابق ضوابط مب دیبا يسوزمصالح رابط در برابر آتش یمشخصات مقاومت 
 ساختمان باشد. یپنجم مقررات ملو 

 ها مشخص شود.در نقشه دیقالب با يهاو جنس رابط یشکل هندس 

در محل کارخانه انجام شود، در  ICF يوارهاید يلگردگذاریاز م یچنانچه قسمت 
 شده مشخص شود.کیله به صورت تفکامس نیا دیسازه با يهاو نقشه یطراح

حساس به  یمانند مرز طبقات و نواح ،الزم یدر نواح قیعا هیال يکاردستور برش 
 ها مشخص شده باشد.در نقشه دیبا ،قیحر
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اندارد است یکیتوسط اتصاالت مکان دیبااست و  مجازساختمان  ينما ایهر نوع پوشش  
 شود. هارم هارابط قالب ای یبتن هبه هست

 مطابق دیبا ICF یساختمان ستمیس يبرا ازیمورد ن يحداقل ضخامت پوشش نما 
یلیم15کمتر از  دیباشد و در هر حال نبا يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق 682-ض هینشر
 در نظر گرفته شود. متر

واصل ف درمناسب که  يفوالد هشبک ای تسیراب ،يفلز ياز تور دیاندود با ياجرا يبرا 
الزم  داتیتمه دیبا ،وارهاید يزیربتنقبل از اند، استفاده شود و متصل شده یبتن هاستاندارد به جدار

ظر گرفته آن در ن رینظا ای یتوسط اتصاالت مفتول ،واریبه د يفوالد هشبک ای تسیراب ،يجهت مهار تور
 شود.

فاع باشد، حداکثر ارت یکیپالست يهارابط قیاز طر وار،یبه د نما پوششچنانچه اتصال  
 خواهد بود. متر 2/7مجاز ساختمان 

و  وارهاید يهايمطابق ضوابط روادار دیبا ICF یساختمان ستمیس يهايروادار 
 ساختمان باشد. یمبحث نهم مقررات مل يهادال

 رنیاستایپل از استفاده خاص مالحظات 

 باو  ASTMکندسوز، مطابق با استاندارد  هشوندمنبسط نوع از دیبا رنیاستایپل 11-6-3-2-32-1
 باشد. يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق دییتا

 ازیدرصورت ن ست؛یمترمکعب مجاز ن 60از  شی، با حجم برنیاستایپلانبارکردن  11-6-3-2-32-2
 متر فاصله باشد. 20حداقل  انبارشهر  نیب دیبا شتر،یب ریمقاد يسازرهیذخبه 

هرگونه  میاز تماس مستق محافظتو  رنیاستایپل یحفاظت از بلوك سقف يبرا 11-6-3-2-32-3
خامت به ض یگچ هتخت کیپوشش مناسب مانند  هلیسقف به وس ریالزم است ز آن،با  یاحتمال قیحر

 متر محافظت شود. یلیم 15 حداقل ضخامت به گچ اندود ایمتر یلیم 5/12حداقل 

. دیپوشش مناسب به عمل آ لهیبه وس دیبا رنیاستایپل يواریمحافظت از بلوك د 11-6-3-2-32-4
 مدارك اساس بر که یمصالح ریسا ایمتر یلیم 5/12با ضخامت  یتخته گچ کی تواندیپوشش م نیا

 باشد. کند،یباال معادل آن عمل م ياز نظر مقاومت در برابر دما معتبر، و مصوب یفن
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به سازه  یکیاتصال مکان يدارا دیبا رنیاستایپل يهابلوك هکنندپوشش محافظت 11-6-3-2-32-5
 .ستینمجاز  ،ییبه تنها رن،یاستایپوشش به پل میباشد. اتصال مستق

 ای یمسکون يهاآپارتمان نیب وارید مانند مستقل يواحدها نیب يوارهاید 11-6-3-2-32-6
 اوارهید نیدر برابر آتش باشند. در ا یمقاومت کاف يدارا دیبا ساختمان، هر در يادار ،يتجار يواحدها

در  رنیاستایپل يهاکه بلوك يابه گونه ؛بند استفاده شودقیبه صورت مناسب از مصالح حر دیبا
دو  نیب یاحتمال قینداشته باشند و از گسترش هر گونه حر یوستگیمجاور پ يدو فضا نیقسمت ب

 اتییجز يبرا شود. يریجلوگ ،اندجدا شده گریکدیمقاوم در برابر آتش از  وارید لهیکه به وس ییفضا
 مراجعه شود. يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق 682-ض هیضوابط به نشر نیا

 رنیاستایپل هیالها در مقابل آتش الزم است سقف یمقاومت کاف نیبه منظور تام 11-6-3-2-32-7
ورت در ص ها،قسمت نیا در. باشد نداشته امتداد طبقات نیب و شود قطع طبقه هر کف/  سقف مرز در

 آتش استفاده شود. يهااز مسدودکننده دیمقاومت الزم با نیتام يو برا ازین

قرار دارد الزم  انهیمانند مور ،يحشرات موذ هکه در معرض خطر حمل یدر مناطق 11-6-3-2-32-8
 .دیبه عمل آ رنیاستایپل هیمحافظت از ال يالزم برا داتیاست تمه

  ساختهشیپ یبتن يهاساختمان 
 اتیکل 

 از ساختمان يارسازهیغ ياجزااز  یو برخ ياسازه ياجزا یتمام خته،ساشیپ بتنی يهاساختمان در
 ر،یت شامل ساختهشیپ یقطعات بتن. شوندیم لیتشک کارخانه در دشدهیتول هساختشیپ بتن قطعات

 موجود زاتیتجه تیظرف به قطعات نیا وزن و ابعاد تیمحدود. دنباشیم نما و پله وار،ید ،ستون، سقف
 ياهستمیس  از ساختهشیپ یبتن يهاسازهوابسته است.  ساختهشیپ قطعات نصب و حمل د،یتول يبرا

 و شودیم لی) تشکیبیدوگانه (ترک يهاستمیس وباربر  وارید ،یقاب خمش مانند یمختلف ياسازه
شکل  T يهاستون ،یخمش قاب ،یبرش وارید: از عبارتند یجانب يبارها برابر در آنهامقاوم  ستمیس
 . شدهيمهاربند يهاو قاب رداریسر گ کی

 دو نوع اتصال ی. به طور کلاشندبیم برخوردار ياریبس تیاهم از ساختهشیپ یبتن قطعاتدر  تصاالتا
 چیپ ایبا جوش  يعمدتا از مصالح فوالد ،وجود دارد. در اتصاالت خشک قطعات نیا يبراتر  و خشک
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 نساختما یپ هساز. رودیم کاربهمالت  ایگروت  ،تر تاتصاال در که یحال در شود؛یم استفاده مهره و
  .شود اجرا خشک و تر اتصال با درجا ای ساختهشیپ صورت به تواندیم ساختهشیپ یبتن

 ساختهشیپ یبتن يهاساختمان الزامات 

 است. یبودن ساختمان در پالن و ارتفاع الزاممنظم 

 و يبارگذار ضوابط با مطابق دیبا ساختهشیپ بتنی يهاساختمان ياجرا و یطراح 
 هیکل گرفتن نظر در با و ساختمان یمباحث ششم و نهم مقررات مل در مندرج یبتن ياجزا یطراح
 .ردیصورت پذ حمل و نصب ،ییجابجا جمله از پروژه ییاجرا طیشرا

 يقدارم نیساختمان، بزرگتر کی هساختشیقطعات پ ياندازه برا نیترصرفه به مقرون 
  :را تامین نماید ریز يهاتیمحدود تماماست که 

 ؛ییجابجا نیح در قطعات يرو مجاز يهاتنش و يداریپا از حاصل هانداز -

 ؛نصب زاتیتجهنیز در حمل و نقل و  در مجاز وزن يهاتیمحدود از حاصل هانداز -

 ؛پروژه کارگاه و کارخانه در موجود لیجرثق تیظرف -

 .ساخت و نصب يهاکارگاهدر  موجود يهاتیمحدود سایر و ونیکام چرخش شعاع ،انبارش يفضا -

 هیلک يبرا یکپارچگیو  یوستگیپ نیتام نیصلب و همچن افراگمیضوابط د نیتام 
 است. یها الزامسقف

شیپ سقف یپانل ياعضا اتصال محل در مناسب یسقف يمهارهالیم ياو اجر یطراح 
 .است یالزام گریکدیساخته به 

مباحث نهم و دهم  ضوابط قطب دیبا ساختهشیپ بتنی يهاساختماناتصاالت  یطراح 
  .شود انجاممعتبر  مراجع ریساساختمان و  یمقررات مل

و  گرددو اجرا  یطراح کپارچهیو  وستهیبه صورت پ دیبا واریسقف به قاب و داتصال  
و  یوستگیپ نیتام نیدر محل اتصال انجام شود. همچن ،یکپارچگی نیا يبراالزم  يلگردگذاریم
 يرورض ،یکپارچگی نیا يبرا الزم يلگردگذاریم يبه ستون و اجرا ریدر محل اتصال ت یکپارچگی

 است. 
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 دیبا ،درجا يآرمهبتن یرشب واریبه د یساختمان هساد هساختشیپ قاب اتصال نیتام 
 .ردیگ صورت درجا يمرز المان با یبرش واریامتداد دهم يرهایاتصال ت قیاز طر

اعضا به  نیاست ا يضرور ،آرمهبتن یبرش يوارهایدر د يمرز ياعضا هیدر صورت تعب 
مورد  يمرز يبه عنوان اعضا ،ساخته قابشیپ يهاصورت درجا اجرا شوند و در نظر گرفتن ستون

 .ستین دییتا

 پناهجان، پلهراهبه ساختمان مانند  یالحاق هساختشیقطعات پ يداریپا نیتام يبرا 
 .ردیپذ صورتالزم  داتیتهم دیباو ... 

 است. یالزام ،بازشوها رامونیدر پ رچهیت ياجرا و یطراح 

 دیبا ساخته،شیپ یبتن يهاساختمان يبرا یپ هساز يو اجرا یضوابط طراح تیرعا 
 .باشد ساختمان یمل مقررات نهم و هفتم مباحث مطابق

حث منطبق بر ضوابط مب دیرفته در بتن با کاربه يفوالد يلگردهایم هیکل مشخصات 
 ساختمان باشد. ینهم مقررات مل

 مقررات همن مبحث ضوابط بر منطبق دیبا شدهدیتول بتن تیفیک و مصالح مشخصات 
 .باشد ساختمان یمل

 25 زا شیب دینبا ساختهشیپ بتن قطعات در یمصرف هدانسنگ نیتربزرگ هانداز 
 .باشد متریلیم

 .باشد متریلیم 150 از شیب دینبا ساختهشیپ بتن قطعات در یمصرف بتن اسالمپ 

از  شیگرما نیبه صورت تام دیشده بادیساخته تولشیپ یقطعات بتن يآورعمل 
مناسب،  قیباشد و با پوشش عا شیگرما يهاوهیش ریسا ایآب داغ  يهابخار آب، شبکه لوله قیطر

 کنترل شود.  يآورحرارت در طول مدت عمل هرطوبت و درج زانیم

 دیبا ستم،یس نیرفته در ا کاربه يمقاطع فوالد یمهندس خواص و هااندازهتمام  
 ساختمان باشد. یمطابق ضوابط موجود در مبحث دهم مقررات مل
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استاندارد  يهاو مهره چیاز پ دیساخته باشیپ یقطعات بتن ياو مهره چیدر اتصاالت پ 
ساختمان استفاده  یمقررات ملشده در مبحث دهم نییو پرمقاومت مطابق مشخصات تع یمعمول
 شود.

باربر  ياجزا گروتو غالف مالت /  یو مهره، گلدان چیپ ،یاز اتصاالت جوش استفاده 
 مراجع ریسا و ساختمان یمل مقررات نهم مبحث ضوابط مطابق دیبا و باشدیمجاز م یپ هساز به

 .گردند یطراح معتبر

مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات  دیآرماتور در محل اتصاالت تر با يهاطول وصله 
 ساختمان باشد. یمل

، است موجود تنش نیکمترکه  یدر محل دیساخته باشیمسلح پبتن يهاوصله ستون 
 . شودانجام 

به  ییدر اتصال ستون باال Uplift يرویالزم جهت تحمل ن داتیالزم است تمه 
 .ینییستون پا يشده در باالهیتعب يارهایدار کردن شمانند: دندانه ؛ردیصورت گ ینییستون پا

 يهاستون به رهایت اتصال محل در يزیربتن هنگام در الزم داتیدر نظر گرفتن تمه 
 .مناسب هبریو: مانند ؛است يضرور بتن مناسب تیفیک نیتام يساخته براشیپ

 محافظت شوند. يسوزو آتش یطیمح طیدر برابر شرا دیاتصاالت با 

 گردد: هیساخته تهشیپ یبتن يهاساختمان ياجرا يبرا دیبا ریز یمدارك اختصاص 

 ؛اجرا نیح اطیقطعات با توجه به جوانب احت يدستورالعمل حمل، انبار و نگهدار -

 ؛ستمیس ایقطعه  رشیرد و پذ يارهایمع -

 .و حمل و نقل یکارگاه يبارها تیمحدود -

 .شود هیته کامل اتییجز گرفتن نظر در با دیبا ساخت يهانقشه 

 باشد. معتبر مراجع طبق دیبا یکارگاه يهانقشه دراستفاده شده  يهانشانه 

 .ودش هینصب ته ندیبا در نظر گرفتن فرآ دیساخته باشینصب قطعات پ یمدارك فن 
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نسبت دهانه  یوقت که يطور هب ؛نصب توجه شود نیبه عملکرد قطعات در ح دیبا 
 .رندیقرار گ يشتریمورد توجه ب رهایو لرزش ت تیباال باشد، مقدار انحنا، خروج از محور ریبه عمق ت

 يابه گونه دیبا از محل ساخت به محل اجرا قطعات کردن بلند يبرا مخصوص نقاط 
 بلندکردن تراز باشد.  نیبماند و قطعه در ح یمجاز باق همحدود در قطعه تنش که شوند نییتع

 يبرا ینقاط مکمل کمک دیمقطع ناقص با اینامتقارن  هقطعات با هندس يبرا 
 بلندکردن قطعه در نظر گرفته شود.

لکنسو ای) افتهیمساحت کوچک (مقطع کاهش  ياز قطعه دارا یکه بخش یدر صورت 
ردن مقاومت کفراهم يبه پشت قطعه برا ياسازه يفلز يهاتی، اضافه کردن تقوباشدبزرگ  يها

 الزم است. یاضاف

)، دو عدد ین (پخشیشاه ریکوچک است، بهتر است از ت ریزنج هیکه زاو یزمان 
 .دشواستفاده  دهد،یم شیرا افزا ریزنج هیکه زاو یلوازم ریسا ای لیجرثق

قاط ن تیاز موقع یناش یعرض یممکن است لنگر خمش ،یطول یعالوه بر لنگر خمش 
 شود. جادیا یاتصال بلندکننده با توجه به ابعاد عرض

 رانیا هخورند يهاطیمح و یمیاقل مختلف طیشرا با مناسب الزم داتیتمه تیرعا 
 است. یالزام

 تیرعا معتبر مراجع طبق دیبا ساختهشیپ یبتن قطعات نصب و حمل يهايروادار 
 .شود

 آپ-لتیت روش 
 اتیکل 

روش،  نی. در اشودیشناخته م رباربریغ وباربر  يهاوارید يبرا روش اجرا کیآپ به عنوان -لتیت
 يو در جا برپا لیتوسط جرثق سپس،و  ساخته ده،ی، به صورت خوابنصبدر مجاورت محل  وارهاید

 کاهش ،يسازساختهشیپ يایمزا از يریگبهرهروش،  نیقوت ا نقاط رو،نیا از. شوندیخود نصب م
 .است از محل ساخت به محل اجرا قطعات انتقال هحذف مرحل و يبندقالب هنیهز همالحظ قابل
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 ،يادار يبا کاربر ییهااغلب در ساختمان که است شده موجبمنظم  يهاپالن يبراروش  نیا ییکارآ
 .هستند آرمهبتن عموما روش، نیا با شده هساخت يوارهای. دشودو انبار استفاده  يتجار

 آپ-لتیت هویآرمه با شبتن يهاساختمان يو اجرا یالزامات طراح 

 متر است. 13آپ -لتیروش ت حداکثر ارتفاع قابل ساخت با 

 گروه به متعلق يهاساختمان باربرِ يوارهاید يبرا آپ-لتیاستفاده از روش ت 
 ممنوع است. ادیز یلیخ یخطر نسب با زیخلرزهدر مناطق  3 و 2، 1 يریخطرپذ

 نکهیمگر ا ست؛یآپ مجاز ن-لتی) در روش تریپذ(انعطاف رصلبیغ يهاکاربرد سقف 
 باشند. یها پوششسقف

 یبتن ياجزا یو طراح يمطابق با ضوابط بارگذار دیآپ با-لتیت يوارهاید یطراح 
و با در نظر گرفتن  ACI 551.2R هینشر زیساختمان و ن یمندرج در مباحث ششم و نهم مقررات مل

 .ردیو نصب صورت پذ يبرپاسازپروژه از جمله  ییاجرا طیشرا هیکل

 :است ریز يهاتیحدودتوجه به م با آن، نیبزرگتر ،وارید ابعاد نیترمقرون به صرفه 

 ؛ساخت همساحت محوط -

 ؛يبرپاساز نیدر ح وارید يمجاز رو يهاو تنش يداریحاصل از پا هانداز -

 ؛موجود در کارگاه پروژه لیجرثق تیظرف -

 ؛نصب و اتصاالت زاتیتجه تیظرف -

 .ساخت و نصب يکارگاه برادر  موجود يهاتیسایر محدود -

ر بارب يوارهایو غالف مالت / گروت د یو مهره، گلدان چیپ ،یاستفاده از اتصاالت جوش 
 ،مراجع معتبر ریساختمان و سا یمطابق ضوابط مبحث نهم مقررات مل دیو با استمجاز  یپ هسازبه 

 گردند. یطراح

و دال  واریاتصال د شود،یاستفاده م لیحا وارید يآپ، برا-لتیکه از روش ت یهنگام 
 کند. يریبر اثر فشار خاك جلوگ واریاز دوران د دیبا آرمهبتن
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در  دیها باپانل نیا رند،یقرار گ گریکدیدر مجاورت  يواریچند پانل د ایاگر دو  
دارند، با اتصال  تیوارد بر سازه، اهم يدر برابر بارها ياسازه يداریکه اتصال آنها از نظر پا ییهامحل
 متصل شوند.  گریکدیبه  یجوش

 یبه لحاظ مقاومت در برابر لنگر واژگون گر،یکدیبه  وارید يهاکه اتصال پانل يدر موارد 
 نیدر صفحه به هم متصل شوند. در ا ییتاسه يهاها دو به دو و حداکثر در گروهپانل دیالزم باشد، با

 شود. هیتعب یعرض يهاکنترل ترك يبرا يااضافه یافق يآرماتورها دیصورت، با

 يهاطیو مح یمیمختلف اقل طیناسب با شراتم ،اتصاالت يبرا الزم داتیتمه تیرعا 
 است.  یالزام خورنده

 يبرا یمصرف يهاقرار خواهد گرفت، سنگدانه انیکه بتن به صورت نما يدر موارد 
 يها، مقاومت در برابر چرخهخواص مربوط به سالمت سنگدانه دیبرآورده نمودن الزامات دوام با

 را داشته باشد. يدیاس يهامقاومت در برابر باران از،یشدن و در صورت نو آب زدنخی

 باشد. ACI 551.1R هینشرمطابق  دیبا ییاجرا اتییجز 

 است. یالزام ل،یبا جرثق وارهاید يبرپاسازهنگام به  ،الزم یمنیا داتیتمه ینیبشیپ 

 .است یالزام قطعه يبرپاساز يبرا)، یشاهین (پخش ریتاز  استفاده 

 شود. هینصب ته ندیبا در نظر گرفتن فرآ دینصب با یمدارك فن 

 )پانل 3D( يبعد سه یپاشش بتن صفحات با ساختهشیپمهین يهاساختمان 
 اتیکل 

 متشکل مشهورند، پانل 3Dکه به  يسه بعد یبا صفحات بتن پاشش ساختهشیپمهین يهاساختمان
 متریلیم 90تا  40به ضخامت  رنیاستایپل هیال کی ساده، يهالگردیم از ییفضا يخرپا هشبک کی از

شده اختهس يفوالد يهااز اتصال شبکه ،ییفضا يخرپا هشبک. است نیطرف در یششبتن پا هیو دو ال
بازشوها  ستم،یس نی. در اشودیمورب حاصل م يلگردهایتوسط م ،کیاتومات يابه روش جوش نقطه

انجام  يدفوال هالزم با استفاده از شبک يهاتیو تقو هیاز نصب، تعب شیپ ایدر کارخانه  دیدر زمان تول
 .شودیم
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در  یو برش عرض يتحمل برش و خمش وارده در سقف و تحمل بار محور يها برااست پانل الزم
به دقت مورد توجه قرار  ستمیس ياجزا نمودنکپارچهی يالزم برا اتییشوند و جز یطراح وارهاید
موثر  ز،ین یحرارت يکارقیدر عا ،يبندعالوه بر نقش قالب رنیاستایپل هیها، الپانل نی. در ارندیگ

 از پس و شوندیم دیتول کارخانه در متر سه طول و متر کی عرض با یقطعات در 3D يهااست. پانل
. شوندیم متصل گریکدی به و داده قرار خود تیموقع در مناسب، يرسازیز ياجرا و کارگاه به حمل
. از شودیم یپاشبتن ،زدانهیر بتن با هاپانل سمت دو الزم، یکیمکان و یبرق ساتیتاس ياجرا از پس

 : برشمرد را ریتوان موارد زیم ستمیس نینقاط ضعف ا

 به هايروادار تیرعا يدشوار ده،یکششیپ يفوالدها بودن ترد ز،یبادخ يهامحل در اجرا مشکل
به  افتنیدست  عدم ده،یکنترل ضخامت بتن پاش يدشوارها، کردن پانلگام نصب و شاقولهن

 ای ریبراى تعم یعدم امکان دسترس ،يفوالد هدر شبک یخوردگ جادیبتن، امکان ا يباال يهامقاومت
 . یساتیسات ریاصالح مس

 پانل 3Dبا  ساختهشیپمهین يهاساختمان الزامات 

 رطوبت، باران، بارش د،یخورش هاشع میمستق تابش از دور يهاطیمح در دیبا هاپانل 
 .شوند ينگهدار یطیمح مخرب عوامل و دیشد یحرارت راتییتغ

شود و از حرارت  يهدارنگ هادروکربنیمانند ه حالل ای زاآتش مواد از دور دیبا هاپانل 
 .ماندمصون  زین میمستق

به  ازیدرصورت ن ؛ستیمترمکعب مجاز ن 60از  شی، با حجم برنیاستایپلانبارکردن  
 متر فاصله باشد. 20هر انبارش حداقل  نیب دیبا شتر،یب ریمقاد يسازرهیذخ

 یاسم یبا حداقل چگال وزشونده از نوع کندسمنبسط رنیاستاپلى دیبا قیعا ههست 
3kg/m 15 ،استاندارد مطابق ASTM باشد. يراه، مسکن و شهرساز قاتیاز مرکز تحق دییتا با و 

. اشدب نداشته امتداد طبقات نیب و شود قطع/سقف کف محل در دیبا رنیاستایپل هیال 
 ز،ین آنها رینظا و آسانسور پلکان، يهاشفت ،یخارج يوارهاید در رنیاستایپل هیال قائم امتداد هرگونه

 .شود قطع/سقف کف محل در دیبا

 .شود يبندآتش دیبا وارید درون شده جادیا یگشودگ ای سوراخ هرگونه 
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 احتمال که نشده یپاشبتن يهاپانل یکینزد در يجوشکار اتیعمل هرگونه 
  .شود انجام قیدق نظارت با و ژهیو داتیتمه تیرعا با دیبا باشد، داشته پانل به یرسانبیآس

 .شود اجتناب دیبا هاپانل يروراه رفتن  رینظ یاقدامات ای ياربارگذ از 

 هالمفتو و شبکه جوش که باشد ينحو به دیبا گریکدی يرو هاپانل انبار و ينگهدار 
 .دنینب بیآس

 يریجلوگ يبرااقدامات الزم  دیبا هاپانل نقل و حمل ای يبارانداز ،يریبارگ هنگام در 
 .دیبه عمل آ آنها یدگیخم و یدگیتاب از

       الزامى است. رانیبتن ا هنامنییآ طبق ،پاششى بتن مشخصات تیرعا 

 شتریب متریلیم 70 از و کمتر متریلیم 40 از دینبا طرف هر در یپاشش بتن ضخامت 
 .باشد

 متریلیم 3و حداقل قطر آن  مگاپاسکال 240 جوش هشبک فوالد میتسل تنش حداقل 
 .است

 زهیالوانگفوالد  کاربردبراى بتن مسلح مانند  مختلف مىیاقل طیالزم در شرا داتیتمه 
 ساختمان لحاظ شود. یمبحث نهم مقررات مل بقط دیبا ،خورنده طیبتن مقاوم در مح زینو 

 به تناسب آن، و متریلیم 40 حداقل دیبا يوارید يهادر پانل قیعا ههست ضخامت 
 .باشد متریلیم 80 حداقل دیبا گریکدیاز  شدهجوش يهاشبکه هفاصل

 به تناسب آن، و متریلیم 60حداقل  دیبا یسقف يهاپانل در قیعا ههست ضخامت 
 .باشد متریلیم 100 حداقل دیبا گریکدیاز  شدهجوش يهاشبکه هفاصل

 ،ارتفاع در ساختمانو  متقارنبنا،  یاصل يبه محورها نسبت دیباساختمان  پالن 
 منظم باشد.

متر و  10و قائم،  یافق يهاکالف يحداکثر ارتفاع مجاز ساختمان، مشروط به اجرا 
 .است هیمتر از تراز پا 2/7صورت،  نیا ریدر غ

 .شود يخوددار دیباها اختالف سطح در کف جادیا از 
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 شی. در صورت افزاشودمتر محدود  4 به دیبا یانیکالف م دونب طبقه هر مجاز ارتفاع 
 6 از دیارتفاع هر طبقه نبا ،حال هر در. گردد منظور یانیکالف م کیمقدار الزم است  نیارتفاع از ا

 .شود شتریب متر

 مبحث مطابق دیبا باد بار مقابل در سازه کنترل ن،یهمچن و بار باتیترک انواع انتخاب 
 .شود انجام ساختمان یمل مقررات ششم

 .ردیپذ صورت 2800استاندارد  اساس بر دیبا يالرزه طرح 

 حداکثر و متر 6 وارید آزاد طول حداکثر ،متر 5 در سقف ثقلى باربر هدهان حداکثر 
 .است متر 2/3 وارىید هاىپانل خالص ارتفاع

 یاحتمال متعارفریغ يبارها برابر در رباربریغ يهاپانل مقاومت تیکفا است مالز 
 .رندیقرار گ یمورد بررس يبرداربهره طیمتناسب با شرا ،ضربه رینظ

ه وجود داشت یانقطاع دینبا ن،یبه زم یپانل هساز از یجانب يروین انتقال ریمس در 
 باشد.

 .باشد شتریب وارید کامل سطح درصد 33 از دینبا بازشوها سطح ،یپانل وارید هر در 

 .شود گرفته نظر در متریلیم 750حداقل دیبا وارید يهابازشوها تا کناره هفاصل 

 پانل از شدهقطع يهامفتول معادل مساحت هانداز بهحداقل  دیاطراف بازشوها با در 
 در ن،یهمچن قرار داده شود. بازشو طرف دو در ،راستا همان در متمرکز فوالد صورت به ،در هر راستا

 شود. هیتعب يطول مهار تیمورب با رعا یتیتقو آرماتور دیبازشو با يهاگوشه

 ساختمان ینهم مقررات مل مبحث اساس بر دیبا بازشوها مورد در الزم داتیتمه ریسا 
 لحاظ شود.

 .گردد لحاظ رباب يهاپانل یطراح در دیبا يالغر از یناش آثار 

 دینبا شود،یم حذف آن يوارهاید از يتعداد يمعمار لیدال به که ییهاطبقه در 
 ،یوقانف طبقه پانل باربر يوارهاید مقطع سطح به طبقه آن یپانل باربر يوارهاید مقطع سطح نسبت
 .باشد کمتر % 70از بازشوها، یفوقان قسمت وارید گرفتن نظر در بدون
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 .ستین مجاز متر کی از شتریب يهاکنسول احداث 

 هآرمبتن يهاسازه مانند دیبا ،ازین مورد يلگردهایم يریقرارگ اتییجز یطراح 
 .ردیساختمان صورت پذ یباشد و مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات مل یمعمول

 مقررات نهم مبحث ضوابط مطابق دیبا شدهجوش هو شبک لگردهایم هوصل و مهار 
 .باشد ساختمان یمل

 15 از کمتر دینبا لگردهایم ای شدهجوش هشبک يرو یپاشش بتن پوشش ،هاوارید در 
 .باشد متریلیم

 پانل فوالدي هشبک و عایق هالی بین هفاصل در باید دیبا ،یپ هانتظار ساز يآرماتورها 

 .باشند متمایل فوالدي هشبک سمت به و گرفته قرار

 زین و بخش نیامندرجات  مطابق دیبا یو کارگاه ییاجرا ،یمحاسبات يهانقشه 
 شوند. هیته مورد نظر هساز تناسب به ،ساختمان یمبحث نهم مقررات مل الزامات

 بازشوها به سقف وار،ید به سقف اتصال اتییجز است الزم ،يدیتول پانل نوع به باتوجه 
ب در قال ک،یبه صورت پارامتر )یبیصل و يسپر هم، کنار(کنج،  تلفدر حاالت مخ واریبه د وارید و
 .شود هیارا“ اتصاالت اتییدفترچه جز”دفترچه با عنوان  کی

 ،بوطهمر يهالوله است الزم توکار، یکیمکان ساتیتاس ستمیس از استفاده صورت در 
 باشد. يمریاز جنس پل

 اتمام از شیپ سقف يهاپانل بنص است الزم شود،استفاده  یسقف يهاپانل از اگر 
 .شود انجام وارهاید یپاشبتن

جوش هو شبک بندپشت نیب يمتریلیم 20 فاصله دیبا ،یسقف يهاپانل ياجرا يبرا 
  .بچسبد شدهجوش هبه شبک دینبا و شود تیرعا شده

 هدهان وسط در دهانه طول درصد مین مقدار به یمنف زیخ دیبا یسقف يهاپانل در 
 شود. تیرعا رهایت

 متر است. 5/1سقف  يهاپانل نیب يهارچهیها در طول تشمع يحداکثر برا هفاصل 
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 یپاشبتن از شیپ يهاشیآزما 

 يلزف ای یچوب یشیآزما يهاجعبه دیبا کارگاه، در یپاشبتن اتیعمل شروع از قبل 11-6-6-2-44-1
 اهکارگ پرسنل توسط ،یپاشش بتن از شیآزما يهانمونه اخذ يبرا متریلیم 600×600×100 ابعاد به
 .شود هیته نظارت دستگاه نظر تحت و

 اپراتور هر و) سرباال ای ی(افق یپاشبتن تیوضع هر نمونه، مخلوط هر يازا به 11-6-6-2-44-2
 پانل، هشدجوش هشبک با عبهج نصف که شود گرفته نظر در یشیآزما هجعب کی حداقل دیبا پاش،بتن

 .شود يبندشبکه ،یواقع طیشرا مشابه

 هشبک با نمونه 3 که شودانجام  يریگمغزه نمونه 6 دیبا شیآزما هجعب هر از 11-6-6-2-44-3
 . باشدنمونه بدون آن  3و  يفوالد

 یشیآزما هجعب کی ،یپاشروز بتن 5هر  ای یمترمکعب بتن پاشش 50هر  يازا به 11-6-6-2-44-4
 الزم است.

 مقاومت متوسط که شودیم یتلق قبول قابل مقاومت نظر از ،یپاشش بتن یزمان 11-6-6-2-44-5
 از کی چیه مقاومت نیهمچن و باشد طرح همشخص مقاومت 85/0 برابر حداقل مغزه سه يفشار
 را يریگمغزه توانیم جینتا دقت کنترل يبرا. نباشد طرح همشخص مقاومت 75/0 از کمتر هامغزه
 .نمود تکرار

ها، جعبه یپاشبه همراه بتن توانیدر کار م عیو تسر يریگجهیسهولت در نت يبرا 11-6-6-2-44-6
 خذشدها يهامغزه با هاآزمونه مقاومت جینتا و شودگرفته  یاستاندارد از بتن پاشش ياآزمونه استوانه 6
 سازمان 385 هینشر ضوابط با مطابق دیبا هامغزه یفیک اریمع. گردد برهیکال و سهیمقا هاجعبه از

 .باشد بودجه و برنامه

 باربر يهاپانل یپاشبتن در مجدد هاستفاد مورد دینبا یپاشش بتن یبرگشت مصالح 
 .رندیقرارگ

 .ستین مجاز یپاشش بتن ياجرا در یدست يهاروش از استفاده 

 در يشارف با یپاشش بتن که باشد يحد به دیبا کمپرسور ای پاشبتن دستگاه فشار 
 شود. خارج ،سطح يسو به پاشنده ازبار (اتمسفر)  8تا  5 همحدود
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 وارید نییپا یپاشش بتن ضخامت ز،یقرن نصب لیدل به دینبا یپاشبتن اتیعمل در 
 .شود کم

 .ردیگ صورت وارید يباال سمت به نییپا از وارهاید یپاشبتن است الزم 

مصالح،  شدنانباشته و گلوله از يریجلوگ و یشپاش تنب کنواختی عیتوز منظور به 
 کنواختی صورت به آن حرکت و شود قرار داده واریعمود بر سطح د ،تا حد امکان پاشندهالزم است، 

 ای يمعمار طیشرا لحاظ به که ییهاتیموقع در. باشد پاشندهحول محور  ،کوچک دوار يالگو با
 .ردیبگ هیزاو ،درجه از سطح کار 45کمتر از  دینبا پاشنده هنباشد، دهان سریموضوع م نیا ،ییاجرا

پاشش  دیها، باداخل کنج یبتن پاش اتیعمل يبرا شود؛ ختم کنج به دینبا یپاشبتن 
 شود.کنج انجام  مسازین يدر راستا

 هلفاص در است الزم ،یپاشبتن منظور به يوارید يهاپانل قائم يداریپا نیتام يبرا 
 مناسب استفاده شود.  یافق يبندهااز پشت وار،ید ياز باال يمتریلیم 1000تا  800

 در که شوند داشته نگه ثابت خود يجا در ينحو به دیبا وارید يهاپانل رنیاستایپل 
 .نشوند جابجا بتن، پاشش از حاصل فشار اثر

 .باشد 1-6-11 جدول مطابق دیبا هاپانل يابعاد يهايروادار 

 در نظر گرفته شود. 2-6-11 جدولمطابق  دیها باپانل ياجرا يهايروادار 
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 هاپانل يابعاد يهايروادار 1-6-11 جدول

 نل سقفیاپ واحد مورد ردیف
 نل دیوارياپ

 غیر باربر باربر

 مترمیلی نلافاصله قطر پ 1
فاصله  10±

 اسمی
فاصله  10±

 اسمی
فاصله  5±

 اسمی

 مترمیلی ضخامت الیه عایق 2
ضخامت  5±

 اسمی
ضخامت  5±

 اسمی
ضخامت  5±

 اسمی

 5/2 ±1/0 5/3 ±1/0 5/3 ±1/0 مترمیلی هاقطر مفتول * 3

 80 ±5 80 ±5 80 ±5 مترمیلی ابعاد چشمه 4

5 
زاویه بین مفتول **

 هاي طولی و عرضی
 95±5/0 95±5/0 95±5/0 درجه

 اسمیطول  - 3 اسمیطول – 3 اسمیطول – 3 مترمیلی طول مفتول عرضی 6

 اسمیطول – 3 اسمیطول – 3 اسمیطول – 3 مترمیلی گیرهاطول برش 7

 -- 5/3 ±1/0 5/3 ±1/0 مترمیلی گیرهاقطر برش 8

 درجه گیرهازاویه برش 9
+ زاویه  5/0

 اسمی
+ زاویه  5/0

 اسمی
+ زاویه  5/0

 اسمی

 5/1 5/1 5/1 مترمیلی گیرهاتاب برش 10

 ها الزامی است.هاي مندرج در این جدول، رعایت رواداريبا ابعاد و اندازه
اي هایی با قطر کمتر، باید محاسبات سازهباشد و در صورت استفاده از مفتولمتر میمیلی 5/3حداقل قطر مفتول   *

 مستدل انجام گردد.
 باشد.متر می 3نل در طول ااین رواداري براي پ **
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 هاپانل يجراا يهايروادار 2-6-11 جدول

 يروادار شرح فیرد

1 
 از انحراف
 امتداد
 قائم

 هاکنج و هانبش وارها،ید سطح و لبه در الف
 طول متر 3 هر در متریلیم 5

 طول کل در متریلیم 20 حداکثر

 ب
کنترل،  يدرزها ،وارهاید انینما گوشه يبرا
 مهم انینما برجسته خطوط گرید و ارهایش

 طول متر 6 هر در متریلیم 5
 طول کل در متریلیم 10 حداکثر

2 

 از انحراف
 ای سطوح
 يترازها

 مشخص
 در شده

 هانقشه

 الف
 سطح ها،سقف ها،دال نیریز سطح در
 از قبل هاکنج و هانبش رها،یت نیریز

 هالیحا دنیبرچ

 6 هر ای دهانه هر در متریلیم 10
 طول متر

 طول کل در متریلیم 20 حداکثر

 ب
 يهاپناهجان ها،يسرریز ها،درگاه نعل در

 خطوط گرید و یافق يارهایش در انینما
مهم و انینما برجسته  

 طول متر 6 هر در متریلیم 25

 طول کل در متریلیم 10 حداکثر

3 
 جداکننده يهاغهیت و وارهاید انحراف

 پالن در شدهمشخص تیموقع از
 ساختمان

 متریلیم 10 دهانه هر در

 متریلیم 10 طول متر شش هر در
 متریلیم 20 طول کل در حداکثر

 متریلیم ± 6 هاو غالف وارید کف، در واقع يبازشوها تی/موقعهانداز از انحراف 4

 وارهاید و هادال ضخامت اختالف 5
 متریلیم 1 ینقصان جهت در الف
 متریلیم 5 یاضاف جهت در ب

 هایپ 6

 پالن در هااندازه اختالف الف
 متریلیم 12 ینقصان
 متریلیم 50 یاضاف

 مرکز از خروج ای ییجابجا ب
 در یپ هسازدرصد عرض  دو

 مشروط نظر مورد طول امتداد
 نباشد متریلیم 50 از شیب آنکهبر

 ضخامت پ

 به نسبت ضخامت کاهش
 شده نییتع آنچه

 درصد 5

 نسبت ضخامت شیافزا
 شده نییتع آنچه به

 ندارد یتیمحدود
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 یتونل يهاقالب هویش به درجا هآرمبتن يهاساختمان 
 اتیکل 

باربر و سقف  وارید ستمیو از نوع س شودیاستفاده م هايسازانبوه در فقط ،یتونل به موسوم ستمیس
و  يبندقالب ،يبندآرماتور ،زمانو هم یبه صورت سلول وارهایکه سقف و د یی. از آنجااست یبتن

سرعت  شیاجرا، ضمن افزا هویش نیاست. با ا افتهی شهرت یبه تونل ستمیس نیا ،دشونیم يزیربتن
به  ،اعضا و اتصاالت آنها یکپارچگیبه لحاظ  ،سازه همجموع ياو رفتار لرزه ياعملکرد سازه ت،یفیو ک

 .ابدییم بهبود يریو چشمگحن

 سقف و وارید يزیرپس از بتن ،یتونل يها. خروج قالبشوندیم باز و بسته ،کپارچهیصورت  به هاقالب
 ایچرخ  يرو یشده و با حرکت افقيزیربتن يها از جدارهادادن قالببتن، با فاصله هیاول رشیگ و

و  یداخل یاصل يجدارها شوند،یم اجرا روش نیکه با استفاده از ا یی. جدارهاردیگیک صورت مطغل
 هاساختمان نیا هعموما رفتار مناسب ساز ،گذشته يهازلزله هربهستند. تج یجانب يهاجداره یبعض

 جداکننده، يوارهایمانند د ياسازهریغ ياجزا ،و سرعت اجرا سهولت شیافزا يبرا. است داده نشان را
به آن متصل  ،یاصل هساز لیو پس از تکمساخته در نظر گرفته شینما به صورت پ يهاها و پانلپله

 .شوندیم

مقاومت  ادِیزدو ا رشیگ عِیتسر در روز يهاياستفاده از فناورو  جامع تیفیک تیریمد يریگکاربهبا 
در  تیمحدود ،روش نیا بیداد. از معا شیافزا يریچشمگ زانیمسرعت اجرا را به  توانیبتن م
 يهاریمس هیو تعب يابتدا آرماتوربند ،یاجراشده به روش تونل يها. در ساختماناست يمعمار یطراح

 ازیمورد ن يبازشوها يبندقالب اقدامات، نیزمان با او هم شودیانجام م وارهایدر د یبرق ساتیتاس
بر  يکاربه نازك ازین ،پرداخت شده یبتن يهاجداره ي. اجراشودیدر و پنجره اجرا م سات،یتاس يبرا
 . کندیها را برطرف مسطوح آن يرو

 یتونل يهاقالب هویبا ش درجا هآرمبتن يهاساختمان يو اجرا یالزامات طراح 

اربر ب واریبتن مسلح از نوع د يهامطابق با ساختمان ،ستمیس نیا یطراح یکل یمبان 
 . است
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 هیپا تراز از متر 50 تا حداکثر رانیا يزیخلرزه يهاپهنه هیدرکل ستمیس نیا ياجرا 
 .است بالمانع

ششم و نهم  مباحثبر اساس  ب،یبه ترت دیروش با نیا ياسازه طرح و يبارگذار 
 .ردیساختمان انجام گ یمقررات مل

 رانیا مختلف مناطق يزیخلرزه با متناسب ادیز يریپذشکل به مربوط ضوابط تیرعا 
 .است یالزام

 150متر (بدون احتساب ضخامت سقف) و حداقل ضخامت  3حداکثر ارتفاع خالص  
 .است مجاز ستمیس نیا در طبقه هر يوارهاید يمتر برایلیم

 طبقه يربنایسطح ز %3 حداقل دیبا جهت هر در ياسازه يوارهاید یسطح مقطع اسم 
 .باشد

 گریدرصد جهت د 80حداقل  دیباجهت  کی ياسازه يوارهاید یسطح مقطع اسم 
 باشد.

و  يابتن سازه يمگاپاسکال برا 25 يااستوانه هنمون يفشار مقاومت حداقل تیرعا 
 .است یالزام فوالد يبرا مگاپاسکال 400 میحداقل تنش تسل

 یلتون يهابستن و باز کردن قالب يبرا يدر پالن معمار الزمدرنظر گرفتن مالحظات  
 است. يضرور

 .شود انجام معتبر مراجع طبق موقت، هیپا ضوابط نیتام با دیبا يبردارقالب 

 هکنندعیتسر يهایکننده و افزودنکننده، فوق روان(روان یاستفاده از مواد افزودن 
 زانینوع و م ،نیهمچن باشد؛مراجع معتبر  ریسا ایساختمان  یمطابق مقررات مل دیبتن) با رشیگ

 .گرددانتخاب  پروژه محل یمیو اقل ییمشخصات اجرا يبر مبنا دیباها مصرف آن

 یکینو مکا یبرق ساتیاقالم تاس هیکل نصب محل و ریمس قیدق اتییجز ردنکلحاظ 
 است. يو اجرا ضرور یطراح هدر مرحل

 اب هاوارید کپارچهی يزیربتن ياجرا يبراالزم  زاتیو تجه داتیدر نظر گرفتن تمه 
 است. يسقف در هر طبقه ضرور
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در مراحل  دیبا یسطوح بتن يبر رو يسازو نما يکارنازك ياجرا در الزم داتیتمه 
 و اجرا در نظرگرفته شود. یطراح

 ساختمان یمل مقررات نهم مبحثباربر، طبق  و یبرش يوارهاید يهايروادار تیرعا 
 .است یالزام

 کپارچهی يدرجا هآرمبتن يهاساختمان 
 اتیکل 

 امکان وه،یش نیا در. دارد ياقتصاد هیتوج هايسازانبوه دردرجا، فقط  يزیربتن روش نیااز  استفاده
 شیافزا اجرا، سهولت لیوجود دارد؛ اما معموال به دال گسترده ای يبه صورت نوار ،یپ هساز ياجرا

روش،  نیا ياسازه ستمی. سشودیاستفاده م گستردهاز نوع  ،تیفیک بهبود و نهیهز کاهش سرعت،
آن،  یپ هاست که همراه با ساز درجا یبتن دال با بیترک در مسلح بتن باربر يوارهاید از متشکل
 يهازلزله هرب. تجآوردیم دیو قائم پد یجانب يروهایرا در برابر ن یو کامال مستحکم کپارچهیساختار 
 را نشان داده است. ياسازه ستمیس نیرفتار مناسب ا عموما ،گذشته

 ضمن. استطبقه  کی يوارهاید کل زمانهم ياجرا سبب به آن، يباال سرعت وه،یش نیا تیمز
یها را برطرف مسطوح آن يبر رو يکاربه نازك ازین ،انیبه صورت نما یبتن يوارهاید ياجرا ،نکهیا

 یهر دو امتداد اصل درباربر  يوارهاید عیتوزبه علت امکان  يمعمار یعمل در طراح ي. آزادکند
و  اوارهیدر تقاطع د ساتیتاس یو ارتفاع یعرض ،یطول حرکتامکان  ،نیهمچنمتعامد در کل پالن و 

 .استروش  نیا يایمزا گرید ازسقف 

  کپارچهی يدرجا هآرمبتن يهاساختمان يو اجرا یالزامات طراح 

اربر ب واریبتن مسلح از نوع د يهامطابق با ساختمان ستم،یس نیا یطراح یکل یمبان 
 . است

ششم و نهم  مباحثبر اساس  ب،یبه ترت دیروش با نیا ياسازه طرح و يبارگذار 
 .ردیساختمان انجام گ یمقررات مل

 رانیا مختلف مناطق يزیخلرزه با متناسب ادیز يریپذشکل به مربوط ضوابط تیرعا 
 .است یالزام
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 ساختمان باشد. یطبق ضوابط مبحث نهم مقررات مل دیبا وارهاید حداقل ضخامت 

 طبقه يربنایسطح ز %3 حداقل دیبا جهت هر در ياسازه يوارهاید یسطح مقطع اسم 
 .باشد

 گریدرصد جهت د 80حداقل  دیباجهت  کی ياسازه يوارهاید یسطح مقطع اسم 
 باشد.

و  يابتن سازه يمگاپاسکال برا 25 يااستوانه هنمون يفشار مقاومت حداقل تیرعا 
 .است یالزام فوالد يبرا مگاپاسکال 400 میحداقل تنش تسل

 تیظرف رینظ نصب، يهاتیمحدود و يمعمار پالنبا توجه به  دیبا قالب قطعات 
 ACI 347 هینشر طبق آنها یطراح و باشند ضیعر امکان يجا تا ،اقلمرو چرخش آنه و هالیجرثق

 .ردیصورت پذ

 انجام  ACI 347.2R هینشر طبق دیباموقت،  هیضوابط پا نیسقف با تام يبردارقالب 
 .شود

 هکنندعیتسر يهایکننده و افزودنکننده، فوق روان(روان یاستفاده از مواد افزودن 
 زانینوع و م ،نیهمچن باشد؛مراجع معتبر  ریسا ایساختمان  یمطابق مقررات مل دیبتن) با رشیگ

 .گرددانتخاب  پروژه محل یمیو اقل ییمشخصات اجرا يبر مبنا دیباها مصرف آن

 ساتیتاس يهالوله آرماتورها، تراکم به توجه با بتن، یروان زانیم گرفتن نظر در 
 است. يضرور بازشوها محل اطراف در نیهمچن و یکیالکتر

 یکینو مکا یبرق ساتیاقالم تاس هیکل نصب محل و ریمس قیدق اتییجز ردنکلحاظ 
 است. يو اجرا ضرور یطراح هدر مرحل

 طبقه هر در وارهاید هکپارچی ياجرا يبرا الزم زاتیتجه و داتیتمه گرفتن نظر در 
 .است یالزام

 در وارهاید بتن ينگهدار اتیعمل يبرا الزم زاتیتجه و داتیتمه گرفتن نظر در 
 است. یالزامخورنده  يهاطیبا مح تماسدر  ن،یهمچن و ییهوا و آب مختلف طیشرا

 .شود نیتام دیبا آن یتحتان و یفوقان يهاواریبا د هر طبقه سقف یکپارچگی 
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 ساختمان یمل مقررات نهم مبحث طبق باربر، و یبرش يوارهاید يهايروادار تیرعا 
 .است یالزام
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 ساختمان يسازیصنعت میمفاه 1 پیوست
 اگر یول است؛ شده کوشش کشور در ساختمان يسازیصنعت يبرا بعد، به يدیخورش 50 هده از

 يسازیصنعت” که پرسش نیا جواب در کشور مهندسان اکثر. میانبوده موفق شود، قضاوت صادقانه
 ندکنیم مطرح را “يسازانبوه” ای “يسازساختهشیپ” مثل یناقص و متفاوت يهاپاسخ “چه؟ یعنی

 که داشت اشاره یتونل يهاقالب روش به توانیم نقض، مثال کیبه عنوان  ست؛یکه جامع و مانع ن
 است نیا رودیم ساختمان شدنیصنعت از که يانتظار. ستین ساختهشیپ اما است؛ یصنعت اریبس
منابع  يوربهره ن،یهمچن ؛شود کسانیمشابه  ياجزا يبراو  رود باال هانهیزم ههم در کار تیفیک که
 ،تیفیک سطح يسازکسانیو  بهبود سرعت، شیافزا منابع، يوربهره رو،نیا از. ابدی شیسرعت افزا و

 . شودیپروژه م شدنیرصنعتیموجب غ ،یکی تیعدم رعا یاست که حت يسازیصنعت هعمد اریسه مع

 ست؛یالزم ن يهايفناور ارنداشتنیدر اخت ران،یا در يوربهره شیافزا زبودنیناچ علت حاضر، حال در
 یول شده، کشور وارد گذشته يهاسال در شیب و کم ،يفناور. است منابع درست تیریمد عدمبلکه 

 حال. استزمان  و منابع موزون و نهیبه بیترک حاصل ،يوربهره. است نبوده موضوع نیا يپاسخگو
یلحاظ م آنها از يانهیبه بیترک نه و شودیم استفاده موزونطور  به منابع از نهکشورمان  در آنکه،
 به است؛ یابیدست قابل (TQM) عجام تیفیک تیریمد باو زمان  منابع موزون و نهیبه بیترک. شود

 هتوسع بسترساز تواندیم خود موضوع، نیا. شود قیتزر آن به موزون ز،ین یمال منبع نکهیا شرط
 يوربهره دیشد افت باعث موزون، رفتار هزنند برهم اقدام هر کهتوجه است  انی. شاباشد يفناور

 .است ياقتصاد رموزونیغ يهاپرداخت آن، بارز مثال ؛شد خواهد

 همان که ییروستا و يشهر متداول ساز و ساختدرصد حجم ساخت و ساز کشور را  95 حداقل
است که  يسازرانبوهیدر غ يسازیصنعت دیکل ،یساختگشیپ .دهدیم لیتشک ،هاستيسازرانبوهیغ

 استاندارد داشتن الزام. شودیم محقق يمدوالرساز زیو ن يابعادو  یفیک ياستانداردساز قیاز طر
 جه،ی. در نتشودیدر بازار م ياکارخانه قالما يتقاضا شیافزا باعث بودن، مدوالر زیو ن يابعادو  یفیک

 نتخابادارند،  یمناسب تیفیک که را ياکارخانه مدوالر داتیاز آن تول یکی دیکه با دانندیم مهندسان
 شدن ياکارخانه هجینت گر،ی. به عبارت دکنندیم نصب را آن سهولت به هم، هانصاب و کنند
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از  یبود که جملگ خواهد تیفیک يسازکسانی و بهبود ،سرعت شیافزا منابع، يوربهره محصوالت،
طبقه  4ساختمان  کی شرفته،یپ يکشورها دراست که  لیدل نیاست. به هم يسازیصنعت يارهایمع

 .شودمی ساختهدر حال توسعه  يکشورهانسبت به  يترکوتاه اریدر زمان بس

 یمعن نیا بهمدوالر  .استالرج پانل  آن بارز هنمون که است ماژول موضوع از متفاوت ،مدوالر بحث
 عرض مثال، ي. براشودیم ادیز و کم مدول، آن از یمضرب هانداز به ابعاد، و فیتعر یمدول که است
 نیا برسد؛ متریسانت 110 به تا شود اضافه متریسانت ده متر،یسانت ده و شروع متریسانت 70 از درها

نصب، الزم  يندارد و برا وجود متریسانت 74 عرض با يدر جه،ینت در. است مدول همان متریسانت ده
 کار باشد.  يکه نجار پا ستین

اقد تنوع و ف نیسنگ م،یکه اغلب حج یبتن هساختشیروش ساخت با استفاده از قطعات پ ،پانل الرج: حیتوض
 8/6 یکه با بزرگ ارمنستان تاكیسپا 1988 هزلزل در ،روش نیا با شده ساخته يهاساختمان. استهستند، 

 نی. بر اثر اختندیشدند و فرو ر بیاتصاالت خود دچار آس هیعموما از ناح وست،یبه وقوع پ MW اسیدر مق
 نفر مجروح شدند. 130،000نفر کشته و حدود  40،000به  کیزلزله، نزد

 یِساخت است. هنگام طراح يامکان اتخاذ روش برا جه،یو در نت ادیتکرار ز ،يسازانبوه یاصل همشخص
و  هايو در دسترس بودن فناور يریپذتوجه به ساخت ،یصنعت يسازدر انبوه ریطرح تکرارپذ

 سهولتبه “ طرح و ساخت” هویمهم، با اتخاذ ش نیدارد و ا ياژهیو تیاهم یساخت صنعت يهاروش
در  يسازیصنعت جیتروارزش و  یاز مهندس جهینت نیبهتر کسب يبرا رو،نی. از اشودیانجام م

 يسازانبوه يبرا “طرح و ساخت”الزام . است شده یآنها الزام يبرا“ طرح و ساخت” هویش ،يسازانبوه
 ایاز مشاور  توانیمختلف م يهاتیفعالکل پروژه است. واضح است که در  يالزام آن برا ،یصنعت

 و رحط” هویاستفاده کرد. در ش کپارچهی صورت بهواحد و  تیریتحت مد کنی، لجداگانه يمانکاریپ
 يهاپروژه رداست که معموال مشاور کارفرماست.  یشخص ثالث هپروژه بر عهد شیپا ،“ساخت

 يهاپروژه اکثر در که گونههمان باشد؛ هم از جدا تواندیم ساخت و طرح ،یصنعت يسازرانبوهیغ
 يراب آنکهحال. هستند گریکدی از مستقل مانکاریپ و مشاور ا،یدن معروف یصنعت يسازرانبوهیغ

است که “  طرح و ساخت”روش  در .است الزام کی ساخت و طرح ،یصنعت يسازانبوه يهاطرح
 از شود؛یم حذف هانقشه در يبازنگر همرحل وانجام  ترنانهیبواقع ا،اجر اتیمقتض به توجه با یطراح

 .شودیم محقق ارزش یمهندس که نجاستیا ابد؛ییم شیافزا يوربهره رو،نیا
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آن استفاده شده،  یمعادل فارس يبرا“ طرح و ساخت”که از عبارت  Design and Build هوی: در شحیتوض
به منظور کاهش  ،يکردن نظرات مجربا لحاظ یاست. طراح يواحد همجموع هطرح و ساخت برعهد تیریمد

 ستین نیمفهوم طرح و ساخت، ا شودیم دیتاک. شودیانجام م هاتیسرعت در فعال شیافزا جهیخطاها و در نت
 نیدارند که ا ياشده فیجدا از هم باشند؛ اما ارتباط تعر توانندیکه طراح و سازنده با هم ادغام شوند؛ بلکه م

. شودیم جادیا ياقتصاد ییجوصرفه یبه کمک آن، درصد قابل توجه وارزش است  یارتباط، مادر مهندس
و  یطراح يهاتیفعال یپوشاناست که در آن، هم “و ساخت طرح” وهیاز ش ینوع Fast Track Mode روش

 هر بخشباشند تا  يکنار مجر دیپروژه با يروش، طراح و کنترل پروژه از ابتدا نی. در اردیپذیاجرا صورت م
 یول باشد، ارزش یمهندس هدفساخت، اگر  گرید يهاوهیبرود. در ش شیهر سه عامل پ دییبا نظر و تا ،از کار

“ طرح و ساخت” هوی. کاربرد شافتی نخواهد تحقق هدف نیارا انجام ندهند،  یبا هم کار طراح يو مجر احطر
نفت و فوالد،  عیصنا در هاآغاز شده است و امروزه، اکثر قریب به اتفاق پروژه شیسال پ 20در ایران، از حدود 

نقش  را،یز شود؛و ساخت) واگذار می اتتدارک ،ی(مهندس EPC يبه صورت طرح و ساخت، در قالب قراردادها
 است. یگسترده و تخصص ع،یصنا نیتدارکات در ا

 ،ه. البتهستند یبه صورت مشارکت ایدر داخل خود  یطراح همجموع يدارا ،یصنعت سازانانبوه اکثر ا،یدن در
 يا. برندینما هیته انخودش دیرا با ییاجرا اتیید؛ اما جزناستفاده کن یطراح يهاوهیش یاست از برخ ممکن

ماهرتر  زیآن نفرانسوي از مبدعان  یحت کنند،یکار م یتونل يهاکه با روش قالب ياهیترک مانکارانیمثال، پ
به  یاست که جملگ وعموض نیا هدهندو جهان، نشان رانیدر سطح ا یخیتار يهاساختمان یاند. بررسشده

، داشتند زینخبه که تسلط کامل بر ساخت ن یمفهوم که طراحان نیاند. بدانجام شده“ طرح و ساخت”روش 
 یط ج،ی. به تدرگرفتندیآن را بر عهده م ياجرا تیو سپس خودشان مسوول کردندیمورد نظر را طرح م يبنا

تا  تیوضع نیرنگ شد و اکم“ طرح و ساخت”، کاربرد روش هاتیفعال شدن یصصتخ لیبه دل ،يقرون متماد
آن در  ریو تاث“ طرح و ساخت”روش  يایبه مزا گرانپژوهش. در آن زمان، افتیادامه  ستمیدوم قرن ب همین

 .گذاشت یفزون به رو ،بردند و کاربرد آن یپ يوربهره

 و شودیم یعمل TQM استقرار با که است کپارچهی تیریمد ،یصنعت يسازالزامات انبوه گرید از
 يریگکاربه ثبت و يدانش برا مدیریت ؛ينوآور يبرا توسعه و تحقیقمانند  ییابزارها ازمندین

 يآموزش برا من؛یکار سالم و ا طیحفظ مح يزیست براو محیط یمنیا ،بهداشتها؛ آموختهدرس
 يسازکسانیو  بهبود از نانیاطم يبرا تیفیک نیتضم با همراه کنترل و ؛الزمکار  يروین تیترب
 و ایمنی شیتوجه است که افزا انیاست. شا کپارچهی تیریاعمال مد هابزارها، الزم نیا. است تیفیک

 .است زین داریپا هتوسع يمحورها نیتریاصل از زیست،محیط به بیآس کاهش با همراه بهداشت،
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 نیالزم است تا ب شرفته،یپ يساختمان در کشورمان با کشورها يسازیصنعت هکاهش فاصل يبرا
 حیتشر ترشیپگونه که همان رایشد؛ ز لیقا کیتفک رانبوه،یانبوه و غ هدر دو حوز یساخت و ساز صنعت

 تفاوت دارد.  گریکدیدو گروه، کامال با  نیدر ا يسازیصنعت هگانسه يارهایمع نیتام هشد، نحو

متعارف و  يهاعادت به روش ل،یتعجساختمان عبارتند از:  يسازیصنعت ریمانع عمده در مس سه
 :شوندیم یکه در ادامه بررس ساختمان يسازیصنعت هژیو يفقدان فهرست بها

. کندیم دیگسترش خطا را تشد ل،یکه، تعج یسرعت، حاصل کاهش خطاست؛ در حال •
ا شود تساختمان ذکر میسازي تعجیل به صورت مستقل، به عنوان مانعی براي صنعتی

 تعیینشامل فکر کردن،  یاهمیت آن براي فعاالن این عرصه مشخص شود. مراحل مختلف
با رعایت ترتیب انجام گیرد  یباید جملگ منابع ریزيدهی و برنامهسازمان ،کار و ابزار روش

 ،هزینه صورت،نیا ریسازي ساختمان در کشور بود. در غتا بتوان شاهد تحقق صنعتی
 یابد. کاهش می ،افزایش و کیفیت

هاست که منجر به مقاومت در برابر در انسان یهاي متعارف، همان گرایشبه روش عادت •
شود. همیشه براي اینکه چیز جدیدي، جایگزین عادت گذشته شود، هاي جدید میروش

 را واحدي 2،000 يمجموعه ساخت که است شده دیده. دارد ازین هیسرما و توجه وقت، به
 روي را آجر سنتی، يهاروش به عادت و یوابستگ لیدل به او و اندکرده واگذار شخصی به

 ستیزطیمح در و زده بار کامیون با را مصالح عظیم هدررفت هم، انتها در و گذاشته آجر
 .است کرده هیتخل

 رشیپذ يبرا یموجب شده است که انعطاف کاف يسازیصنعت هژیو يفقدان فهرست بها •
 یمحصول و خدمات ساختمان يگذارمتیدر نظام ق یصنعت دیجد يهايها و فناورروش

 یطراح در دیجد يهاوهیکاربرد ش يبرا مانکارانیپ سکیر ،جهیدر نت ؛وجود نداشته باشد
 يفقدان فهرست بها يامدهایپ گریارزش، از د ی. عدم اعمال مهندسابدی شیو ساخت افزا

 است. يسازیصنعت هژیو

گوناگون  زاتیو تجه ساتیتاس اجزا، ،يمعمارنبودن  مدوالرو  يابعادو  یفیک استاندارد نداشتن
 اتخاذ عدم گر،ید ییسو از. است هايسازرانبوهیدر غ يسازیگسترش صنعت يبرا یساختمان، مانع اصل
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يسازانبوه در يسازیصنعت هعمد موانع از کپارچه،ی تیریمد نداشتن کنار در ساخت، و طرح روش
 .هاست

 به يسازیصنعت هگانسه يارهایمع از غفلت همچنان ،یساختمان يهاپروژه اتفاق به بیقر اکثر در
 :شودیم ریز يهایکاست به منجر که خوردیم چشم

 وري ناچیز؛و در نتیجه بهره زمان و منابع موزون و نهیبه بیترک يبرا نادرست تیریمد -1

 مناسب؛نا تیفیک -2

 .سرعت بر یمبتن يبندزمان هبرنام انحراف از -3

حل  کردیروحاصل  ،یساختمان ههر پروژ يابر يسازیصنعت که شودیم يبندجمع نیچن ان،یپا در
 و منابع موزون و نهیبه بیترک قیطر از است که تکرار تیمز از يریگبهره يتفکر برا هیمساله بر پا

 و ياقتصاد يهاتیمحدود وفرهنگ جامعه  و شودیم محقق اجرا اتیمقتض گرفتن نظر در با زمان
 .دارد بر آن یتوجه قابل ریتاث ،یاسیس
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 ساختمان يسازیصنعت قیمصاد از یبرخ 2 پیوست
 با توانندیم مندانحرفه .است شده فهرست ،ساختمان یصنعت قیاز مصاد یبرخ وست،یپ نیا در

 صیاست که تشخ یهیبد ؛کنند ابداع ای جستجو را دیجد يهاروش ،مطرح شده موارد از استفاده
 نیمندرج در ا يارهایبر اساس مع دیدارد و با یبه مشخصات پروژه بستگ ق،یمصاد نیکاربرد ا تیمز

 .ردی) صورت پذیمنیا ژهی(به و یو مقررات یالزامات فن نیمبحث و با تام

 ؛يابعاد ياستانداردساز  -1

 ؛ساتیتاسو  سازه ،يمعمار يمدوالرساز  -2

 ؛یساختمان بزرگ يهاپروژه دراجرا  يهاروش نیتدو  -3

 نیامتشده در کارگاه با  ینیبشیپ ییفضا در ساخت ای کارخانه در ساخت از يحداکثر هاستفاد  -4
 ؛يآورعمل و ساخت مراحل شیپا يبرا الزم داتیتمه

 ؛نصب در آن يسازنهیشیو ب ساختمان احداث محل در ساخت نمودنحداقل  -5

 ؛اعضا از يامجموعه ایدر حد عضو  ساختهشیاستفاده از قطعات پ حداکثر  -6

 ،یختگساشیپ ،يسازسبک رینظ یاصول تیبا رعا یصنعتساخت  يهاو روش هايفناور از استفاده  -7
 عیرنصب س تیمصالح و قابل زیکاهش دورر ،یانسان يروینمودن نمناسب، حداقل ياعملکرد لرزه

 ؛کارگاه در

 ؛منظوره چند ماندگار يهاقالب از استفاده با قالب حذف  -8

 ؛لغزنده يهاقالب رینظ يساختارو  یکپارچگیسطح قالب با  کاهش  -9

 اب جهنده يهاقالب رینظ يساختارو  یکپارچگیقالب با  يکار هچرخ اصالح و سرعت شیافزا -10
 ؛پرنده زیم و یتونل قالب باالرونده، خود یکیدرولیه ستمیس
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 یمنیا نیتامدر اجرا،  عیاجرا از ارتفاع به تراز محوطه به منظور تسر اتینوآورانه عمل انتقال -11
بر  یمبتن يهاروش باسقف  يبه طور نمونه، در اجرا ؛مطلوب تیفیو کنترل ک يحداکثر

Lifting، سطح در یبتن يهادال يآورعملو  يزیربتن ،يآرماتوربند ،يبندقالبمراحل  ههم 
ب نص ،خود محل در و دهیباال کش یکیدرولیه زهیمکان ستمیس قیطر از و شودیم انجام کارگاه

 ؛شودیم

 ؛مرسوم ای نوآورانه اتصاالت همراه به ساختهشیپ قطعات از استفاده -12

 ؛کارگاه در بتن تراکم اتیعمل حذف و تراکم خود بتن از استفاده -13

 ؛يآرماتوربند در عیتسر و بافتهشیپ آرماتور يهااز شبکه استفاده -14

 ابعاد رد ییجوصرفه و ساختهشیپ جداگانه قطعات ياجرا امکان منظور به یدگیتنشیپ کاربرد -15
 ؛سازه وزن و قطعات

 ؛یکل رانششیپ ای يامرحله رانششیپ يهاروش رینصب نوآورانه نظ يهااستفاده از روش  -16

 ،بندهاپشت و هاهیپانوآورانه در مورد اتصاالت،  يهاروش با سبک و مدوالر يهاقالب از استفاده -17
 ؛و باز کردن آن يبنددر قالب یدهبه منظور سرعت

و  CNC يهايکارو سوراخ يکاربرش رینظ یصنعت ونیاتوماس يهاروش با قطعات دیتول -18
 ؛کیربات يجوشکار

يجوشکار ،یقوط و خاص يهالیپروف نورد رینظ ينوآورانه در ساخت قطعات فوالد يهاروش -19
 يسازسرهم يهاساخت قالب )،رهیغ و يرپودریز ،Electro Slag رینظ(و نوآورانه  کیاتومات يها

 ؛يجوشکار هیزاو میتنظ يحرکت و چرخش برا تیبا قابل

 يروین و ییاجرا اتیعمل نمودنحداقل منظور به يفوالد يهاسازه در نوآورانه اتصاالت یطراح -20
 ؛کارگاه در یانسان

 ؛کارگاه در يجوشکار يجا هب استاندارد، يامهره و چیپ اتصاالت کاربرد -21

 ؛هر دو يایاز مزا يریگبهره منظور به بتن و فوالد یبیترک يهاسازه ساخت و یطراح -22
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 ساختمان يسازیصنعت از حاصل منافع 3 پیوست
در  .است یمنیا و تیفیک زمان، نه،یهزشامل  یبه طور کل یعمران ژهروپ هر در تیموفق يارهایمع

 ن،یهمچن .شودیپرداخته م ارهایمع نیهر کدام از ا بر ساختمان يسازیصنعت ریتاث یررسبه ب ،ادامه
 هو توسع ستیزطیاز دو منظر حفظ مح دار،یپا هتوسع هحوز درساختمان  يسازیصنعت مثبت جینتا

 .گرددیم یبررس کشوریصنعت

 )نهیهز اریمع( جامعه و فرد يبرا هانهیهز کاهش و ياقتصاد هصرف شیافزا 1-3-پ
 به مربوط که یساختمان يهانهیهز از یبخش يرو ساختمان يسازیصنعت که داشت توجه دیبا ابتدا

ك به استمال مربوط يهانهیهز رینظ گرید یبخش يو رو دارد ریاست، تاث يبرداربهره و ساخت مراحل
 .است نداشته يریتاث تاکنون یقانون يمجوزها و يانشعابات شهر ن،یزم

 يهاهنیرا هز یمسکون یساختمان هپروژ کی هشد تمام يهانهیهز کل از درصد چند که سوال نیا پاسخ
و  نیزم متیق ساختمان، محل جمله از یمختلف املبه عو ،ردیگیم بردر اجرامربوط به ساخت و 

 ،نیزم تملک هنیهز دیجد يهاشهرك و کوچک يهادر شهر ،مثال يدارد. برا یساخت بستگ تیفیک
با توجه  ينقاط مرغوب شهر یدر برخ یول ؛است امربوط به ساخت و اجر ،هانهیو بخش اعظم هز کم
 به هتوج با. ابدی اختصاص اجرا و ساخت به هانهیهز از يممکن است فقط کسر نیزم يباال متیبه ق

تمام  هنیدرصد هز 55مربوط به ساخت و اجرا را حدود  هنیهز توانیم رانیانجام شده در ا همطالع
 يور ساختمان يسازیصنعت که کرد ادعا توانیم گرید عبارت به. کرد فرض یمسکون يهاپروژه هشد

 و تیریمد بادارد که  میمستق ریتاث یمسکون يهاساختمان هشدتمام هنیدرصد از کل هز 55 حدود
 نمود.  ییجوصرفه هانهیهز از بخش نیا در توانیم درست يزیربرنامه

 )زمان اریمع( مسکن يازهاین نیتام در عیتسر و دیتول زمان کاهش 2-3-پ
 کاهش به منجر امر نیا و شودیم اجرا زمان مدت ریچشمگ کاهش باعث ساختمان يسازیصنعت

 شکاه از یناش منفعت بر عالوه. شودیم کارگاه در حاضر یانسان يروین شامل پروژه يجار يهانهیهز
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 در عیتسر و ینمسکو يواحدها فروشندگان/  پروژه به نفع سازندگان ترعیسر اتمام ،يجار يهانهیهز
 يهاواحد لیدر تکم رکردیاز د یسود اندك مالک ناش هنیخواهد بود و هز زین هیسرما بازگشت

 .دیرس خواهد حداقل به یمسکون

از  ،مختلف لیدال به يادیز زمان اجرا، ندیبودن فرآ برعالوه بر زمان یسنت روش به ساز و ساخت در
 ،یساخت صنعت يهااستفاده از روش بااست که  یدر حال ،نیا. رودیمنامناسب هدر  يجمله آب و هوا

 ندیفرآ شده،کنترل طیمح کی در ساختمان زاتیقطعات و تجه يسازساختهشیپ امکان به هتوج با
اتالف  ،هجیو در نت شودینم متوقف هوا و آب بودن نامساعدو  يجو طیشرا رییتغ لیدل ههرگز ب دیتول

 .رسدیزمان به حداقل م

ال، مث يندارد. برا یو مرز مشخص تیسرعت نصب و اجرا، محدود شیدر افزا یصنعت يهاروش تیقابل
 با روز 15 انزم مدت یط مترمربع 17،000 يربنایزطبقه با  30 یهتل ،يالدیم 2012در سال 
رکورد، همواره در حال  نیشده است و ا اجرا نیکشور چ در مدوالر هساختشیپقطعات  از استفاده

 .استبهتر شدن 

 تختخوابه هزار یمارستانی، ساخت بمیالدي 2020در ژانویه  نیشهر ووهان چ ي: در اوج بحران کروناحیتوض
 مسووالن تیریمد” نخست، هوهل در دیشا. داشت یپ در را انیجهان نیتحس و رتی، حروز 9فقط در مدت 

 دو عنوان به “یمال منبع هوقق بدون صیتخص” ای و “ساز و ساخت معمول يهایبروکراس از عبور در ینیچ
 تاورددس نیا يدیکل لوازم از که نیا با مهم، دو نیا اما، کند؛ خطور ذهن به یسترگ تیموفق نیچن یاصل عامل
 قطعات اساس بر دیبا حتما هایطراح ،یتیموفق نیچن تیکفا يبرا .کندینم را آن تیکفا وجه، چیه به است،

 تنوع که نجاستیا. ردینجام گا زیتجه و نصب مراحل تنها محل، در و شود انجام بازار در موجود ساختهشیپ
 .کارگشاست شدت به آنها از يقو یاطالعات بانک وجود زین و بازار در موجود هساختشیپ قطعات

قطعات  دیتول هتوسع” یعنیموضوع،  نیهم يساختمان، رو یمقررات مل 11حاضر مبحث  شیرایدر و
ساختمان در  يسازیصنعت هنیل در زممفص یپژوهش حاصل که است شده دیتاک هادر کارخانه “ساختهشیپ

ه باشد. را داشت یکاف يتقاضا ای يمشتر دیشود، با سیکارخانه تاس کی نکهیا ياست، برا یعی. طباستجهان 
ها کنندهمصرف ،یکاف يتقاضا جادیا يپس برا کنند،یم دیرا تول یخاص يهااندازه ،يااز آنجا که اجناس کارخانه

 و طرف کی از داتیتول در يابعاد استاندارد لزوم بحث که نجاستیا. کنند استفاده هااندازه همان از دیهم، با
يتوجه است که کاربرد انیشا .شودیم مطرح گرید يسو از ،یمهندس یطراح در آنها از استفاده قی/تشواجبار
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 یضربم ،يدیجنس تول کیدو اندازه از  انینظام، تفاوت م نینظام مدوالر است؛ در ا ،ينوع استاندارد ابعاد نیتر
 . شودیم دهیاست که مدول نام هیپا بیضر کیاز 

 هباز کی در توانیم یسنت يهاروش يجا به یصنعت يهاروش از استفاده صورت در ب،یترتنیبد
 يهاهخان تعداد شیافزا. داد شیافزا برابر چند تا را شده لیتکم یمسکون يواحدها تعداد ن،یمع یزمان
هبود ب عرضه و تقاضا و انیتعادل م جادیمسکن، باعث ا یبحران کنون ترعیعالوه بر حل سر ،شده دیتول

آوارگان حاصل از حوادث  یدهسامان عیدر تسر ن،یهمچن .شد خواهد زیمسکن ن متیق تیوضع
 .داشت خواهد یشگرف ریزلزله و ... تاث ل،یس رینظ رمترقبه،یغ

 )تیفیک اریمع( محصوالت تیفیک شیافزا 3-3-پ
 فیتعر هیاول يهاخواسته با محصول تطابق زانیم عنوان به را تیفیک توانیم موجود فیتعار اساس بر

صول، مح تیاز جمله مطلوب یمختلف یفیک میمفاه هرندیبرگ در ساختمان در تیفیک موضوع. کرد
 يهانهیهز ران،یا کشور در. مشکل است اریآن بس هدربار راظهار نظ ،جهینت در و باشدیم دوام و ییبایز

 يهانهیهز کل درصد 9 حدود درمورد نظر،  تیفیبه ک دنیرس معد از یناش يبازساز و يکاردوباره
 نکهیا به توجه با ،یصنعت ساخت يهاروش از يبرداربهره با که است یحال در ،نیا. باشدیم اجرا
از  یناش يهانهیهز لیتحم احتمال رد،یگیم صورت شدهکنترل یطیمح در یساختمان قطعات دیتول

 یابیو ارز هاشیآزما انجام وخواهد رفت  نینامساعد از ب يجو طیشرا لیدل بهمحصول  تیفیک افت
 رد محصوالت تیفیک کنترل تیقابلخواهد بود.  ریپذامکان مداوم صورت به نهیهز نیمترقطعات با ک

 ستفادهامردم به  لیتما شیبه افزا واندتیم یینها محصول تیفیک نیتضم و ساختهشیپ يهاکارخانه
 نیتراز مهم ییمحصول نها تیفیک نیتضم ،شرفتهیپ يکشورها در. دشومنجر  زین هاخانه نوع نیاز ا
 تیفیک يرو یخاص دیتاک ،محصول خواهد بود. مثال در ژاپن هکنندمصرف يبرا هاو مشوق غاتیتبل

ه ک يبه طور ؛دارد وجود يمشتر خواست با ساختمان مشخصات قیبتط و ساختهشیپ يهاساختمان
بعد از فروش همراه  يادوره يهاینیبازب و ساله 10 یگارانت بامعموال  هاشرکت نیا از انهخ دیخر

 .است
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 )یمنیا اریمع( اجرا و دیتول ندیفرآ در یمنیا شیافزا 4-3-پ
 شآموز سطح کارگاه، در یانسان يروین حضور زمان مدت به یعمران کارگاه کی در حادثه بروز احتمال

 آمار اساس بردارد.  یبستگ هاتیفعال خطر احتمال زانیم و تیماه نیهمچن و کارکنان یآمادگ و
 يهاپروژه در جهان سراسر در نفر هزار  60کار ساالنه حداقل  یالمللنیب سازمان توسط شدههیارا

طور  به. ندشویم يجد بیآسدچار  ایو صدها هزار نفر مجروح  دهندیم دست از را خود جان یعمران
 10هر  يبه ازا کشته نفر کی ،نیآرژانت و هیترک در ،يالدیم 2015تا  2011 يهاسال نیب نیانگیم
 ساعت-نفر ونیلیم 21هر  يبه ازانفر کشته  کی کا،یآمر متحده االتیا در ساعت کار؛-نفر ونیلیم

طبق مطالعات  ،رانیا در و کار ساعت-نفر ونیلیم 32هر  يبه ازانفر کشته  کی ،اروپا هیاتحاد ، درکار
راهکار  کی. است شده گزارش کار ساعت-نفر ونیلیم 4هر  يازا بهنفر کشته  کیشده، انجام یدانیم

 يهاتیبا فعال احداث، محل پُرخطرِ يهاتیفعال ضیتعوحوادث پروژه،  زانیمنظور کاهش م هبمطرح 
 .باشدیم کارگاه در منیا و شدهکنترل یطیمح ایدر کارخانه  کم خطر احتمالبا 

 و تجربه با کارکنان از عموما دارند، تیفعال یصنعت يسازرانبوهیغ يهاپروژه در که یکارکنان
 اخته،سشیپ قطعات يریگکاربهو  آالتنیاز ماش شتریب هاستفاد به توجه با و هستند دهیدآموزش

 در کنار هم، عامل دو نیا .افتی خواهد کاهش احداث محلدر  یانسان يروین تیفعال زانیحضور و م
  .کندیم فایرا ا ينقش موثر یصنعت يسازرانبوهیدر غ یو کاهش حوادث کارگاه یمنیا شیدر افزا

 قراراست زینلزوم اتخاذ روش طرح و ساخت و  بهبا توجه  ،یساختمان بزرگ يهاپروژه يسازیصنعت در
 يبرا منیا يروش اجرا و شودیم ینیبشیپ یطراح همرحل در اجرا عوامل یمنیا ،HSEنظام موثر 

از  شیپ. گرددیم هینقص عضو وجود دارد، ته ایکه احتمال بروز حوادث منجر به فوت  ییهاتیفعال
در طول پروژه  ،آن حیصح يسازادهیپ بر وآموزش داده  ربطيبه عوامل ذ منیا ياجرا روشاجرا، 

  .ابدییم کاهش شدت به ،یسنت يهاوهیش با سهیمقا در حادثه، بروز احتمال ن،ی. بنابراشودیمنظارت 

 شناسایی طراحی همرحل در ایمنی مشکالت بهتر هرچه که است آن از حاکی معتبر يهاپژوهش جینتا

 در کارکنان براي هم را تريایمن کارگاه توانمی کمتر ههزین با و موثرتر گردند، حذف جهینت در و

به  توانیم ،. به طور نمونهنمود ایجاد برداريبهره فاز در کنندگاناستفاده براي هم و ساخت فاز
 يهالهپ ،يعمود و یافق يهانیالفیال نمودن برپا يبرا ازین مورد يهاگاههیتک نصب محل ینیبشیپ
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 ساخت يهانقشه درها پرتگاه حذف يالزم برا ریتداب زین و يفلز يهاستون يرو ازین مورد یملوان
 .شود اجرااسکلت  ساخت بازمان همشود موجب میاشاره کرد که  ي طراحیدر مرحله اسکلت

   ستیزطیمح از حفاظت 5-3-پ
 توسط شدههیارا آمار اساس بر. است نیزم هکر یعیطب منابع مهم هکنندمصرف ،ساز و ساخت صنعت

 ،یمصرفآب  درصد 16 و چوب درصد 25 ،درصد سنگ و سنگدانه 40 از شیب ینظارت جهان موسسه
از  یمعموال بخش بزرگ یساختمان عاتیضا ،گرید طرف از. شودیم در صنعت ساخت و ساز استفاده

 دیرا تول ایدن يشهر يهادرصد از زباله 29 ،ییتنها به که نیچ کشور در. ددهیم لیرا تشک کل زباله
 يرقم برا نیا .است یساختمان عاتیضاو  هامربوط به زباله ،حجم نیا از درصد 40 حدود ،کندیم

 . باشدیدرصد م 25حدود  انگلستان، در یساختمان يهابالهحجم ز

 افت،یزبا مصرف،باز د،یتول زانیکاهش م هدست شش رد توانیم را زباله تیریمد يبرا ممکن يهاتالش
روش از یکی عنوان به همواره يسازشیپ. کرد يبندمیتقس کردندفن و سوزاندن ست،وکمپ به لیتبد
 ،دگاهید نیا لیدال نیمهمتر از یکی. است شده شناخته ستیزطیمح دوستدار و داریپا ساخت يها
صالح در م افتیدوباره و باز هاستفاد تیو قابل یساختمان عاتیضا دیدر کاهش تول يسازشیپ ریتاث

 و باالتر دقت با مصالح گر،ید هشدکنترل طیهر مح ایدر کارخانه  زیرا، .باشدیم دیتول هیمراحل اول
 ساعدمبد و نا طیشرا لیدل هکار ب يرفتن مصالح پا نیاز ب خطر احتمالو  شودیممصرف  ترقیدق حجم

 عاتیضا دیتول زانیم ساخت، هشرفتیپ يهاروش درهمچنین، . دیبه حداقل خواهد رس يجو
 یابد.اي میقابل مالحظه کاهش یساختمان

 يهازباله از درصد 73 تا هک دهدینشان م ،شد انجام يمالز کشور در 2006 سال در که یقیتحق
 ،قیتحق نیا جینتا اساس بر. شودیم افتیبازمصرف و باز دیتول محل در یصنعت يهاروش در شدهدیتول

پروژه خواهد  يدرصد بودجه 5/2در حدود  يزیآن چ افتیزباله و باز دیمنافع حاصل از کاهش تول
ا نخاله ب دیتول منظر از ساختهشیپ و یسنت ساخت يهاروش ز،ین کنگهنگ در 2009بود. در سال 

 به را یساختمان يهازباله دیتول زانیم یساختگشیمشخص شد که استفاده از پ و سهیمقا گریکدی
 هدهندنشان ،يالزم در 2012 سال در مشابه یقیتحق. دهدیم کاهش درصد 52 تا متوسط طور
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 یسنت يهادر روش دشدهیتول هزبال حجم سومکی تا یصنعت ساخت يهاروش در زباله دیتول کاهش
  .است بوده

ساالنه در جهان در  ياز کل مصرف انرژ هاسهم ساختمان ،یجهان نظارت هموسس نیتخم اساس بر
 آنها، مصرف از یناش یآلودگ ،یلیفس يانرژ منابع بودن محدود به توجه با. استدرصد  40حدود 

است تا حد امکان به سمت کاهش  يضرور ،نیزم کره یجیتدر شدنگرم و ستیزطیمح بیتخر
 امروزه. کرد حرکت پاك يهايانرژ با آنها کردننیگزیجا نیهمچن و هادر ساختمان يمصرف انرژ

موضوعات در صنعت ساختمان  نیمهمتر هجمل از يانرژ صفر يهاخانه ساخت و سبز ساختمان موضوع
 يدیتول يکل انرژ درصد 48 حدود، 2015در سال  انجام شده در کشور عراق همطالع اساس بر .است

منازل  شیو گرما شیدرصد صرف سرما 69 ،زانیم نیا از که شودیمصرف م یدر منازل مسکون
درصد  54تا  ندتوایم درست يبندقیعا با یصنعت ساخت يهاروش مطالعه، نیا جینتا طبق. شودیم

 . دباش موثر يدر کاهش مصرف انرژ

 اشتغال هتوسع با همراه کشور یصنعت هتوسع 6-3-پ
 ،1405 افق رد مسکنکالن بخش  اندازو چشم يبر مبناي محاسبات صورت گرفته در سند راهبرد

ه است ک یدر حال ،نیا. در سال، الزم است دیجد یواحد مسکون ونیلیم کیساخت  نیانگیبه طور م
 85دوره  يهزار واحد و برا 500با  برابر يدیخورش 85تا  75ساخت و ساز ساالنه در دهه  نیانگیم

 ،گرید عبارت به. است بوده واحد هزار 800 )دوره نیا در مهر مسکن ساخت(با توجه به طرح  90تا 
الزم است تا  ،ساخت متداول يهابا روش اندازبه ساخت و ساز مورد نظر در سند چشم دنیرس يبرا

 کند.  دایپ شیکار شاغل در بخش مسکن افزا يروین

 این. رودمی پیش عالی تحصیالت اخذ سمت به آرام آرام ،امروزي هجامع کارنیروي  ،گرید طرف از
 اجهمو کار نیروي کمبود با سنتی هايساختمان تولید بازار ،مدتبلند در تا شودمی باعث ،موضوع

 اختس به نسبت ساده کارگر یک عنوان به توانست نخواهد دیگر کردهتحصیل کار يروین که چرا ؛شود
 به نیاز ،دیجد يهايفناورو  صنعتی يهاروش با ساختمان اجراي. ورزد مبادرت ساختمان ياجرا و

 ،یآموزش عال ستمیدرست س تیریدر صورت مد ،رو این از. دارد دیده آموزش و مجرب يهاگروه
 طبیعتا و داشت خواهد عرصه این در فعالیت براي بیشتري رغبت ،امروزي هکردتحصیل کار يروین
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 صنعتی واحدهاي در هم ،امروزي کار به آماده نیروهاي براي وسیعی کار فضاي ساختمان صنعت
                             .کرد خواهد ایجاد ساختمانی هايکارگاه در هم و ساختمانی مصالح تولید

 تامین اهداف راهبردي کشور منظور به مسکن دیتول يبرا یصنعت يهاروش از استفاده ،نیبنابرا
 نمودن روز هب و حولت جادیمهم فقط در صورت ا نیتحقق ا ،گرید طرف از. است ریناپذاجتناب

 ،دتبلندم در روند نیا. بود خواهد ریپذارتباط دانشگاه و صنعت امکان شیو افزا یعال التیتحص
 خواهد در بخش مسکن کردهلیکار تحص يرویاشتغال ن هتوسع کشور همراه با یصنعت هموجب توسع

 .شد
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 یابیارز يهاستیلکچ 4 پیوست
 ،وستیپ نیا درتر است. به مراتب ساده ،ستیلچک قیطر از هاساختمان يسازیصنعت هدرج نییتع

  است. شده هیارا یساختمان مختلف يهاگروه يسازیصنعت يبرامتناظر  يهاستیلچک

 کوچک رانبوهیغ هپروژ در ساختمان يسازیصنعت ستیلچک 1-4-پ
 :مشخصات با يسازساختمان هپروژ يسازیصنعت زانیم یبررس يبرا

  مشابه؛ واحد 100 از کمتر •

 ؛یپ هساز يروطبقه از  7حداکثر  يدارا •

 ؛مترمربع 3،000 حداکثر يناربیسطح کل ز •

. اگر کندیم نییرا تع بودنیصنعت الزامات نخست، ستیلکاستفاده شود. چ بخش نیاز ا است الزم
یمحاسبه م يسازیصنعت یلیشاخص تکم گر،ید ستیلشود، به کمک چک نیتامالزامات  نیا یتمام
 :گرددیم مشخص 6-2-11بند  طبقها ساختمان يسازیصنعت هدرج ،شاخصاین . بر اساس شود

 نیتام 4-2-11 تا 2-2-11 يبندها موضوع ،ییاجرا و یطراح ،یعموم الزامات یتمام اگر •
 هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیباشد، با 30کمتر از  يسازیصنعت یلیشده و شاخص تکم

 .شودیساختمان درج م یو ملک یفن هدر شناسنام“ سه

 يسازیصنعت یلیشده و شاخص تکم نیتام ییو اجرا یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر •
 هدر شناسنام“ دو هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیباشد، با 60و کمتر از  30از  شتریب ایبرابر 

 .شودیدرج م یو ملک یفن

 يسازیصنعت یلیشده و شاخص تکم نیتام ییو اجرا یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر •
 یو ملک یفن هدر شناسنام “کی هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیاز آن باشد، با شتریو ب 60

 .شودیدرج م
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 هبرآورد و در دو مرحل دشده،ییها و روش ساخت تابر اساس نقشه دیساختمان با يسازیصنعت هدرج
م انجا تیصالح يداراتوسط شخص  دیمهم، با نیو کنترل گردد. ا شیپا ،يکارو نازك يکارسفت

 است. يوزارت راه و شهرساز ت،یصالح نییشود. مرجع تع

 کوچک رانبوهیغ يهاساختمان در يسازیصنعت الزامات ستیلچک 1-4-پ جدول

 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 کوچک رانبوهیغ يهادر ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد یعموم الزامات

11-2-2-1    

تن داش ،یمل استاندارد فقدان صورت در و بودن استاندارد
و  زاتیمصالح، قطعات، تجه يالزم برا یفن يهاهیدییتا

 ساتیتاس
1 

 2 کار انیپا همرحل در يبرداربهره دفترچه هیارا    11-2-2-2

 3 10 ستیزطیمح یحداقل شاخص حام کسب    11-2-2-3

 4 ناظر توسط دییتا و يفهرست مصالح فوالد هیته    11-2-2-4

 فیرد یطراح الزامات

11-2-3-1    
یلیم 50 از یمضرب صورت به فضاها داخل به داخل ابعاد
 دامتدا هر در یمتوال يفضاها از یکی ياستثنا به متر،

1 

 2 پنجره و در ابعاد بودن مدوالر    11-2-3-2

 3  يفاز دو معمار يهانقشه هیارا    11-2-3-3

11-2-3-4    
 يهاپوشش يبرا %3 حداکثر به عاتیضا ساختن محدود

 يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در وارید و کف
4 

11-2-3-5    
ساخت، حمل و نصب در  نیح يهايبه بارگذار توجه
 )متن به(مراجعه  ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح

5 

11-2-3-6    

مراحل ساخت، حمل،  هیدر کل ییبه مالحظات اجرا توجه
 ياسازه ياجزا یدر طراح يو نگهدار ریتعم زینصب و ن

  ساختهشیپ
6 

11-2-3-7    
مطابق با  یچوب يهاساختمان ياسازه ياجزا یطراح

 معتبر  يهانامهنییضوابط آ
7 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 کوچک رانبوهیغ يهادر ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 8 هاساختمان يارسازهیغ ياجزا يسازمقاوم    11-2-3-8

11-2-3-9    
 و يرسازیز اتییجز شامل حداقل نما، هنقش هیارا
 يبندقیعا

9 

 فیرد ییاجرا الزامات

11-2-4-1    

 و يبارانداز حمل، ،يرینظر گرفتن مالحظات بارگ در
مطابق مقررات و  ساختهشیپ ياجزا يانباردار

 معتبر  يهانامهنییآ

1 

 2 فاضالب و آب انتقال يبرا يفلز هلول منع    11-2-4-2

 3 واحدها انیم وارید و سقف يصدابند    11-2-4-3

 

 کوچک رانبوهیغ يهاساختمان در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات ستیلچک 2-4-پ جدول

 زایامت سقف ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 کوچک رانبوهیغ يهاساختمان

 فیرد یطراح

 1 شیآسا و تیمطلوب يابعاد يهاانتخاب حداقل 6  11-2-5-2-1

 2  راگرهای/ م يالرزه يکاربرد جداسازها 2  11-2-5-2-1

 3  یصنعت یخارج ينما 6  11-2-5-2-1

 4 در محل يکاربه برش ازینما بدون ن نصب 3  11-2-5-2-1

 فیرد سازه

 1 )2-2-11( رابطهآمده از  دستبه ازیامت 35  11-2-5-3-1

 فیرد وارید

 1 )3-2-11(آمده از رابطه  دستبه ازیامت 20  11-2-5-4-1
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 زایامت سقف ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 کوچک رانبوهیغ يهاساختمان

 فیرد ییاجرا موارد ریسا

11-2-5-5-1  3 
 هاداستف تیبا قابل ساختهشیکارگاه به صورت پ زیتجه

 مجدد
1 

 2 موقت هساختشیپمهین ای ساختهشیپله پپله و راه 3  11-2-5-5-1

 3 ساختهشیپمهیو ن ساختهشیپله پو راه پله 3  11-2-5-5-1

11-2-5-5-1  3 
 ای ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يهاواحد

 ساختهشیپمهین
4 

 5 فاضالب و آب يبرا یصنعت یکشلوله 4  11-2-5-5-1

11-2-5-5-1  2 
با  یصنعت يکارسفت يهاروشمورد  کی حداقل کاربرد

  عیسر يکارنازك يهاروش ای يرسازیحذف ز
6 

11-2-5-5-1  5 
 ادهآمشیبا مالت پ رنمای/ سنگ غ کی/ سرام ینصب کاش

 چسب ای
7 

 8 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد 2  11-2-5-5-1

 9 خشک نما نصب 3  11-2-5-5-1

 ازاتیامت مجموع 100  --

 متوسط رانبوهیغ هپروژ در ساختمان يسازیصنعت ستیلچک 2-4-پ
 :مشخصات با يسازساختمان هپروژ يسازیصنعت زانیم یبررس يبرا

 ؛ مشابه واحد 100 از کمتر •

 ؛یپ هساز يروطبقه از  14حداکثر  •

 ؛مترمربع 10،000کمتر از  يبنا ریسطح کل ز •

 :ریز يهایژگیواز  یکی •

   ؛7از  شتریب ،یپ هساز يروتعداد طبقات آن از 
 ؛متر مربع 3،000از  شتریآن ب يربنایز کل سطح 
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 اگر. کندیم نییرا تع بودنینخست، الزامات صنعت ستیلچک استفاده شود. بخش نیا از است الزم
یمحاسبه م يسازیصنعت یلیشاخص تکم گر،ید ستیلشود، به کمک چک نیتامالزامات  نیا یتمام
 :گرددیم مشخص 6-3-11 بند طبقها ساختمان يسازیتصنع هدرج ،شاخصاین . بر اساس شود

 نیتام 4-3-11 تا 2-3-11 يبندها موضوع ،ییاجرا و یطراح ،یعموم الزامات یتمام اگر •
 هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیباشد، با 35کمتر از  يسازیصنعت یلیشده و شاخص تکم

 درج شود. یو ملک یفن هدر شناسنام“ سه

 عبارت دیبا باشد، 65 از کمتر و 35 از شتریب ای برابر يسازیصنعت یلیتکم شاخص اگر •
 .شود درج یملک و یفن هشناسنام در “دو هدرج يسازیصنعت”

 هدرج يسازیصنعت” عبارت دیبا باشد، آن از شتریب و 65 يسازیصنعت یلیتکم شاخص اگر •
 .شود درج یملک و یفن هشناسنام در “کی

 هبرآورد و در دو مرحل دشده،ییها و روش ساخت تابر اساس نقشه دیساختمان با يسازیصنعت هدرج
م انجا تیصالح يداراتوسط شخص  دیمهم، با نیو کنترل گردد. ا شیپا ،يکارو نازك يکارسفت

 است. يوزارت راه و شهرساز ت،یصالح نییشود. مرجع تع

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان در يسازیصنعت الزامات ستیلچک 3-4-پ جدول

 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان در يسازیصنعت تالزاما یبل ریخ

 فیرد یعموم الزامات

11-3-2-1    

 داشتن ،یبودن و در صورت فقدان استاندارد مل استاندارد
و  زاتیمصالح، قطعات، تجه يالزم برا یفن يهاهیدییتا

  ساتیتاس
1 

 2 کار انیپا همرحل در يبرداربهره دفترچه هیارا    11-3-2-2
 3 15 ستیزطیمح یحداقل شاخص حام کسب    11-3-2-3

 4 ناظر توسط دییتا و يفوالد مصالح فهرست هیته    11-3-2-4
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان در يسازیصنعت تالزاما یبل ریخ

 فیرد یطراح الزامات

11-3-3-1    
یلیم 50 از یداخل به داخل فضاها به صورت مضرب ابعاد
 امتداد هر در یمتوال يفضاها از یکی ياستثنا به ،متر

1 

 2 پنجره و در ابعاد بودن مدوالر    11-3-3-2

 3 يمعمار دو فاز يهانقشه هیارا    11-3-3-3

11-3-3-4    
 يهاپوشش يبرا %2 حداکثر به عاتیضا ساختن محدود

 يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در وارید و کف
4 

11-3-3-5    
گود با  يدارسازیو پا يها و محاسبات گودبردارنقشه هیارا

  ییکامل و روش اجرا اتییجز
5 

11-3-3-6    
در  نصب و حمل ساخت، نیح يهايبارگذار به توجه
 )متن به(مراجعه  ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح

6 

11-3-3-7    

مراحل ساخت، حمل،  هیدر کل ییبه مالحظات اجرا توجه
 ياسازه ياجزا یدر طراح يو نگهدار ریتعم زینصب و ن

  ساختهشیپ
7 

11-3-3-8    
 ضوابط بامطابق  یچوب يهاساختمان ياسازه ياجزا یطراح

  معتبر يهانامهنییآ
8 

 9 هاساختمان يارسازهیغ ياجزا يسازمقاوم    11-3-3-9

11-3-3-10    
 هیارا و دییمورد تا یهندسم يهاروش با ساتیتاس یطراح
 ییاجرا کامل اتییجز با همراه ساتیتاس يهانقشه

10 

 11 يدبنقیعا و يرسازیز اتییجز شامل حداقل نما، هنقش هیارا    11-3-3-11

 12 نما نصب دستورالعمل هیارا    11-3-3-12
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان در يسازیصنعت تالزاما یبل ریخ

 فیرد ییاجرا الزامات

11-3-4-1    

 و يبارانداز حمل، ،يرینظر گرفتن مالحظات بارگ در
 يهانامهنییمطابق مقررات و آ ساختهشیپ ياجزا يانباردار
 معتبر 

1 

11-3-4-2    
سازه به صورت کامل با روش  ياجرا یکارگاه يهانقشه هیارا

  ییاجرا
2 

11-3-4-3    
 هادستفا تیقابل با ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 آن زا یمیدا هاستفاد يبرا يکاربر رییبا امکان تغ ایمجدد 
3 

 4 یصنعت روش با يبندقالب    11-3-4-4

 5 نییتز يبرا مگر يآجر يوارهاید از استفاده عدم    11-3-4-5

 6  یالسف يهابلوكو  رسبکیغ یمانیس يهاکاربرد بلوك عدم    11-3-4-6

 7 موقت يساختهشیپمهین ای ساختهشیپله پو راه پله    11-3-4-7

 8 واحدها انیم وارید و سقف يصدابند    11-3-4-8

 9 فاضالب و آب انتقال يبرا يفلز هلول منع    11-3-4-9

 10 قیعا شیپ از يهاورق ای قیعا ساختهشیپمهین يهاکانال    11-3-4-10

 11 یصنعت نوع از یخارج ينما %85 حداقل    11-3-4-11

 12 محل در يکاربرش به ازین بدوننما  نصب    11-3-4-12
 

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات ستیلچک 4-4-پ جدول

 زایامت سقف  ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان

 فیرد یطراح

 1 شیو آسا تیمطلوب يبرا يابعاد يهاانتخاب حداقل 6  11-3-5-2-1

 2 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد BIM کاربرد 4  11-3-5-2-1
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 زایامت سقف  ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان

 3 راگرهای/ م يالرزه يجداسازها از استفاده 3  11-3-5-2-1

 فیرد سازه

 1 )2-3-11( رابطهآمده از  دستبه زایامت 40  11-3-5-3-1

 فیرد وارید

 1 )3-3-11(آمده از رابطه  دستبه ازیامت 25  11-3-5-4-1

 فیرد ییاجرا موارد ریسا

 1 فاضالب و آب يبرا یصنعت یکشلوله 4  11-3-5-5-1

 2 ساختهشیپمهین ای ساختهشیپله پو راه پله 3  11-3-5-5-1

11-3-5-5-1  3 
 ای ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يهاواحد

 ساختهشیپمهین
3 

11-3-5-5-1  5 
 آمادهشیبا مالت پ رنمای/ سنگ غ کی/ سرام ینصب کاش

 چسب ای
4 

11-3-5-5-1  2 
 یصنعت يکارسفت يهاروشمورد از  کی حداقل کاربرد

 عیسر يکارنازك يهاروش ای يرسازیبا حذف ز
5 

 6 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد 2  11-3-5-5-1

 7 نما خشک نصب 3  11-3-5-5-1

 ازاتیامت مجموع 100  --

 بزرگ هپروژ در ساختمان يسازیصنعت ستیلچک 3-4-پ
 مشخصات: از یکی با يسازساختمان هپروژ يسازیصنعت زانیم یبررس يبرا

 مشابه؛ واحد 100حداقل  •

  ؛یپ هساز يروطبقه از  15با حداقل  یشامل ساختمان •

 ؛مترمربع 10،000حداقل  يبناریسطح کل ز •
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 اگر. کندیم نییتع را بودنیالزامات صنعت ،نخست ستیلچک .استفاده شود بخش نیا از است الزم
یممحاسبه  يسازیصنعت یلیتکم شاخص گر،ید ستیلچککمک  بهشود،  نیتامالزامات  نیا یتمام
 :گرددیم مشخص 7-4-11 بند طبقها ساختمان يسازیصنعت هدرج ،شاخص این . بر اساسشود

       تا 2-4-11 يبندها موضوع ،یتیریو مد ییاجرا ،یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر •
یصنعت” عبارت دیبا باشد، 35 از کمتر يسازیصنعت یلیتکم شاخص و شدهنیتام 11-4-5
 .شود درج ساختمان یملک و یفن هشناسنام در “سه هدرج يساز

 یلیشده و شاخص تکم نیتام یتیریو مد ییاجرا ،یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر •
“ دو هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیباشد، با 65و کمتر از  35از  شتریب ایبرابر  يسازیصنعت

 شود. دیق یو ملک یفن هدر شناسنام

 یلیشده و شاخص تکم نیتام یتیریو مد ییاجرا ،یطراح ،یالزامات عموم یتمام اگر •
 هدر شناسنام “کی هدرج يسازیصنعت”عبارت  دیاز آن باشد، با شتریو ب 65 يسازیصنعت

 شود.درج  یو ملک یفن

 نیبرآورد و در ح دشده،ییها و روش ساخت تابر اساس نقشه دیساختمان با يسازیصنعت هدرج
 يداراتوسط شخص  دیابمهم،  نیو کنترل گردد. ا شیپا بار،کیپروژه، در هر سه ماه  شرفتیپ

 است. يوزارت راه و شهرساز ت،یصالح نییانجام شود. مرجع تع تیصالح

 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت الزامات ستیلچک 5-4-پ جدول

 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد یعموم الزامات

11-4-2-1 
  

 
 عالوه بر دارا بودن بودجه و برنامه سازمان از هیابن کی هرتب

 مندرج در قانون تیصالح
1 

 2 “ساخت و طرح” هویش با پروژه انجام    11-4-2-2

11-4-2-3 

  

 
 داشتن ،یمل استاندارد فقدان صورت در و بودن استاندارد

 و زاتیتجه قطعات، مصالح، يبرا الزم یفن يهاهیدییتا
 ساتیتاس

3 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 4 کار انیپا همرحل در يبرداربهره دفترچه هیارا    11-4-2-4

 5 15 ستیزطیمح یحام شاخص حداقل کسب    11-4-2-5

 فیرد یطراح الزامات

11-4-3-1    
 برآورد و يانرژ مصرف در ییجوصرفه کردیرو با یطراح

 ساختمان یمصرف يانرژ
1 

11-4-3-2    
یلیم 50 از یمضرب صورت به فضاها داخل به داخل ابعاد
 متر

2 

 3 پنجره و در ابعاد بودن مدوالر    11-4-3-3

 4  يفاز دو معمار يهانقشه هیارا    11-4-3-4

11-4-3-5    
 يهاپوشش يبرا %1 حداکثر به عاتیضا ساختن محدود

 يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در وارید و کف
5 

11-4-3-6    
ا گود ب يدارسازیو پا يها و محاسبات گودبردارنقشه هیارا

  ییکامل و روش اجرا اتییجز
6 

 7 )متن به(مراجعه  شده دییتا ساخت روش کاربرد    11-4-3-7

 8 )متن به(مراجعه  شده دییتا وارید انواع کاربرد    11-4-3-8

 9 هاساختمان يارسازهیغ ياجزا يسازمقاوم    11-4-3-9

11-4-3-10    
 هیارا و دییتا مورد یمهندس يهاروش با ساتیتاس یطراح
 ییاجرا کامل اتییجز با همراه ساتیتاس يهانقشه

10 

11-4-3-11    
 و يرسازیز اتییجز شامل حداقل نما، هنقش هیارا
 يبندقیعا

11 

11-4-3-12    
 به و محل در يکاربرش به ازین بدون نما سنگ نصب

 خشک صورت
12 

 13 نما نصب دستورالعمل هیارا    11-4-3-13

 14 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد BIMاز  استفاده    11-4-3-14
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد ییاجرا الزامات

11-4-4-1    
 با کامل صورت به سازه ياجرا یکارگاه يهانقشه هیارا

 ییاجرا روش
1 

11-4-4-2    
 هاداستف تیقابل با ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 آن زا یمیدا هاستفاد يبرا يکاربر رییتغ امکان با ای مجدد
2 

 3 یصنعت روش به يبندقالب    11-4-4-3

 4 دستگاه با آرماتورها خم و قطع    11-4-4-4

11-4-4-5    
 نآ نصب و کارخانه در يفوالد اسکلت قطعات يسازشیپ

 يامهره و چیپ اتصاالت با فقط محل در
5 

11-4-4-6    
فقط از نوع کندسوز مطابق استاندارد  رنیاستایپل کاربرد

ASTM يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق دییو با تا 
 یمیموقت و دا يهاسازه يوارهاید ایسقف  يبرا

6 

11-4-4-7 
11-4-4-8    

 انواع ای) نییتز ي(مگر برا يآجر يوارهایاستفاده از د عدم
 رسبکیغ یمانیو س یبلوك سفال

7 

11-4-4-9    
 مبحث اساس بر واحدها انیم وارید و سقف يصدابند
 ساختمان یمل مقررات هجدهم

8 

 9 فاضالب و آب انتقال يبرا یصنعت روش به یکشلوله    11-4-4-10

11-4-4-11    
/  کیسرام/  یکاش يبرا چسب ای آمادهشیپ مالت کاربرد
 رنمایغ سنگ

10 

 فیرد یتیریمد الزامات

 1 اجرا عوامل یعمل و ينظر آموزش    11-4-5-1

 2 تیفیک کنترل نظام استقرار    11-4-5-2

 3 تیفیک نیتضم نظام استقرار    11-4-5-3

 4 کارگاه در مستقر HSEنظام موثر  استقرار    11-4-5-4

 5 کرارت بر یمبتن و منابع با همراه يبندزمان هبرنام داشتن    11-4-5-5
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 6  يبندزمان هاجرا با برنام هسیمقا يمدارك الزم برا هیارا    11-4-5-6
 

 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات ستیلچک 6-4-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 فیرد یطراح الزامات

 1 شیآسا يبرا الزم يابعاد يهاحداقل تیرعا 8  11-4-6-2-1

 2 راگرهایم/  يالرزه يجداسازها کاربرد 7  11-4-6-2-2

11-4-6-2-3  6 
 یمنیا - II عملکرد سطح با رعاملیغ پدافند هحوز در يسازمقاوم

 یجان
3 

 4 یصنعت یخارج ينما 8  11-4-6-2-4

 فیرد ییاجرا الزامات

11-4-6-3-1  7 

 :مورد 3 نیا از یکی کاربرد
 مسلح بتن اسکلتدر  یجوش هساختشیآرماتور پ هشبک •
 ياو مهره چیدر قطعات اسکلت پ DTI ژهیو يواشرها •
 يدر روش قاب سبک فوالد یربتنیسبک غ يهاسقف •

1 

 2 ساخت هدور در منیا و موقت هپلراه کاربرد 3  11-4-6-3-2

 3 هاپلهراه هساز يسازشیپ 3  11-4-6-3-3

 4 هاپله کف يسازشیپ 3  11-4-6-3-4

 5 يرسازیز حذف به منجر يهاروش کاربرد 5  11-4-6-3-5

 6 ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يواحدها کاربرد 3  11-4-6-3-6

 7 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد 3  11-4-6-3-7

11-4-6-3-8  3 
ز ا يهاکاربرد ورق ای قیعا هساختشیپمهین يهااستفاده از کانال

 مطبوع هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا قیعاشیپ
8 
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  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

11-4-6-3-9  5- 
 سطح از متر 20 از شیب ارتفاع در یسفال بلوك با رچهیت کاربرد

 نیزم
9 

11-4-6-3-10 
11-4-6-3-11 

 15 

عه (مراج فوت به منجر حادثه کی باکارگاه  درکار  ساعت-نفر تعداد
 )متن به

 )متن به(مراجعه  فوت به منجر حادثه بدون پروژه اتمام
10 

 فیرد یسازمانده الزامات

11-4-6-4-1  8 
 يمجر توسط يشنهادیپ ستمیس با شدهساخته يواحدها مجموع

 يجار هپروژ يواحدها تعداد نصف حداقل گذشته، سال 10 در
1 

 2 گرتوسعه/  کارفرما توسط پروژه تیفیک دییتا 11  11-4-6-4-2

11-4-6-4-3  7 
 با يمجر توسط شده اجرا سوابق از پروژه کتاب کی حداقل هیارا
 گذشته سال 5 در يشنهادیپ ستمیس

3 

 ازاتیامت مجموع 100  --

 ستیزطیمح یحام ستیلچک 4-4-پ

کنترل  ،يریگ. اندازهاستو ساختمان سبز  يسازیصنعت انیم مشترك، یو ستون اصل هیپا ،يوربهره
 يهادر ساختمان يسازیکه از صنعت ياست. با نظم و تمرکز يسازیصنعت ازاتیاز جمله امت تیو هدا

آن را به سمت  توانیو به سهولت م کندیم دایپ تیهدا تیجامعه قابل شود،یم جادیا رانبوه،یانبوه و غ
 يبرا ستیزطیمح یاز شاخص حام یکسب حداقل ن،یبنابرا .سوق داد داریپا هتوسع يهامولفه

 .است یامالز 3-5-11طبق بند  ،یصنعت يهاساختمان
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 ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات ستیلچک 7-4-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات

 فیرد آب مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 واحد هر يورود در آب هشمارند نصب 1  11-5-2-1-1

 2 دوحالته فونیس نصب 1  11-5-2-1-2

11-5-2-1-3  14 
 ددمج هاستفاد يبرا يخاکسترآب  ای باران آب هیتصفو  يآورجمع

  در موارد مجاز
3 

 فیرد ریدپذیتجد يهايانرژ دیتول و يانرژ مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 ریذدپیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24  11-5-2-2-1

11-5-2-2-2  6 
 يمنابع انرژبا  انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا

 ریدپذیتجد
2 

11-5-2-2-3  54 

 19طبق مبحث  يانرژ هرد
EC      –  9  ازیامت   
EC+    – 22 ازیامت     
EC++  – 54 زایامت 

3 
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 يسازیصنعت هدرج نییتع هنحو از ییهانمونه 5 پیوست
 هاساختمان

 حیتشر هاساختمان يسازیصنعت یابیارز هنحو ،نمونه پنج هیارابا  است شده یسع وست،یپ نیا در
 .شود

 اول هنمون – کوچک رانبوهیغ ساختمان 1-5-پ
 نگیطبقه به پارک کیاست که  مترمربع5/134به مساحت  ینیطبقه در زم پنجساختمان  کی پروژه،

واحد قرار گرفته  کی ،طبقه هر در که يطور به افتهی صاختصا یمسکون يطبقه به واحدها چهارو 
 است.

 مترمربع است. 4/493 ربنایکل ز سطح

 .استمترمربع  79واحدها در هر طبقه  مساحت

ز ا یمضرب صورت به امتداد، هر در یمتوال يفضاها از یکی ياستثنا به فضاها، داخل به داخل ابعاد
 .است متریلیم 50

 .است شده تیرعا ش،یآسا يبرا الزم يابعاد يهاحداقل

 .است شده یطراح مدوالرها پنجره و هادر ابعاد

 شده است. هیارا يبندقیو عا يرسازیز اتییجز نما با هبه همراه نقش يمعمار دو فاز يهانقشه

 .است %3از  کمتر ،يمعمار يهادر محاسبات بر اساس نقشه واریکف و د يهاپوشش يبرا عاتیضا

یپل كبا بلو بلوك -رچهیسقف ت با بیترک در یصنعت قالب با جادر هآرمبتن اسکلت ،ساخت روش
 .است مورد تایید رنیاستا

 .است بوده یسنت صورت به کارگاه زیتجه

 استاندارد استفاده شده است. ساتیتاسو  زاتیمصالح، قطعات، تجه از

inb
r.ir



 مبحث یازدهم

98 

 .است دهیرس ناظر دییتا به و هیته طراح توسط يفوالد مصالح فهرست

 .است یسفال بلوك وارها،ید هیکل

 .است شده يسازمقاوم زلزله برابر در ساختمان يارسازهیغ ياجزا

 دیکلرا لینیو یپل نگیتیو ف از لوله فاضالب انتقال يبرا و هیالتک یکیپالست هلول از آب انتقال يبرا
 .است شده استفاده یاتصال چسب با (U-PVC) سخت

 .است شده استفاده قیعا بدون هزیگالوان ورق از مطبوع، هیتهو و هوا ضیتعو گرم، يهوا انتقال يبرا

 انجام نشده است. واحدها انیم وارید و سقف يصدابند

 .است شده استفاده محل در شده هیته مالت از سنگ/  کیسرام/  یکاش يبرا

 .است شده انجام کار يپا در هاسنگ يکاربرش و استفاده تراورتن سنگ از نما يبرا

 شده است. هیارا کارانیپا هدر مرحل يبرداربهره هدفترچ

 .است شده نصب واحد، هر يورود در آب هشمارند

 استفاده شده است. دوحالته فونیواحدها از س یتمام در

 .ردیگیم قرار EC يانرژ هرد در ساختمان
*** 

 يربنایز کل سطح و) 7(کمتر از حداکثر  5کل طبقات  عدادت، 100مشابه کمتر از  يواحدها تعداد
 زانیدر ادامه، م .است کوچک رانبوهیاز نوع غ ن،یبنابرا ؛مترمربع است 3،000 حداکثر از کمتر آن

 :شودیم نییمتناظر تع يهاستیلچک پرکردن قیطر از ،بودنیصنعت
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 1-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا يسازیصنعت الزامات ستیلچک 1-5-پ جدول

 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 کوچک رانبوهیغ يهااختمانس در يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد یعموم الزامات

11-2-2-1    
 داشتن ،یمل استاندارد فقدان صورت در و بودن استاندارد

 و زاتیتجه قطعات، مصالح، يبرا الزم یفن يهاهیدییتا
 ساتیتاس

1 

11-2-2-2    2 کار انیپا همرحل در يبرداربهره دفترچه هیارا 

11-2-2-3    3 10 ستیزطیمح یحام شاخص حداقل کسب 

11-2-2-4    4 ناظر توسط دییتا و يفوالد مصالح فهرست هیته 

 فیرد یطراح الزامات

11-2-3-1    
یلیم 50 از یمضرب صورت به فضاها داخل به داخل ابعاد
 امتداد هر در یمتوال يفضاها از یکی ياستثنا به متر،

1 

11-2-3-2    2 پنجره و در ابعاد بودن مدوالر 

11-2-3-3    3  يفاز دو معمار يهانقشه هیارا 

11-2-3-4    
 يهاپوشش يبرا %3 حداکثر به عاتیضا ساختن محدود

 يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در وارید و کف
4 

11-2-3-5    
در  نصب و حمل ساخت، نیح يهايبارگذار به توجه
 )متن به(مراجعه  ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح

5 

11-2-3-6    
مراحل ساخت، حمل،  هیدر کل ییبه مالحظات اجرا توجه

 ياسازه ياجزا یدر طراح يو نگهدار ریتعم زینصب و ن
  ساختهشیپ

6 

11-2-3-7    
مطابق با  یچوب يهاساختمان ياسازه ياجزا یطراح

 معتبر  يهانامهنییضوابط آ
7 

11-2-3-8    8 هاساختمان يارسازهیغ ياجزا يسازمقاوم 

11-2-3-9    
 و يرسازیز اتییجز شامل حداقل نما، هنقش هیارا
 يبندقیعا

9 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 کوچک رانبوهیغ يهااختمانس در يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد ییاجرا الزامات

11-2-4-1    
 و يبارانداز حمل، ،يرینظر گرفتن مالحظات بارگ در

مطابق مقررات و  ساختهشیپ ياجزا يانباردار
 معتبر  يهانامهنییآ

1 

11-2-4-2    2 فاضالب و آب انتقال يبرا يفلز هلول منع 

11-2-4-3    3 واحدها انیم وارید و سقف يصدابند 

 

 1-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات ستیلچک 2-5-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات

 فیرد آب مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 واحد هر يورود در آب هشمارند نصب 1 1 11-5-2-1-1

 2 دوحالته فونیس نصب 1 1 11-5-2-1-2

11-5-2-1-3 0 14 
 ددمج هاستفاد يبرا يآب خاکستر ای باران آب هیتصف و يآورجمع

  مجاز موارد در
3 

 فیرد ریدپذیتجد يهايانرژ دیتول و يانرژ مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 ریذدپیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0 11-5-2-2-1

11-5-2-2-2 0 6 
 يمنابع انرژبا  انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا

 ریدپذیتجد
2 

11-5-2-2-3 9 54 

 19 مبحث طبق يانرژ هرد
EC      –  9  ازیامت   
EC+    – 22 ازیامت     
EC++  – 54 زایامت    

3 

 ازاتیامت مجموع 100 11 --
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 ییبه جز الزام اجرا کوچک رانبوهیغ يهاساختمان يسازیالزامات صنعت یساختمان تمام نیا 
 نیا که است یکاف مورد کی نیهمنموده است.  نیرا تام “واحدها انیم واریسقف و د يصدابند”

. در ستین يسازیصنعت یلیشاخص تکم هبه محاسب يازین گریو د شود یتلق یرصنعتیساختمان غ
 .شودیم یبررس يزسایصنعت یلیموضوع، الزامات کسب شاخص تکم یآموزش هبه علت جنب نجا،یا
 

 1-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات ستیلچک 3-5-پ جدول

 زایامت سقف ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 کوچک رانبوهیغ يهاساختمان

 فیرد یطراح

 1 شیآسا و تیمطلوب يابعاد يهاانتخاب حداقل 6 6 11-2-5-2-1

 2  راگرهای/ م يالرزه يکاربرد جداسازها 2 0 11-2-5-2-1

 3 یصنعت یخارج ينما 6 0 11-2-5-2-1

 4 در محل يکاربه برش ازینما بدون ن نصب 3 0 11-2-5-2-1

 فیرد سازه

 1 )2-2-11( رابطهآمده از  دستبه ازیامت 35 75/15 11-2-5-3-1

 فیرد وارید

 1 )3-2-11(آمده از رابطه  دستبه ازیامت 20 5 11-2-5-4-1

 فیرد ییاجرا موارد ریسا

 1 ددمج هاستفاد تیبا قابل ساختهشیکارگاه به صورت پ زیتجه 3 0 11-2-5-5-1

 2 موقت  هساختشیپمهین ای ساختهشیپله پپله و راه 3 0 11-2-5-5-1

 3 ساختهشیپمهیو ن ساختهشیپله پو راه پله 3 0 11-2-5-5-1

 4 ساختهشیپمهین ای ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يهاواحد 3 0 11-2-5-5-1

 5 فاضالب و آب يبرا یصنعت یکشلوله 4 4 11-2-5-5-1

11-2-5-5-1 0 2 
با حذف  یصنعت يکارسفت يهاروشمورد از  کی حداقل کاربرد

  عیسر يکارنازك يهاروش ای يرسازیز
6 
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 زایامت سقف ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 کوچک رانبوهیغ يهاساختمان

 7 سبچ ای آمادهشیبا مالت پ رنمای/ سنگ غ کی/ سرام ینصب کاش 5 0 11-2-5-5-1

 8 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد 2 0 11-2-5-5-1

 9 خشک نما نصب 3 0 11-2-5-5-1

 ازاتیامت مجموع 100 75/30 --

 

شود. حال آن که، اگر تمامی تلقی می غیرصنعتی، الزامات ههم نیتامعدم ساختمان با توجه به  نیا
 و 30از  شتریبکه  75/30 سازيصنعتی یلیکسب شاخص تکم به علتکرد، الزامات را رعایت می

  .کند کسب را دو هدرج يسازیصنعت یگواهتوانست می 4-6-2-11طبق بند  است، 60از  کمتر

 دوم هنمون – کوچک رانبوهیغ ساختمان 2-5-پ
 ،نگیپارک به طبقه کی که است رمربعمت 240 مساحت به ینیزم در طبقه ششساختمان  کی پروژه،

، که در هر طبقه يبه طور ،افتهیاختصاص  یمسکون يطبقه به واحدها چهارو  يطبقه به انبار کی
 واحد قرار گرفته است. کی

 مترمربع است. 917 ربنایکل ز سطح

 .استمترمربع  135واحدها در هر طبقه  مساحت

 .است متریلیم 50 از یمضرب صورت به فضاها داخل به داخل ابعاد

 شده است. تیرعا شیآسا يبرا الزم يابعاد يهاحداقل

 .است شده یطراح مدوالرها پنجره و هادر ابعاد

 .است شده هیارا يبندقیعا و يرسازیز اتییجز شاملنما  هبه همراه نقش يمعمار دو فاز يهانقشه

 يهانقشه اساس بر محاسباتدر  واریکف و د يهاپوشش يبرا %3 به حداکثر ،عاتیضا ساختن محدود
 شده است. تیرعا يمعمار

 .است يسقف عرشه فوالد با بیترک در یجوش يفلز اسکلت ساخت، روش
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 .ستا بوده یسنت صورت به هاقسمت سایر يبرا و ساختهشیپ صورت به دفاتر يبرا کارگاه زیتجه

 استاندارد استفاده شده است. ساتیتاسو  زاتیمصالح، قطعات، تجه از

 .است دهیرس ناظر دییتا به و هیته طراح توسط يفوالد مصالح فهرست

 .استسبک  یمانیبلوك س وارها،ید هیکل

 .است شده يسازمقاوم زلزله برابر در ساختمان يارسازهیغ ياجزا

-Uسخت ( دیکلرا لینیویپل نگیتیو ف انتقال فاضالب از لوله يبراو  هیال چند هانتقال آب از لول يبرا

PVC( است شده استفاده تیفاتصال پوش با. 

ه رفت کاربه شدهقیعا زهیورق گالوان يهامطبوع، کانال هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا
 است.

 .است شدهواحدها انجام  انیم واریسقف و د يصدابند

 .است شده استفاده آماده شیپ مالت از سنگ/  کیسرام/  یکاش يبرا

ها در کارخانه انجام شده سنگ ياستفاده و برشکار ،همراه با چوب و فلز تراورتن سنگ از نما يبرا
 است.

 شده است. هیارا کارانیپا هدر مرحل يبرداربهره هدفترچ

 استفاده شده است. دوحالته فونیواحدها از س یتمام در ونصب  واحد، هر يورود در آب هشمارند

 .ردیگیقرار م +EC يانرژ هرد در ساختمان

**** 

 يربنایسطح کل ز و) 7(کمتر از حداکثر  6کل طبقات  تعداد، 100مشابه کمتر از  يواحدها تعداد
در  .است وچکک رانبوهیغ نوع از ن،یبنابرا ؛است )مترمربع 3،000 حداکثر از کمتر( مترمربع 917آن 

 :شودیم نییمتناظر تع يهاستیلچک پرکردن قیطر از ،بودنیصنعت زانیادامه، م
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 2-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا يسازیصنعت الزامات ستیلچک 4-5-پ جدول

 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 کوچک رانبوهیغ يهااختمانس در يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد یعموم الزامات

11-2-2-1    
 داشتن ،یمل استاندارد فقدان صورت در و بودن استاندارد

 و زاتیتجه قطعات، مصالح، يبرا الزم یفن يهاهیدییتا
 ساتیتاس

1 

11-2-2-2    2 کار انیپا همرحل در يبرداربهره دفترچه هیارا 

11-2-2-3    3 10 ستیزطیمح یحام شاخص حداقل کسب 

11-2-2-4    4 ناظر توسط دییتا و يفوالد مصالح فهرست هیته 

 فیرد یطراح الزامات

11-2-3-1    
یلیم 50 از یمضرب صورت به فضاها داخل به داخل ابعاد
 امتداد هر در یمتوال يفضاها از یکی ياستثنا به متر،

1 

11-2-3-2    2 پنجره و در ابعاد بودن مدوالر 

11-2-3-3    3  يفاز دو معمار يهانقشه هیارا 

11-2-3-4    
 يهاپوشش يبرا %3 حداکثر به عاتیضا ساختن محدود

 يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در وارید و کف
4 

11-2-3-5    
ساخت، حمل و نصب در  نیح يهايبه بارگذار توجه
 )متن به(مراجعه  ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح

5 

11-2-3-6    
مراحل ساخت، حمل،  هیدر کل ییبه مالحظات اجرا توجه

 ياسازه ياجزا یدر طراح يو نگهدار ریتعم زینصب و ن
  ساختهشیپ

6 

11-2-3-7    
مطابق با  یچوب يهاساختمان ياسازه ياجزا یطراح

 معتبر  يهانامهنییضوابط آ
7 

11-2-3-8    8 هاساختمان يارسازهیغ ياجزا يسازمقاوم 

11-2-3-9    
 و يرسازیز اتییجز شامل حداقل نما، هنقش هیارا
 يبندقیعا

9 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 کوچک رانبوهیغ يهااختمانس در يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد ییاجرا الزامات

11-2-4-1    
 و يبارانداز حمل، ،يرینظر گرفتن مالحظات بارگ در

مطابق مقررات و  ساختهشیپ ياجزا يانباردار
 معتبر  يهانامهنییآ

1 

11-2-4-2    2 فاضالب و آب انتقال يبرا يفلز هلول منع 

11-2-4-3    3 واحدها انیم وارید و سقف يصدابند 
 

 2-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات ستیلچک 5-5-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات

 فیرد آب مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 واحد هر يورود در آب هشمارند نصب 1 1 11-5-2-1-1

 2 دوحالته فونیس نصب 1 1 11-5-2-1-2

11-5-2-1-3 0 14 
 ددمج هاستفاد يبرا يآب خاکستر ای باران آب هیتصف و يآورجمع

  مجاز موارد در
3 

 فیرد ریدپذیتجد يهايانرژ دیتول و يانرژ مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 ریذدپیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0 11-5-2-2-1

11-5-2-2-2 0 6 
 يمنابع انرژبا  انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا

 ریدپذیتجد
2 

11-5-2-2-3 22 54 

 19 مبحث طبق يانرژ هرد
EC      –  9  ازیامت   
EC+    – 22 ازیامت     
EC++  – 54 زایامت    

3 

 ازاتیامت مجموع 100 24 --
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نموده است.  نیتامرا  کوچک رانبوهیغ يهاساختمان يسازیالزامات صنعت یتمام ساختمان نیا
 .شودیآن محاسبه م يبرا يسازیصنعت یلیشاخص تکم ن،یبنابرا

 2-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات ستیلچک 6-5-پ جدول

 زایامت سقف ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 کوچک رانبوهیغ يهاساختمان

 فیرد یطراح

 1 شیآسا و تیمطلوب يابعاد يهاانتخاب حداقل 6 6 11-2-5-2-1

 2 راگرهای/ م يالرزه يکاربرد جداسازها 2 0 11-2-5-2-1

 3 یصنعت یخارج ينما 6 0 11-2-5-2-1

 4 در محل يکاربه برش ازینما بدون ن نصب 3 3 11-2-5-2-1

 فیرد سازه

 1 )2-2-11( رابطهآمده از  دستبه ازیامت 35 5/24 11-2-5-3-1

 فیرد وارید

 1 )3-2-11(آمده از رابطه  دستبه ازیامت 20 9 11-2-5-4-1

 فیرد ییاجرا موارد ریسا

 1 ددمج هاستفاد تیبا قابل ساختهشیکارگاه به صورت پ زیتجه 3 5/1 11-2-5-5-1

11-2-5-5-1 0 3 
 هدور ژهیموقت و ساختهشیپمهیو ن ساختهشیپله پپله و راه

 ساخت
2 

 3 ساختهشیپمهیو ن ساختهشیپله پو راه پله 3 0 11-2-5-5-1

 4 ساختهشیپمهین ای ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يهاواحد 3 0 11-2-5-5-1

 5 فاضالب و آب يبرا یصنعت یکشلوله 4 4 11-2-5-5-1

11-2-5-5-1 2* 2 
با حذف  یصنعت يکارسفت يهاروشمورد از  کی حداقل

  عیسر يکارنازك يهاروش ای يرسازیز
6 

 7 سبچ ای آمادهشیبا مالت پ رنمای/ سنگ غ کی/ سرام ینصب کاش 5 5 11-2-5-5-1

 8 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد 2 0 11-2-5-5-1
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 زایامت سقف ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 کوچک رانبوهیغ يهاساختمان

 9 خشک نما نصب 3 0 11-2-5-5-1

 ازاتیامت مجموع 100 55 --

 
با حذف  یصنعت يکارسفت يهاروش” بند در ازیامت 2 ،یکشکانال يبرا شدهقیعا زهیگالوان يهاورق استفاده از علت به* 
 .است گرفته تعلق “ساختهشیمانند استفاده از اقالم پ عیسر يکارنازك يهاروش ای يرسازیز

 کسبو  کوچک رانبوهیغ يهاساختمان يسازیالزامات صنعت ههم نیتامساختمان با توجه به  نیا
را  دو هدرج يسازیصنعت یگواه 4-6-2-11بند  طبق ،است 60 و 30 نیب که 55 یلیتکم شاخص
 .کندیکسب م

 متوسط رانبوهیغ ساختمان 3-5-پ
به  آن هکه دو طبق استمترمربع  395به مساحت  ینیزم رد طبقه هشتساختمان  کی پروژه،

به  حدوا دو ،یمسکون هطبق هر دراست.  افتهیاختصاص  یمسکون يطبقه به واحدها ششو  نگیپارک
 است. مترمربع واقع شده 125و  110 يهامساحت

 .استمترمربع  2،056 ربنایکل ز سطح

 .است شده تیرعا ش،یآسا يبرا الزم يابعاد يهاحداقل

 است. متریلیم 50از  یابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضرب

 .است شده یطراح مدوالر پنجره و در ابعاد

 شده است. هیارا يبندقیو عا يرسازیز اتیینما، حداقل شامل جز هو نقش يمعمار دوفاز  يهانقشه

 يمعمار يهادر تطابق با نقشه واریکف و د يهاپوشش يبرا %2 به حداکثر عاتیضاساختن  محدود
 شده است. تیرعا

 .اندشده هیارا ییاجرا روش و کامل اتییجز با گود يدارسازیپا و يگودبردار محاسبات و هانقشه

 .است يفوالد عرشه سقف با بیترک در يامهره و چیپ يفلز اسکلت ،ساخت روش

 است. دهیناظر رس دییتا به و هیته طراح توسط يفهرست مصالح فوالد
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 .استسبک  یمانیبلوك س وارها،ید هیکل

 .است شده يسازمقاوم زلزله برابر در ساختمان يارسازهیغ ياجزا

 ،ییاجرا کامل اتییجز با آن يهانقشه و یطراح د،ییمورد تا یمهندس يهاپروژه با روش ساتیتاس
 .است شده هیارا

 شده است.  هیارا ییسازه به صورت کامل با روش اجرا ياجرا یکارگاه يهانقشه

 .است بوده مجدد هاستفاد تیقابل با(کانکس)  ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 رفته است. کاربهاستاندارد  ساتیتاسو  زاتیقطعات، تجه مصالح،

 استفادهساختمان  یمبحث دوازدهم مقررات مل طبقساخت  هدور هژیموقت، و هساختشیپ هپلراه از
 .است شده

 .است شده انجام واحدها انیم وارید و سقف يصدابند

با  (PP) لنیپروپیپل نگیتیو ف انتقال فاضالب از لوله يو برا هیچند ال يهاانتقال آب از لوله يبرا
 .است شده ستفادها تیفاتصال پوش

 ه است.رفت کاربه قیعا هساختشیپمهین يهامطبوع، کانال هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا

 .اندشده نصبچسب سنگ  و آمادهشیمالت پ با سنگ/  کیسرام/  یکاش

ته رف کاربه برگالسیفا جنس از ساختهشیپ خوابکف ،یرانیا مستراح جیرا ییبنا يسبد يجا به
 است.

 .است شده استفادهسرد اجرا  يهاقیعا ها،آشپزخانه کف یرطوبت يکارقیعا يبرا

 کار انجام شده است. يها در پاسنگ يکاربرش و استفادهنما از سنگ تراورتن و آجرنما  يبرا

 .است شده استفاده مالت از نما نصب يبرا

 شده است. هیارا کارانیپا هدر مرحل يبرداربهره هدفترچ

 .است شده استفاده دوحالته فونیواحدها از س یتمام در ونصب  واحد، هر يورود در آب هشمارند

 .ردیگیقرار م +EC يانرژ هدر رد ساختمان

*** 
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آن  يربنایکمتر و سطح کل ز 15 از و شتریب 7 از طبقات تعداد، 100مشابه کمتر  يواحدها تعداد
 ،بودنیصنعت زانیدر ادامه، م .است متوسط رانبوهیغ نوع از ن،یبنابرا ؛مترمربع است 10،000کمتر از 

 :شودیم نییمتناظر تع يهاستیلچک پرکردن قیطر از

 3-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا يسازیصنعت الزامات ستیلچک 7-5-پ جدول

 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان در يازسیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد یعموم الزامات

11-3-2-1    
داشتن  ،یبودن و در صورت فقدان استاندارد مل استاندارد

و  زاتیمصالح، قطعات، تجه يالزم برا یفن يهاهیدییتا
  ساتیتاس

1 

11-3-2-2    2 کار انیپا همرحل در يبرداربهره دفترچه هیارا 

11-3-2-3    3 15 ستیزطیمح یحام شاخص حداقل کسب 
11-3-2-4    4 ناظر توسط دییتا و يفوالد مصالح فهرست هیته 

 فیرد یطراح الزامات

11-3-3-1    
یلیم 50 از یمضرب صورت به فضاها داخل به داخل ابعاد
 امتداد هر در یمتوال يفضاها از یکی ياستثنا به ،متر

1 

11-3-3-2    2 پنجره و در ابعاد بودن مدوالر 

11-3-3-3    3 يمعمار دو فاز يهانقشه هیارا 

11-3-3-4    
 يهاپوشش يبرا %2 حداکثر به عاتیضا ساختن محدود

 يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در وارید و کف
4 

11-3-3-5    
گود با  يدارسازیو پا يها و محاسبات گودبردارنقشه هیارا

  ییکامل و روش اجرا اتییجز
5 

11-3-3-6    
در  نصب و حمل ساخت، نیح يهايارگذارب به توجه
 )متن به(مراجعه  ساختهشیپ ياسازه ياجزا یطراح

6 

11-3-3-7    
مراحل ساخت، حمل،  هیدر کل ییبه مالحظات اجرا توجه

 ياسازه ياجزا یدر طراح يو نگهدار ریتعم زینصب و ن
  ساختهشیپ

7 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان در يازسیصنعت الزامات یبل ریخ

11-3-3-8    
مطابق با ضوابط  یچوب يهاساختمان ياسازه ياجزا یطراح

 معتبر  يهانامهنییآ
8 

11-3-3-9    9 هاساختمان يارسازهیغ ياجزا يسازمقاوم 

11-3-3-10    
 هیارا و دییتا مورد یمهندس يهاروش با ساتیتاس یطراح
 ییاجرا کامل اتییجز با همراه ساتیتاس يهانقشه

10 

11-3-3-11    11 يدبنقیعا و يرسازیز اتییجز شامل حداقل نما، هنقش هیارا 

11-3-3-12    12 نما نصب دستورالعمل هیارا 

 فیرد ییاجرا الزامات

11-3-4-1   
 

 

 و يبارانداز حمل، ،يرینظر گرفتن مالحظات بارگ در
 يهانامهنییمطابق مقررات و آ ساختهشیپ ياجزا يانباردار
 معتبر 

1 

11-3-4-2    
سازه به صورت کامل با روش  ياجرا یکارگاه يهانقشه هیارا

  ییاجرا
2 

11-3-4-3    
 هاداستف تیقابل با ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 آن زا یمیدا هاستفاد يبرا يکاربر رییتغ امکان با ای مجدد
3 

11-3-4-4    4 یصنعت روش با يبندقالب 

11-3-4-5    5 نییتز يبرا مگر يآجر يوارهاید از استفاده عدم 

11-3-4-6    6  یالسف يهاو بلوك رسبکیغ یمانیس يهاکاربرد بلوك عدم 

11-3-4-7    7 موقت يساختهشیپمهین ای ساختهشیپله پو راه پله 

11-3-4-8    8 واحدها انیم وارید و سقف يصدابند 

11-3-4-9    9 فاضالب و آب انتقال يبرا يفلز هلول منع 

11-3-4-10    10 قیعا شیپ از يهاورق ای قیعا ساختهشیپمهین يهاکانال 

11-3-4-11    11 یصنعت نوع از یخارج ينما %85 حداقل 

11-3-4-12    12 محل در يکاربرش به ازین بدوننما  نصب 
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 3-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات ستیلچک 8-5-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات

 فیرد آب مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 واحد هر يورود در آب هشمارند نصب 1 1 11-5-2-1-1

 2 دوحالته فونیس نصب 1 1 11-5-2-1-2

11-5-2-1-3 0 14 
 ددمج هاستفاد يبرا يآب خاکستر ای باران آب هیتصف و يآورجمع

  مجاز موارد در
3 

 فیرد ریدپذیتجد يهايانرژ دیتول و يانرژ مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 ریذدپیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0 11-5-2-2-1

11-5-2-2-2 0 6 
 يمنابع انرژبا  انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا

 ریدپذیتجد
2 

11-5-2-2-3 22 54 

 19 مبحث طبق يانرژ هرد
EC      –  9  ازیامت   
EC+    – 22 ازیامت     
EC++  – 54 زایامت    

3 

 ازاتیامت مجموع 100 24 --

 

 “یاز نوع صنعت یخارج ينما %85حداقل ” مورد دو ،ییاز الزمات اجرا شودیم مالحظه که طورهمان
 ینعترصیساختمان غ نیا ن،ینشده است. بنابرا نیتام “محل در يکاربرش به ازین بدوننما  نصب” و

 یآموزش هجنببه علت  ،نجای. در استین يسازیصنعت یلیشاخص تکم هبه محاسب يازین گریو د است
  .شودیم یبررس يزسایصنعت یلیموضوع، الزامات کسب شاخص تکم
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 3-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات ستیلچک 9-5-پ جدول

 زایامت سقف  ازیامت مرتبط بند
 در يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 متوسط رانبوهیغ يهاساختمان

 فیرد یطراح

 1 شیو آسا تیمطلوب يبرا يابعاد يهاانتخاب حداقل 6 6 11-3-5-2-1

 2 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد BIM کاربرد 4 0 11-3-5-2-1

 3 راگرهای/ م يالرزه يجداسازها از استفاده 3 0 11-3-5-2-1

 فیرد سازه

 1 )2-3-11( رابطهآمده از  دستبه ازیامت 40 37 11-3-5-3-1

 فیرد وارید

 1 )3-3-11(آمده از رابطه  دستبه ازیامت 25 10 11-3-5-4-1

 فیرد ییاجرا موارد ریسا

 1 فاضالب و آب يبرا یصنعت یکشلوله 4 4 11-3-5-5-1

 2  ساختهشیپمهین ای ساختهشیپله پپله و راه 3 0 11-3-5-5-1

11-3-5-5-1 0 3 
 ای ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يهاواحد

 ساختهشیپمهین
3 

11-3-5-5-1 0 5 
 آمادهشیبا مالت پ رنمای/ سنگ غ کی/ سرام ینصب کاش

 چسب ای
4 

11-3-5-5-1 2* 2 
با حذف  یصنعت يکارسفت يهاروشمورد از  کی حداقل

  عیسر يکارنازك يهاروش ای يرسازیز
5 

 6 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد 2 2 11-3-5-5-1

 7 نما خشک نصب 3 0 11-3-5-5-1

 ازاتیامت مجموع 100 61 --

 

 .یرانیمستراح ا جیرا ییبنا يسبد يبه جا برگالسیاز جنس فا ساختهشیخواب پکفاستفاده از  علت به* 
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شود. حال آن که، اگر تمامی تلقی می غیرصنعتی، الزامات ههم نیتامعدم ساختمان با توجه به  نیا
 قرار 65 و 35 نیب که 61 يسازیصنعت یلیتکم شاخص به علت کسب کرد،الزامات را رعایت می

 .کند کسب رادو  هدرج يسازیصنعت یگواه تتوانسیم 4-6-3-11 بند طبق ،دارد

 اول هنمون – یساختمان بزرگ هپروژ 4-5-پ
 هر در. است نیرزمیز فاقد طبقه دارد و پنجاست که هر بلوك  بلوك پنجاه و کصدیمتشکل از  پروژه
 با يواحد 3،000 هپروژ کی جموعدر م ن،یبنابرا .است شده واقع متفاوتپالن  باواحد  چهار ،طبقه
 .استواحد مشابه  750

 مترمربع است. 330،000 ربنایکل ز سطح

 هنیزم درو کنترل ساختمان،  یمندرج در قانون نظام مهندس تیبر دارا بودن صالح عالوه يمجر
 .است بودجه و برنامه سازمان از کی هرتب يدارا ه،یابن

 انجام شده است. ساخت و طرحبه صورت  پروژه

 انتخاب شده است. متریلیم 50 از یداخل به داخل فضاها به صورت مضرب ابعاد

 .است شده تیرعا ش،یآسا يبرا الزم يابعاد يهاحداقل

 است. شده یطراحمدوالر  ،پنجره و در ابعاد

 .است شده هیارا يبندقیعا و يرسازیز اتییجز شاملنما  هو نقش يمعمار دو فاز يهانقشه

 يهانقشه اساس بر محاسباتدر  واریکف و د يهاپوشش يبرا %1 به حداکثر عاتیضاساختن  محدود
 شده است. تیرعا يمعمار

 قرار گرفته است. رچسبندهیدانه و غدرشت مصالح از هیال سه يندارد و رو يگودبردار پروژه

راه، مسکن و  قاتیمرکز تحق دییاست که مورد تا بوده کپارچهی يدرجا هآرمبتن ،ساخت روش
 .است يشهرساز

 شده است. يسازدر برابر زلزله مقاوم ساختمان يارسازهیغ ياجزا

 .است شده يسازمقاوم یجان یمنیا - IIعامل با سطح عملکرد ریپدافند غ هساختمان در حوز
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 ،ییراکامل اج اتییآن با جز يهاو نقشه یطراح تیصالحبا یساتیتاسپروژه توسط مشاور  ساتیتاس
 .است هشد هیارا

 مدل شده است. یابیهمراه با تداخل ،يبعد سه سطح در ساختمان اطالعات

 ساختمان برآورد شده است. يو مصرف انرژ انجام يانرژ مصرف در ییجورفهص کردیرو با یطراح

 .است شده هیارا ییاجرا روش با کامل صورت به سازه ياجرا یکارگاه يهانقشه

 .است شده استفاده یصنعت يبندقالب روش از

 .است هبود مجدد هاستفاد تیقابل با ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 .است شده انجام دستگاه با آرماتورها خم و قطع

 .است شده يسازشیپ ها،پله کف و سازه

 .است شده حذف هاکف و وارید يرسازیز

صدا شده  يبندقیساختمان عا یمقررات مل هجدهم مبحثواحدها بر اساس  انیم وارید و سقف
 است.

 .است شده استفاده یکشلوله يبرا هیالپنج يهالوله از

 است. هرفت کاربه قیعا هساختشیپمهین يهامطبوع، کانال هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا

 .است شده استفاده چسب ای آمادهشیپ مالت از سنگ / کیسرام / یکاش يبرا

 .است شده استفاده انینما بتن از نما يبرا

 .بودند دهید آموزش یعمل و ينظر صورت به اجرا عوامل

 .بود مستقر پروژه در تیفیک کنترل نظام

 .بود مستقر پروژه در تیفیک نیتضم نظام

 .بود یجان تلفات فاقد کار،ساعت -نفر ونیلیم 10در پروژه مستقر بود؛ با  HSEموثر  نظام

 کرارت بر یمبتن يبندزمان هبرنام با اجرا هسیمقا يبرا الزم مدارك و همراه منابع با يبندزمان هبرنام
 .است شده هیارا

 .است شده هیارا کارانیپا همرحل در يبرداربهره هدفترچ
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 واحد 5،000 گذشته، سال 10 در يمجر توسط يشنهادیپ ستمیس با شدهساخته يواحدها مجموع
 .است بوده

 .مجزاست کنتور يدارا واحد هر

 .است شده استفاده دوحالته فونیاز س ،واحدها یتمام در

 .است شده نیتام يدیخورش يانرژ کمک به انهیسال یمصرف گرمآب %15 حداقل

 .ردیگیقرار م +EC يانرژ هرد در ساختمان

*** 

 يسو از .است یساختمان بزرگ هپروژ است؛ از نوع شتریب مترمربع 10،000 از ربنایز کل سطح چون
 .ردیگیم قرار یساختمان بزرگ يهاپروژه گروه در ز،ین دارد مشابه واحد 750 پروژه چون گر،ید

 :شودیم نیچن ،الزامات ستیلچک

 4-5-پ بند موضوع يهاساختمان يبرا يسازیصنعت الزامات ستیلچک 10-5-پ جدول

 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد یعموم الزامات

11-4-2-1 
  

 
 دارا رب عالوه بودجه و برنامه سازمان از هیابن کی يبندرتبه
 قانون در مندرج تیصالح بودن

1 

11-4-2-2    2 “ساخت و طرح” هویش با پروژه انجام 

11-4-2-3 

  

 
 داشتن ،یمل استاندارد فقدان صورت در و بودن استاندارد

 و زاتیتجه قطعات، مصالح، يبرا الزم یفن يهاهیدییتا
 ساتیتاس

3 

11-4-2-4    4 کار انیپا همرحل در يبرداربهره دفترچه هیارا 

11-4-2-5    5 15 ستیزطیمح یحام شاخص حداقل کسب 

 فیرد یطراح الزامات

11-4-3-1    
 برآورد و يانرژ مصرف در ییجوصرفه کردیرو با یطراح

 ساختمان یمصرف يانرژ
1 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

11-4-3-2    
یلیم 50 از یمضرب صورت به فضاها داخل به داخل ابعاد
 متر

2 

11-4-3-3    3 پنجره و در ابعاد بودن مدوالر 

11-4-3-4    4  يفاز دو معمار يهانقشه هیارا 

11-4-3-5    
 يهاپوشش يبرا %1 حداکثر به عاتیضا ساختن محدود

 يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در وارید و کف
5 

11-4-3-6    
ا گود ب يدارسازیو پا يها و محاسبات گودبردارنقشه هیارا

  ییکامل و روش اجرا اتییجز
6 

11-4-3-7    7 )متن به(مراجعه  شده دییتا ساخت روش کاربرد 

11-4-3-8    8 )متن به(مراجعه  شده دییتا وارید انواع کاربرد 

11-4-3-9    9 هاساختمان يارسازهیغ ياجزا يسازمقاوم 

11-4-3-10    
 هیارا و دییتا مورد یمهندس يهاروش با ساتیتاس یطراح
 ییاجرا کامل اتییجز با همراه ساتیتاس يهانقشه

10 

11-4-3-11    
 و يرسازیز اتییجز شامل حداقل نما، هنقش هیارا
 يبندقیعا

11 

11-4-3-12    
 به و محل در يکاربرش به ازین بدون نما سنگ نصب

 خشک صورت
12 

11-4-3-13    13 نما نصب دستورالعمل هیارا 

11-4-3-14    از  استفادهBIM 14 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد 

 فیرد ییاجرا الزامات

11-4-4-1    
 با کامل صورت به سازه ياجرا یکارگاه يهانقشه هیارا

 ییاجرا روش
1 

11-4-4-2    
 هاداستف تیقابل با ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 آن زا یمیدا هاستفاد يبرا يکاربر رییتغ امکان با ای مجدد
2 

11-4-4-3    3 یصنعت روش به يبندقالب 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

11-4-4-4    4 دستگاه با آرماتورها خم و قطع 

11-4-4-5    
 نآ نصب و کارخانه در يفوالد اسکلت قطعات يسازشیپ

 يامهره و چیپ اتصاالت با فقط محل در
5 

11-4-4-6    
فقط از نوع کندسوز مطابق استاندارد  رنیاستایپل کاربرد

ASTM يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق دییو با تا 
 یمیموقت و دا يهاسازه يوارهاید ایسقف  يبرا

6 

11-4-4-7 
11-4-4-8    

 انواع ای) نییتز ي(مگر برا يآجر يوارهایاستفاده از د عدم
 رسبکیغ یمانیو س یبلوك سفال

7 

11-4-4-9    
 مبحث اساس بر واحدها انیم وارید و سقف يصدابند
 ساختمان یمل مقررات هجدهم

8 

11-4-4-10    9 فاضالب و آب انتقال يبرا یصنعت روش به یکشلوله 

11-4-4-11    
/  کیسرام/  یکاش يبرا چسب ای آمادهشیپ مالت کاربرد
 رنمایغ سنگ

10 

 فیرد یتیریمد الزامات

11-4-5-1    1 اجرا عوامل یعمل و ينظر آموزش 

11-4-5-2    2 تیفیک کنترل نظام استقرار 

11-4-5-3    3 تیفیک نیتضم نظام استقرار 

11-4-5-4    نظام موثر  استقرارHSE  4 

11-4-5-5    5 کرارت بر یمبتن و منابع با همراه يبندزمان هبرنام داشتن 

11-4-5-6    6  يبندزمان هاجرا با برنام هسیمقا يمدارك الزم برا هیارا 
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 4-5-پ بند موضوع يهاساختمان يبرا ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات ستیلچک 11-5-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات

 فیرد آب مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 واحد هر يورود در آب هشمارند نصب 1 1 11-5-2-1-1

 2 دوحالته فونیس نصب 1 1 11-5-2-1-2

11-5-2-1-3 0 14 
 ددمج هاستفاد يبرا يآب خاکستر ای باران آب هیتصف و يآورجمع

 مجاز موارد در
3 

 فیرد ریدپذیتجد يهايانرژ دیتول و يانرژ مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 ریذدپیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0 11-5-2-2-1

11-5-2-2-2 3 6 
 يمنابع انرژبا  انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا

 ریدپذیتجد
2 

11-5-2-2-3 22 54 

 19 مبحث طبق يانرژ هرد
EC      –  9  ازیامت   
EC+    – 22 ازیامت     
EC++  – 54 زایامت    

3 

 ازاتیامت مجموع 100 27 --

 

 ریز ستیلچک مطابق يسازیصنعت یلیتکم شاخص است، کرده تیرعا را الزامات یتمام که آنجا از
 :شودیم محاسبه

 4-5-پ بند موضوع يهاساختمان يبرا يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات ستیلچک 12-5-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت یلیکمت شاخص کسب الزامات

 فیرد یطراح الزامات

 1 شیآسا يبرا الزم يابعاد يهاحداقل تیرعا 8 8 11-4-6-2-1

 2 راگرهایم/  يالرزه يجداسازها کاربرد 7 7 11-4-6-2-2
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  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت یلیکمت شاخص کسب الزامات

11-4-6-2-3 6 6 
 یمنیا - II عملکرد سطح با رعاملیغ پدافند هحوز در يسازمقاوم

 یجان
3 

 4 یصنعت یخارج ينما 8 8 11-4-6-2-4

 فیرد ییاجرا الزامات

11-4-6-3-1 0 7 

 :مورد 3 نیا از یکی کاربرد
 مسلح بتن اسکلتدر  یجوش ساختهشیآرماتور پ شبکه •
 ياو مهره چیدر قطعات اسکلت پ DTI ژهیو يواشرها •
 يدر روش قاب سبک فوالد یربتنیسبک غ يهاسقف •

1 

 2 ساخت هدور در منیا و موقت هپلراه کاربرد 3 3 11-4-6-3-2

 3 هاپلهراه هساز يسازشیپ 3 3 11-4-6-3-3

 4 هاپله کف يسازشیپ 3 3 11-4-6-3-4

 5 يرسازیز حذف به منجر يهاروش کاربرد 5 5 11-4-6-3-5

 6 ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يواحدها کاربرد 3 0 11-4-6-3-6

 7 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد 3 3 11-4-6-3-7

11-4-6-3-8 3 3 
ز ا يهاکاربرد ورق ای قیعا هساختشیپمهین يهااستفاده از کانال

 مطبوع هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا قیعاشیپ
8 

11-4-6-3-9 0 5- 
 سطح از متر 20 از شیب ارتفاع در یسفال بلوك با رچهیت کاربرد

 نیزم
9 

11-4-6-3-10 
11-4-6-3-11 

12 15 

حادثه منجر به فوت (مراجعه  کیکار در کارگاه با  ساعت-نفر تعداد
 به متن)

 )متن به(مراجعه  فوت به منجر حادثه بدون پروژه اتمام
10 

 فیرد یسازمانده الزامات

11-4-6-4-1 8 8 
 يمجر توسط يشنهادیپ ستمیس با شدهساخته يواحدها مجموع

 يجار هپروژ يواحدها تعداد نصف حداقل گذشته، سال 10 در
1 

 2 گرتوسعه/  کارفرما توسط پروژه تیفیک دییتا 11 11 11-4-6-4-2
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  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 بزرگ يهاپروژه ساختمان در يسازیصنعت یلیکمت شاخص کسب الزامات

11-4-6-4-3 7 7 
 با يمجر توسط شده اجرا سوابق از پروژه کتاب کی حداقل هیارا
 گذشته سال 5 در يشنهادیپ ستمیس

3 

 ازاتیامت مجموع 100 87 --

 

 65که چون از  است 78پروژه  نیا يساختمان برا يسازیصنعت یلیشاخص تکم گر،یعبارت د به
 .شودیمحسوب م کی هدرج یصنعتاست،  شتریب

 دوم هنمون – یساختمان بزرگ هپروژ 5-5-پ
(شامل  مشاعات آن، هطبق چهارو  یمسکون آن، هطبق ازدهی که استپانزده طبقه  با یساختمان ،پروژه

قرار  از(واحد  شش ،یمسکون هدر هر طبق .است )یورزش هو مجموع اجتماعات سالن نگ،یپارک ،یالب
(جمعا  راهرو و آسانسور دستگاه دو ،پلهراه دو)، یمترمربع 85و دو واحد  یمترمربع 110 واحد چهار

 است. شده واقع) مترمربع 40 مساحت به

 مترمربع است. 9،750 ربنایکل ز سطح

 هنیزم درو کنترل ساختمان،  یمندرج در قانون نظام مهندس تیبر دارا بودن صالح عالوه يمجر
 .است بودجه و برنامه سازمان از کی هرتب يدارا ه،یابن

 طرح و ساخت انجام شده است. روشبه  پروژه

 يبرا الزم يابعاد يهاحداقلانتخاب و  متریلیم 50 از یمضربداخل به داخل فضاها به صورت  ابعاد
 .است شده تیرعا ش،یآسا

 است. شده یطراحدر و پنجره مدوالر  ابعاد

 شده است. هیارا يبندقیو عا يرسازیز اتییشامل جز نما هو نقش يمعمار دو فاز يهانقشه

 يهانقشهبر اساس  محاسباتدر  واریکف و د يهاپوشش يبرا %1 به حداکثر عاتیضا ساختن محدود
 .است شده تیرعا يمعمار

 .شده است هیارا ییکامل و روش اجرا اتییبا جز متناظر يهانقشهگود انجام و  يدارسازیپا محاسبات
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 .بوده است یتونل يهاقالبساخت،  روش

 .است شده يسازمقاوم زلزله برابر در ساختمان يارسازهیغ ياجزا

 .است شده يسازمقاوم یجان یمنیا - IIعامل با سطح عملکرد ریپدافند غ هساختمان در حوز

 ،ییراکامل اج اتییآن با جز يهاو نقشه یطراح تیصالحبا یساتیتاسپروژه توسط مشاور  ساتیتاس
 شده است. هیارا

 .است شده مدل ،یابیتداخل با همراه يبعد سه سطح در ساختمان اطالعات

 .است شده برآورد ساختمان يانرژ مصرف و انجام يانرژ مصرف در ییجوصرفه کردیرو با یطراح

 .است شده هیارا ییاجرا روش با کامل صورت به سازه ياجرا یکارگاه يهانقشه

 .است بوده مجدد هاستفاد تیقابل با ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 .است شده انجام دستگاه با آرماتورها خم و قطع

 .است شده آماده ساختهشیپ صورت به جوش، باآرماتور  يهاشبکه

 .است شده استفاده یصنعت يبندقالب روش از

 .است شده يسازشیپ هاپلهراه يریشمش

 حذف شده است. وارهاید يکارنازك

صدا شده  يبندقیساختمان عا یواحدها بر اساس مبحث هجدهم مقررات مل انیم وارید و سقف
 است.

 .است شده استفاده یصنعت یکشلوله روش از فاضالب و آب انتقال يبرا

 است. هرفت کاربه قیعا هساختشیپمهین يهامطبوع، کانال هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا

 .است شده استفاده چسب ای آمادهشیپ مالت از سنگ/  کیسرام/  یکاش يبرا

 .است شده استفاده انینما بتن از نما يبرا

 بودند. دهیآموزش د یو عمل يبه صورت نظر ،ییاجرا عوامل

 .بود مستقر پروژه در تیفیک کنترل نظام
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 .بود مستقر پروژه در تیفیک نیتضم نظام

 کی يدارا ،یکارگاه ساعت کار-نفر هزار صدکیو  ونیلیم 15در پروژه مستقر بود؛ با  HSEموثر  نظام
 .است بوده فوت به منجر هحادث

 کرارت بر یمبتن يبندزمان هبرنام با اجرا هسیمقا يبرا الزم مدارك و همراه منابع با يبندزمان هبرنام
 .است شده هیارا

 شده است. هیارا کارانیپا هدر مرحل يبرداربهره هدفترچ

 واحد 10،000سال گذشته،  10در  يتوسط مجر يشنهادیپ ستمیشده با سساخته يواحدها مجموع
 .است بوده

 .است مجزا آبکنتور  يدارا ،واحد هر

 .است شده استفاده دوحالته فونیواحدها از س یتمام در

 .ردیگیقرار م +EC يانرژ هدر رد ساختمان

*** 

 .است بزرگ هپروژنوع  ازاست؛  15 حداقل طبقات کل تعداد چون

 :شودیم نیچن ،الزامات ستیلچک

 5-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا يسازیصنعت الزامات ستیلچک 13-5-پ جدول

 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد یعموم الزامات

11-4-2-1    
 دارا رب عالوه بودجه و برنامه سازمان از هیابن کی يبندرتبه
 قانون در مندرج تیصالح بودن

1 

11-4-2-2    2 “ساخت و طرح” هویش با پروژه انجام 

11-4-2-3    
 داشتن ،یمل استاندارد فقدان صورت در و بودن استاندارد

 و زاتیتجه قطعات، مصالح، يبرا الزم یفن يهاهیدییتا
 ساتیتاس

3 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

11-4-2-4    4 کار انیپا همرحل در يبرداربهره دفترچه هیارا 

11-4-2-5    5 15 ستیزطیمح یحام شاخص حداقل کسب 

 فیرد یطراح الزامات

11-4-3-1    
 برآورد و يانرژ مصرف در ییجوصرفه کردیرو با یطراح

 ساختمان یمصرف يانرژ
1 

11-4-3-2    
یلیم 50 از یمضرب صورت به فضاها داخل به داخل ابعاد
 متر

2 

11-4-3-3    3 پنجره و در ابعاد بودن مدوالر 

11-4-3-4    4  يفاز دو معمار يهانقشه هیارا 

11-4-3-5    
 يهاپوشش يبرا %1 حداکثر به عاتیضا ساختن محدود

 يمعمار يهانقشه اساس بر محاسبات در وارید و کف
5 

11-4-3-6    
ا گود ب يدارسازیو پا يها و محاسبات گودبردارنقشه هیارا

  ییکامل و روش اجرا اتییجز
6 

11-4-3-7    7 )متن به(مراجعه  شده دییتا ساخت روش کاربرد 

11-4-3-8    8 )متن به(مراجعه  شده دییتا وارید انواع کاربرد 

11-4-3-9    9 هاساختمان يارسازهیغ ياجزا يسازمقاوم 

11-4-3-10    
 هیارا و دییتا مورد یمهندس يهاروش با ساتیتاس یطراح
 ییاجرا کامل اتییجز با همراه ساتیتاس يهانقشه

10 

11-4-3-11    
 و يرسازیز اتییجز شامل حداقل نما، هنقش هیارا
 يبندقیعا

11 

11-4-3-12    
 به و محل در يکاربرش به ازین بدون نما سنگ نصب

 خشک صورت
12 

11-4-3-13    13 نما نصب دستورالعمل هیارا 

11-4-3-14    از  استفادهBIM 14 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

 فیرد ییاجرا الزامات

11-4-4-1    
 با کامل صورت به سازه ياجرا یکارگاه يهانقشه هیارا

 ییاجرا روش
1 

11-4-4-2    
 هاداستف تیقابل با ساختهشیپ صورت به کارگاه زیتجه

 آن زا یمیدا هاستفاد يبرا يکاربر رییتغ امکان با ای مجدد
2 

11-4-4-3    3 یصنعت روش به يبندقالب 

11-4-4-4    4 دستگاه با آرماتورها خم و قطع 

11-4-4-5    
 نآ نصب و کارخانه در يفوالد اسکلت قطعات يسازشیپ

 يامهره و چیپ اتصاالت با فقط محل در
5 

11-4-4-6    
فقط از نوع کندسوز مطابق استاندارد  رنیاستایپل کاربرد

ASTM يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق دییو با تا 
 یمیموقت و دا يهاسازه يوارهاید ایسقف  يبرا

6 

11-4-4-7 
11-4-4-8    

 انواع ای) نییتز ي(مگر برا يآجر يوارهایاستفاده از د عدم
 رسبکیغ یمانیو س یبلوك سفال

7 

11-4-4-9    
 مبحث اساس بر واحدها انیم وارید و سقف يصدابند
 ساختمان یمل مقررات هجدهم

8 

11-4-4-10    9 فاضالب و آب انتقال يبرا یصنعت روش به یکشلوله 

11-4-4-11    
/  کیسرام/  یکاش يبرا چسب ای آمادهشیپ مالت کاربرد
 رنمایغ سنگ

10 

 فیرد یتیریمد الزامات

11-4-5-1    1 اجرا عوامل یعمل و ينظر آموزش 

11-4-5-2    2 تیفیک کنترل نظام استقرار 

11-4-5-3    3 تیفیک نیتضم نظام استقرار 

11-4-5-4    نظام موثر  استقرارHSE  4 

11-4-5-5    5 کرارت بر یمبتن و منابع با همراه يبندزمان هبرنام داشتن 
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 مرتبط بند
 کاربرد
 ندارد

 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت الزامات یبل ریخ

11-4-5-6    6  يبندزمان هاجرا با برنام هسیمقا يمدارك الزم برا هیارا 
 
 

 5-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات ستیلچک 14-5-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 ستیزطیمح یحام شاخص کسب الزامات

 فیرد آب مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 واحد هر يورود در آب هشمارند نصب 1 1 11-5-2-1-1

 2 دوحالته فونیس نصب 1 1 11-5-2-1-2

11-5-2-1-3 0 14 
 ددمج هاستفاد يبرا يآب خاکستر ای باران آب هیتصف و يآورجمع

  مجاز موارد در
3 

 فیرد ریدپذیتجد يهايانرژ دیتول و يانرژ مصرف در ییجوصرفه الزامات

 1 ریذدپیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0 11-5-2-2-1

11-5-2-2-2 0 6 
 يمنابع انرژبا  انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا

 ریدپذیتجد
2 

11-5-2-2-3 22 54 

 19 مبحث طبق يانرژ هرد
EC      –  9  ازیامت   
EC+    – 22 ازیامت     
EC++  – 54 زایامت    

3 

 ازاتیامت مجموع 100 24 --

 

 ریز ستیلچک مطابق يسازیصنعت یلیتکم شاخص است، کرده تیرعا را الزامات یتمام که آنجا از
 :شودیم محاسبه
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 5-5-پ بند موضوع ساختمان يبرا يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات ستیلچک 15-5-پ جدول

  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 فیرد یطراح الزامات

 1 شیآسا يبرا الزم يابعاد يهاحداقل تیرعا 8 8 11-4-6-2-1

 2 راگرهایم/  يالرزه يجداسازها کاربرد 7 0 11-4-6-2-2

11-4-6-2-3 6 6 
 یمنیا - II عملکرد سطح با رعاملیغ پدافند هحوز در يسازمقاوم

 یجان
3 

 4  یصنعت یخارج ينما 8 8 11-4-6-2-4

 فیرد ییاجرا الزامات

11-4-6-3-1 7 7 

 :مورد 3 نیا از یکی کاربرد
 مسلح بتن اسکلتدر  یجوش ساختهشیآرماتور پ شبکه •
 ياو مهره چیدر قطعات اسکلت پ DTI ژهیو يواشرها •
 يدر روش قاب سبک فوالد یربتنیسبک غ يهاسقف •

1 

 2 ساخت هدور در منیا و موقت هپلراه کاربرد 3 3 11-4-6-3-2

 3 هاپلهراه هساز يسازشیپ 3 3 11-4-6-3-3

 4 هاپله کف يسازشیپ 3 0 11-4-6-3-4

 5 يرسازیز حذف به منجر يهاروش کاربرد 5 5 11-4-6-3-5

 6 ساختهشیپ یبهداشت سیسرو يواحدها کاربرد 3 0 11-4-6-3-6

 7 اجرا سرد یرطوبت قیعا کاربرد 3 0 11-4-6-3-7

11-4-6-3-8 3 3 
ز ا يهاکاربرد ورق ای قیعا هساختشیپمهین يهااستفاده از کانال

 مطبوع هیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا قیعاشیپ
8 

11-4-6-3-9 0 5- 
 سطح از متر 20 از شیب ارتفاع در یسفال بلوك با رچهیت کاربرد

 نیزم
9 

11-4-6-3-10 
11-4-6-3-11 

11 15 

حادثه منجر به فوت (مراجعه  کیکار در کارگاه با  ساعت-نفر تعداد
 به متن)

 )متن به(مراجعه  فوت به منجر حادثه بدون پروژه اتمام
10 
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  ازیامت مرتبط بند
 سقف

 ازیامت
 بزرگ يهاپروژه در ساختمان يسازیصنعت یلیتکم شاخص کسب الزامات

 فیرد یسازمانده الزامات

11-4-6-4-1 8 8 
 يمجر توسط يشنهادیپ ستمیس با شدهساخته يواحدها مجموع

 يجار هپروژ يواحدها تعداد نصف حداقل گذشته، سال 10 در
1 

 2 گرتوسعه/  کارفرما توسط پروژه تیفیک دییتا 11 11 11-4-6-4-2

11-4-6-4-3 7 7 
 با يمجر توسط شده اجرا سوابق از پروژه کتاب کی حداقل هیارا
 گذشته سال 5 در يشنهادیپ ستمیس

3 

  ازاتیامت مجموع 100 80 --

 

 65که چون از  است 80پروژه  نیا يساختمان برا يسازیصنعت یلیشاخص تکم گر،یعبارت د به
 .شودیمحسوب م کی هدرج یصنعتاست،  شتریب
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 یسیانگل به یفارس نامهواژه
 عنوان بهکه  LSF ستمیسم ئقا ياجزا ؛اِستاد
 عمل یثقل يبارها در یستون باربر عضو

 ند.کنیم

Stud 

 Health, Safety and Environment (HSE) ستیزطیمح و یمنیا بهداشت،

 Productivity يوربهره

 Pre Slab دالشیپ

 Cement Board یمانیستخته

 Clash Detecting یابیتداخل

اجزاي که LSF سیستم  یافق ياعضا ؛تِرَك
 .کنندیرا به هم وصل م قائم

Track 

 Quality Assurance (QA) تیفیک نیتضم

 Developer گرتوسعه

 Gross Domestic Product (GDP) یداخل ناخالص دیتول

 Joist رچهیت

 Tilt-Up آپ-لتیت

 Load Bearing Wall باربر وارید

 Oriented Strand Board (OSB)  ؛OSB پوشش
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  دارجهت يهاچوب خرده از متشکل هتخت

 اجزاي قائمکه LSF سیستم  یافق ياعضا ؛ررانِ
 .کنندیرا به هم وصل م

Runner 

 Balloon Framing يفوالد سبک قابدر  کپارچهی وارید روش

 Platform Framing يدر قاب سبک فوالد ياطبقه روش

 Municipal Solid Waste يشهر يهازباله

 Green Building سبز ساختمان

 Zero Energy Houses يانرژ صفر يهاخانه

 International Labour Organization (ILO) کار یالمللنیب سازمان

 Insulating Concrete Formwork (ICF) ماندگار قیعا يهابا قالب آرمهبتن هساز

 Lightweight Steel Frame (LSF) يفوالد سبک قاب ستمیس

 Roll Forming غلتک با یدهشکل

 Design and Build (DB) ساخت و طرح

 Quality Contlrol (QC) تیفیک کنترل

 Purlin الپه

 Louvered Facade ياکرکره ينما ینوع لووِر،

 Building Information Modeling (BIM) ساختمان اطالعات يسازمدل

 Total Quality Management (TQM) جامع تیفیک تیریمد

 Cold-Formed Steel شده نورد سرد يفوالد مقاطع

 World Watch Institute یجهان نظارت موسسه

  ؛DTI هژیو واشر
 کشش الزم تامین هکنندمشخص واشر

Direct Tension Indicator (DTI) 
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