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  شرح خدمات مهندسان ناظر
  ) عرفي شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استانم( 

و آئين نامه  1374اين مجموعه شرح خدمات در راستاي اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 
تدوين شده است و تا زمان  )نظامات اداري  (و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  )1375مصوب (اجرائي آن 

  .خواهد گرفت قرارتصويب و ابالغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازي مالك عمل 

  تعاريف -فصل اول  

مندرجات با تعاريف ساير واژه ها مطابق . واژه هاي زير در اين شرح خدمات در معاني ذكر شده استفاده شده است
  .مي باشد) نظامات اداري ( مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران :سازمان استان 

  .ارتي است كه داراي دو جنبه استمرار مرحله اي و استمرار زماني استنظ :نظارت مستمر 

  نظارت برتمام مراحل عمليات ساختماني بدون انقطاع مرحله اي :استمرار مرحله اي 

  نظارت بر عمليات ساختماني بدون فاصله زماني زياد و منقطع :استمرار زماني 

ه پروانه ساختمان مانند شهرداري ، دهداري، شركت شهر نهاد رسمي صادر كنند :مرجع صدور پروانه ساختمان 
  جديد ، شركت شهرك صنعتي ، سازمان منطقه آزاد 

  
  كليات  -فصل دوم 

  . مي باشد  "نظارت مستمر "نظارت مهندسان ناظر بر  عمليات اجرائي ساختمان   1- 2

نظارت مهندسان ناظر ، از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهي پايان  2- 2
و به هيچ  بودهچهار ناظر از چهار رشته ، نظارت جمعي  حضوراين نظارت در موارد مشتمل بر . كار خاتمه مي يابد 

  .وجه جنبه نوبتي و جداگانه ندارد

در اموري كه تواما مربوط به دو رشته ( خصوص عملكرد خود ، حسب مورد بصورت جمعي  مهندسان ناظر در 3- 2
در قبال سازمان ) دراموري كه مربوط به رشته تخصصي مورد صالحيت هر ناظر است ( يا فردي ) يا بيشتر است 

  . استان و ساير مراجع قانوني مسئول بوده و پاسخگو مي باشند



ه كنترلي دارد و در صورت عدم انطباق كار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات وظائف مهندسان ناظر جنب 4- 2
مكلفند ضمن تذكر كتبي به سازنده و ، مصوب ، الزامات قانوني ، مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط الزم االجرا 

توقف عمليات اجرائي  درخواست اصالح يا، صاحبكار ، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم و حسب مورد 
همچنين تصوير گزارش خود را به سازمان استان . و الزام سازنده و صاحبكار به رعايت ضوابط الزم االجرا نمايند 

  .دمي باشنمهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغييرات در نقشه ها و مشخصات فني ن. تحويل دهند

ضوابط نظارت ساختمان در قررات و ضوابط قانوني بخصوص عملكرد مهندسان ناظر بايد در چهارچوب كليه م 5- 2
  .فصل چهارم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان صورت گيرد

كليه مهندسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگي الزم را با مهندس ناظر هماهنگ كننده در تمام امور بطور  6- 2
 .همفكري، مذاكره ، همكاري و ارتباط پيوسته داشته باشندمستمر به عمل آورند و با اطالع وي با ساير ناظران 

مهندسان ناظر هر پروژه بايد قبل از آغاز عمليات اجرائي باتفاق يكديگر از محل پروژه بازديد كنند و از ويژگي  7- 2
موقعيت ملك، همجواري ها، تأسيسات ملك و تأسيسات شهري : ها ي ملك و مجاورت هاي آن از جمله 

صورت جلسه ژه اطالع حاصل كنند و  مراتب را حاصل نموده و ازجميع عوامل موثر در اجراي پرو مجاوراطالع
 .نمايند

كليه مهندسان ناظر موظف به كنترل و تأييد ترازها و موقعيت هاي مكاني به اتفاق ناظران ديگر و تنظيم و  8- 2
 .، به اتفاق ناظر هماهنگ كننده مي باشندامضاي صورتجلسه آن 

مهندسان ناظر موظف به كنترل رعايت بهداشت، ايمني و حفظ محيط زيست ، مطابق ضوابط الزم االجرا بويژه  9- 2
از تجهيز كارگاه  " در تمام مراحل اجرا)ايمني و حفاظت كار در حين اجرا( مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان 

بطور عام و در حدود صالحيت خود بطور خاص ، همچنين هماهنگي در زمينه هاي تخصصي با ساير " تا پايان كار
  .ناظران ودر صورت لزوم ارائه تذكر كتبي به سازنده و صاحبكار مي باشند

طبق با  الزامات مبحث مهندسان ناظر موظف به تنظيم و امضاي گزارش هاي مرحله اي اجراي ساختمان من 10- 2
به اتفاق مي باشند و مهندس ناظر هماهنگ كننده مسئول تسليم و )نظامات اداري ( دوم مقررات ملي ساختمان 

 . تحويل اين گزارش ها به مراجع ذيربط است

و امضاو مهر ) با حضور صاحبكار و سازنده ( مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحويل زمين  11- 2
 . مي باشنده آن صورتجلس

موظف به كنترل ) همزمان با پيشرفت كارو بطور تدريجي ( مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول كار  12- 2
ارائه يك  و نقشه هاي چون ساخت تهيه شده توسط سازنده در هر مرحله و تأييد و امضاي آن در همان مرحله

 . ه آن به سازمان استان مي باشندنسخه تائيد شد



ط اعم از سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان و تبمهندسان ناظر موظف به حضور درمراجع مر 13- 2
 .ارائه توضيحات و امضاي اسناد در چهارچوب قانون مي باشند جهتوزارت راه و شهرسازي ، حسب مورد 

ن ناظر هماهنگ كننده مكلف به تعيين چهار ناظر ازمهندسان در اشخاص حقوقي ، مدير عامل ضمن تعيي 14- 2
واعالم رسمي آن ) با رعايت صالحيت مربوط (شركت كه اسامي آنان در پشت پروانه اشتغال درج شده است 

 .به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان مي باشد ،بصورت كتبي 

 

  شرح خدمات ناظر هماهنگ كننده  -سوم فصل 

مذاكره با صاحبكار و كسب اطالع از برنامه وي براي اجراي ساختمان به اتفاق ساير مهندسان ناظرو مستند  1- 3
  . سازي آن

 پروانه ساختمانمندرج در ذيصالح كنترل و حصول اطمينان از اجراي ساختمان توسط سازنده  2- 3

 رئيس كارگاه و مسئول ايمني حسب الزام مقررات ملي ساختمان فعاليتاطمينان از حضور و  صولكنترل و ح 3- 3

حصول اطمينان از وجود اسناد كارگاهي در محل كارگاه شامل نسخه اي از نقشه هاي مصوب  و  كنترل و 4- 3
 پروانه ساختمان 

در محل مناسب در آن  و نصبطبق نمونه ارائه شده حصول اطمينان از تهيه تابلو كارگاه ساختمان  كنترل و 5- 3
 تمام مدت اجراي كار

 از صاحبكاراخذ برگ انطباق ملك با اسناد ثبتي و مشخصات و حدود اربعه قانوني و نقشه هاي مصوب  6- 3

يكديگر و با محل زمين و اعالم مغايرت ها به شهرداري، سازمان استان و صاحبكار و بررسي انطباق نقشه ها با  7- 3
 سازنده و ساير مهندسان ناظر

ضوابط الزم االجرا در تمام مراحل اجرا و  با كنترل رعايت بهداشت ، ايمني و حفظ محيط زيست ، مطابق 8- 3
 تبي در صورت لزوم به سازنده و صاحبكار هماهنگي در زمينه هاي تخصصي با ساير ناظران و ارائه تذكر ك

بررسي تداركات انجام شده توسط صاحبكار و برنامه پيشنهادي سازنده و ماشين آالت و تجهيزات و نيروي   9- 3
 انساني پيش بيني شده براي اجراي ساختمان و اظهار نظر در خصوص آن باتفاق ساير مهندسان ناظر

ساختمان در چهارچوب برنامه تفصيلي اجراي كار كه توسط سازنده ارائه مي تنظيم برنامه نظارت بر اجراي  10- 3
 ) هماهنگ با برنامه اجرا(شود و  اعالم موارد به هر يك از ناظران حسب مورد 



 ناظرانساير اعالم تاريخ هاي تعهد و مواعد ضروري انجام وظايف مورد تعهد به صاحبكار، سازنده و  11- 3

 پروژهكار دست اندرك از عوامل بررسي صالحيت هر ي 12- 3

اين امر نافي (م وارتباط مستمر و پيوسته با ناظران ديگر و اطالع به آنان براي حضور در كارگاه در مواقع لز 13- 3
در صورتي كه عدم حضور يكي از ناظران در كارگاه موجب توقف عمليات . حضور مستمر ناظران در كارگاه نيست

 .)ننده بايد مراتب را سريعاً و بصورت كتبي به سازمان استان اطالع دهداجرائي شود، ناظر هماهنگ ك

 دريافت تذكرات كتبي و گزارش هاي هر يك از ناظران حسب مورد 14- 3

 ناظران مربوطهتنظيم و امضاي صورتجلسات الزم باتفاق ناظر يا  15- 3

تسليم آن به مراجع مربوط و ان ذيربط تنظيم و امضاي گزارش هاي مرحله اي اجراي ساختمان به اتفاق ناظر 16- 3
 منطبق با  الزامات مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

  كنترل رعايت حريم ساختمان و فاصله الزم با شبكه برق شهري از طريق هماهنگي با ناظر تاسيسات برق 17- 3
  
  

  شرح خدمات ناظر معماري -فصل چهارم

 و جداول نازك كاري كنترل كفايت اطالعات موجود در نقشه معماري 1- 4

كنترل رعايت ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پيش آمدگي  2- 4
ها و ارتفاع آنها از كف تعيين شده ، سطح اشغال ساختمان، رعايت درصد اشغال، فاصله تا ساختمان ها و امالك 

 در اجرا مجاور و ابعاد و زاويه پخ ها و موارد مشابه

  معماري نقشه مصوبكنترل انطباق كلي حجم و سطح نما با  3- 4

  جزئيات اجرائي فضاها از نظر انطباق با طرح معمارينحوه تقسيم بندي و كنترل  4- 4

كنترل سطح زير بناي پاركينگ ها، راهروها، محل آسانسورها، پلكان ها، حياط خلوت ها، فضاهاي باز، فضاهاي  4-5
  در اجرا انباري و ساير سطوحاختصاصي، 

و انطباق آنها در اجرا نحوه تقسيم بندي فضاها  و كنترل راه هاي دسترسي و ورودي ها به محوطه و ساختمان 4-6
  با نقشه مصوب معماري 



شامل (معماري و جداول نازك كاري  نقشه مصوبكنترل نوع مصالح نازك كاري و نماسازي از نظر انطباق با  4-7
 و انطباق با استانداردهاي ملي ايران) ، رنگ، مشخصات ويژهجنس، بافت

 معماري نقشه مصوبكنترل جزئيات سقف كاذب و كف كاذب از نظر انطباق با  8- 4

 معماري و جدول نازك كاري  نقشه مصوبكنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با  9- 4

 از نظر انطباق با طرح معماري) شيب، عايق كاريمصالح، (كنترل جزئيات كف سازي  10- 4

معماري شامل شومينه، آرك، مصوب كنترل انطباق محل اجراي قطعات الحاقي در داخل فضاها با نقشه  11- 4
 پيش آمدگي ها و فرورفتگي ها

 حركتي  - كنترل اجراي ضوابط الزم االجراي مربوط به معلوالن و ناتوانان جسمي  12- 4

 ه اجراي جزئيات معماري مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژيكنترل نحو 13- 4

 كنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مربوط به عايق بندي صدا و تنظيم صوت 14- 4

 كنترل نحوه پياده كردن و اجراي محوطه سازي از نظر انطباق با طرح معماري 15- 4

سبز، نگهباني، خيابانها، مسيرها، نصب صندوق  كنترل نحوه اجراي عناصر محوطه شامل باغچه بندي و فضاي 16- 4
 پستي، نيمكت ها، تلفن عمومي، سطل زباله و موارد مشابه

 مستندسازي و ثبت تكميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خود 17- 4

 كنترل انطباق نورپردازي داخلي فضاها با طرح معماري 18- 4

 وط به عالئم و تابلوهاكنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مرب 19- 4



  شرح وظائف ناظر عمران –فصل پنجم

  گودبرداري  وسازه مصوب موجود در نقشه هاي و مشخصات فني كنترل كفايت اطالعات   1- 5

  قبل از تخريب ساختمان موجود توسط سازنده كنترل اقدامات الزامي انجام شده   2- 5

  مطالعه مندرجات آن هاو  توسط سازندهكنترل اخذ مجوز هاي الزم   3- 5

  الزم قبل از شروع تخريب كنترل مطابقت روش تخريب با الزامات موجود و رعايت تمهيدات الزم فني و ايمني  4- 5

و تاسيسات مجاور و  وضعيت ساختمان هاهاي صورت پذيرفته توسط سازنده در خصوص  كنترل بررسي  5- 5
  تاسيسات شهري

  سائي خاك و كسب اطالعات الزم از آن براي كنترل اجراي ساختمانو شنا مطالعه گزارش ژئوتكنيك  6- 5

در  انطباق روش كار اجرائي با نقشه ها و مشخصات فني و الزامات مقررات ملي ساختمانكنترل رعايت    7- 5
  داريهنگام گودبر

  كنترل نحوه پياده سازي نقشه پي و انطباق آن با نقشه هاي مصوب   8- 5

خاك محل و انطباق آن با فرضيات مندرج در  ي صورت پذيرفته توسط سازنده در خصوصها كنترل بررسي   9- 5
يش ها و بررسي هاي ژئوتكنيكي دستور انجام آزماو صدور گزارش ژئوتكنيكي و شناسائي خاك و نقشه هاي مربوط 

  در صورت لزوم

و ساير الزامات فني  كشي پي ها ، زه سازي بسترموقعيت ، ابعاد ، شكل ، آماده   كنترل نحوه پي كني شامل 10- 5
  مربوطه ديگر

اصله فقالب ها ، ابعاد و  وقعيتآماده سازي ، امتداد ، پايداري و مقاومت ، م  كنترل نحوه قالب بندي ها شامل 11- 5
  و ساير الزامات فني مربوطه ديگرپاكسازي نهائي  ،بازشوها 

 قطر، )عاري بودن آنها از مواد زائد نظير رنگ و زنگ  (كنترل نحوه ميلگرد گذاري شامل تميزي ميلگردها  12- 5
ميلگردها ،  بينطول ، خم ، وصله ، پوشش ، موقعيت ، تعداد، پايداري ، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد 

  و ساير الزامات فني مربوطه ديگرپوشش بتن ،  لقمه ها و خرك ها رعايت 



شامل جدانشدن (  بتن  و جابجايي ، نحوه حمل و نقل بتن ختالطبتن پي ،  نحوه ا اختالطكنترل طرح  13- 5
،  استفاده  بتن ريزي و شرايط آب و هواييدرجه حرارت  رعايت(  ،ريختن و جادادن بتن) اجزاي بتن ، زمان  حمل 

،  بتن ارتفاع سقوط ، ، آماده كردن سطوح تماس بتنتداوم در اجرا مناسب ،  يكنواختي در بتن ريزي ،  تجهيزاتاز 
  و ساير الزامات فني مربوطه ديگر )چگونگي ريختن در قالب ها ، ضخامت اليه ها

و  ، پرداخت سطوح نهائي ، حفاظت و عمل آوري بتن و زمان مناسب باز كردن قالبها  نمودنكنترل متراكم  14- 5
  ساير الزامات فني مربوطه ديگر

اخذ نتايج   و) حداقل شامل رواني و مقاومت ( هاي الزم دستور نمونه گيري به منظور انجام آزمايش صدور  15- 5
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