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اطالعات و جداول فني سازه هاي فوالدي
                   ميلگردهاي ساختماني

REINFORCING STEEL BARS     
W

Cm3
I

Cm4
P

Cm
G

Kg/m
A

Cm2
d

Mm
0.021 0.0064 1.885 0.222 0.283 6
0.050 0.0201 2.513 0.395 0.503 8
0.098 0.0491 3.142 0.617 0.785 10
0.170 0.1018 3.770 0.888 1.13 12
0.269 0.1886 4.398 1.21 1.54 14
0.402 0.3217 5.027 1.58 2.01 16
0.573 0.5153 5.655 2.00 2.54 18
0.785 0.7854 6.283 2.47 3.14 20
1.050 1.1499 6.912 2.98 3.80 22
1.360 1.6286 7.540 3.55 4.52 24
1.530 1.9175 7.854 3.85 4.91 25
1.730 2.2432 8.168 4.17 5.31 26
2.160 3.0172 8.796 4.83 6.16 28
2.650 3.9761 9.425 5.55 7.07 30
3.220 5.1472 10.053 6.31 8.04 32

A1: فاصله بين دو مركز دو تيرآهن براي اينكه هر دو گشتاور ماند اصلي مساوي هم معادل 2Ix شوند.

                                                                                                                                      I تيرآهن باريك
A1
cm

Zx
Cm3

Iy
Cm

Wy
Cm3

Iy
Cm4

Ix
Cm

Ix
Cm3

Ix
Cm4

G
Kg/m

A
Cm2

h-2c
Mm

R2
mm

T
mm

S=rl
mm

B
mm

H
mmINP

6222.70.913.006.293.2019.577.85.947.57592.35.93.9428080
7839.71.074.8812.24.0134.21718.3410.6752.76.84.550100100
9463.51.237.4121.54.8154.732811.114.2923.17.75.158120120
10895.21.4010.735.25.6181.957314.318.21093.48.85.766140140
1241361.5514.854.76.4011793517.922.81253.89.56.374160160
1401871.7119.881.37.201611 45021.927.91424.110.46.982180180
1562491.8726.01178.002142 14026.233.41594.511.37.590200200
1723232.0233.11628.802783 06031.139.51764.9812.28.198220220
1884112.2041.72219.593544 25036.246.11925.213.18.7106240240
2025132.3251.028810.44425 74041.953.32085.614.19.4113260260
2186312.4561.236411.15427 59047.661.02256.115.210.1119280280
2347612.5672.245111.96539 80054.269.02416.516.210.8125300300

                                                                                                                                      I تيرآهن نيم پهن
A1
cm

Zx
Cm3

Iy
Cm

Wy
Cm3

Iy
Cm4

Ix
Cm

Ix
Cm3

Ix
Cm4

G
Kg/m

A
Cm2

h-2c
Mm

R2
mm

T
mm

S=rl
mm

B
mm

H
mmINP

6323.21.053.698.493.2420.080.16.007.645955.23.8468080
7939.41.245.7915.94.0734.21718.1010.37475.74.155100100
9660.71.458.6527.74.9053.031810.413.29376.34.464120120
11288.31.6512.344.95.7477.354112.916.411276.94.773140140
1291241.8416.768.36.5810956915.820.112797.45.082160160
1451662.0522.21017.42146132018.823.914698.05.391180180
1622212.2428.51428.26194194022.428.5159128.55.6100200200
1792852.437.32059.11252277026.233.4177129.25.9110220220
1963672.6947.32849.97324389030.739.1190159.86.2120240240
2204843.0262.242011.2429579036.145.92191510.26.6135270270
2456283.3580.560412.5557836042.253.82481510.77.1150300300
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 IPBL                                                                                               )نوع سبك( I تيرآهن عريض
Zx

Cm3
Iy

Cm
Wy
Cm3

Iy
Cm4

Ix
Cm

Wx
Cm3

Ix
Cm4

G
Kg/m

A
Cm2

H2-c
mm

R
mm

T
mm

S
mm

B
mm

H
mmIPBI

832.5126.81344.0672.834916.721.256128510096100
1193.0238.52314.5910660619.925.3741285120114120
1733.5255.63895.731551 03024.731.492128.55.5140133140
2453.9876.96166.572201 67030.436.81041596160152160
3254.521039257.452942 51035.545.3122159.56180171180
4294.9813413408.283893 89042.353.813418106.5200190200
5685.5117819509.175153 69050.564.315218117220210220
7456.00231277010.16755 41060.376.816421127.5240230240
9206.50282367011.083810 45068.285.81772412.57.5260250260
11127.00340476011.9101019 67076.497.319624138280270280
13837.49421631012.7126018 28088.311320827148.5300290300

IPB            I تيرآهن عريض
Zx

Cm3
Iy

Cm
Wy
Cm3

Iy
Cm4

Ix
Cm

Wx
Cm3

Ix
Cm4

G
Kg/m

A
Cm2

H2-c
mm

R
mm

T
mm

S
mm

B
mm

H
mmIPB

1042.5333.51674.1689.945020.426.05612106100100100
1653.0652.93185.0414486426.734.07412116.5120120120
2453.5878.55505.93216151033.743.09212127140140140
3544.051118896.78311249042.654.310415138160160160
4814.5715113607.66426383051.265.312215148.5180180180
6435.0720020008.54570570061.378.113418159200200200
8275.5925828409.43736809071.591.015218169.5220220220
10536.08327392010.39381126083.2106164211710240240240
12836.58395513011.211501492093.01181772417.510260260260
15347.09471659012.1138019270103131196241810.5280280280
18697.58571856013.0168025170117149208271911300300300

                         U تيرآهن ناوداني
CHANNEL

A1
Cm

XM
Cm

ey
cm

iy
Cm

Wy
Cm3

Iy
Cm4

iy
Cm

Wy
Cm3

Iy
Cm4

G
Kg/m

A
Cm2

h-2c
mm

r2

mm

t=r1
mm

S
Mm

B
Mm

H
MmU

282.671.451.336.3619.43.1026.51068.6411.047486458080
422.931.551.478.4929.33.9141.220610.613.5644.58.5650100100
563.031.601.5911.143.24.6260.736413.417.0824.59755120120
703.371.751.7514.862.75.4586.460516.020.497510760140140
823.561.841.8918.385.36.2111692518.824.01165.510.57.565160160
963.751.922.0222.41146.95150350 122.028.01335.511870180180
1083.942.012.1427.01487.70191910 125.332.2151611.58.575200200
1224.202.142.3033.61978.48245690 229437.41666.512.5980220220
1344.392.232.4239.62489.22300600 333.242.31856.5139.585240240
1464.662.362.5647.73179.99371820 437948.32017141090260260
1605.022.532.7457.239910.9448260 641.853.32167.5151095280280
1745.412.702.9067.849511.7535030 846.258.823281610100300300
1824.822.602.8180.659712.1679870 1059575.82478.7517.514100320320
2044.452.402.7275.057012.9734870 1260.677.328381614100350350
2274.582.382.7778.761514.0829760 1563.180.43138113.5102380380
2405.112.653.0410284614.91020350 2071.891.532591814110400400

ANGLE                پروفيل نبشي دو طرف مساوي
iη

Iη
Cm4

iε
cm

Iε
Cm4

ix
Cm

Wx
Cm3

Ix
Cm4

V1
Cm

W
Cm

e
cm

G
Kg/m

A
Cm2

r2
mm

r1
mm

axs
mm

0.781.861.527.091.211.564.481.582.831.122.423.083640×4
0.984.591.9017.41.513.0511.01.983.541.403.774.803.5750×5
1.179.432.2936.11.825.2922.82.394.244.695.426.914860×6
1.5529.63.061152.4212.672.33.205.662.269.6612.351080×8
1.7647.83.451842.7418.01163.596.362.5412.215.55.51190×9
1.9573.33.822803.0424.71773.997.072.8215.119.2612100×10
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2.351524.605843.6542.73684.808.493.4021.627.56.513120×12
2.933705.7614304.5783.58986.0110.64.2533.843.0816150×15
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تحليل و طراحي تيرهاي النه زنبوري به روش تنش هاي مجاز
در تحليل تيرهاي النه زنبوري، عالوه بر اثر خمش كلي، الزم است اثرهاي ناشي از خمش ثانوي حاصل از رفتار شبه ورنديل در نظر گرفته شود.

1. به منظور طراحي به روش تنش هاي مجاز )روش ارتجاعي(، تحليل تير النه زنبوري بايد با استفاده از اصول مكانيك سازه و منظور نمودن اثرهاي ناشي از تنش هاي 
برشي و خمشي ثانويه انجام گيرد. استفاده از روش قياس با خرپاي ورنديل با فرض تشكيل نقاط عطف در وسط اجزاي اطراف سوراخ، مجاز مي باشد.

2. در تحليل ماتريسي سازه هاي متشكل از تيرهاي النه زنبوري، مي توان تير النه زنبوري را با يك عضو منشوري با سختي معادل جايگزين نمود. در تعيين سختي معادل 
چنين عضوي، بايد اثر تغيير شكل هاي ثانوي از برش در نظر گرفته شود.

3. تنش هاي خمشــي حاصل از تحليل ارتجاعي نبايد در هيچ نقطه از تير از تنش هاي مجاز مقرر شــده در مبحث دهم مقررات ملي ســاختمان تجاوز نمايند مگر در 
گوشه هاي سوراخ ها، كه در اين مواضع، تنش هاي خمشي، بدون احتساب تمركز تنش نبايد از Fy4/0 تجاوز نمايند.

4. مي توان فرض نمود كه نيروي برشي كل وارد بر مقطع سوراخ دار تير، به طور مساوي بين مقاطع T فوقاني و تحتاني توزيع مي گردد. تنش برشي حداكثر در هيچ نقطه 
از جان مقاطع T نبايد از Fy4/0 تجاوز نمايد. در عين حال تنش برش متوسط محاسبه شده روي جان، در هيچ يك از مقاطع نبايد از Fy4/0 تجاوز كند.

5. نيروي برشــي افقي در كوچكترين مقطع جان تير )در محل جوش جان( را مي توان با در نظر گرفتن تعادل يك قطعه از تير، محصور بين درز جوش و مقاطع قائم 
گذرنده از وســط ســوراخ هاي طرفين جان محاسبه نمود. توزيع تنش برشــي را در اين مقطع مي توان يكنواخت فرض كرد. تنش برشي متوسط در اين مقطع نبايد از 

Fy4/0 تجاوز نمايد.

مطالب باال به نقل از كتاب:
]دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان، مقررات ملي ساختمان ايران: مبحث دهم طرح و اجراي ساختمان هاي فوالدي )طراحي به روش تنش مجاز و خميري(، 

تهران: نشر توسعه ايران، 1384[ مي باشد.

CNP                   پروفيل النه زنبوري
b-b a-a t S H

CAST
Wx(cm3) Ix(cm4) A(cm2) Wx(cm3) Ix(cm4) A(cm2) mm mm mm

87 783 11.3 95 856 17.4 7.7 5.1 180 120
128 1349 14.2 140 1479 22.2 8.6 5.7 210 140
183 2199 17.8 201 2414 27.8 9.5 6.3 240 160
252 3402 21.7 276 3738 34.1 10.4 6.9 270 180
335 5037 25.9 369 5537 40.9 11.3 7.5 300 200
435 7189 30.6 479 7908 48.4 12.2 8.1 330 220
554 9976 35.7 609 10978 56.5 13.1 8.7 360 240
690 13468 41.1 761 14845 65.5 14.1 9.4 390 260
848 17809 46.9 9361 19657 75.1 15.2 10.1 420 280
1021 22984 52.9 1129 25414 85.2 16.2 10.8 450 300

CPE                                 پروفيل النه زنبوري
b-b a-a t S H

CAST
Wx(cm3) Ix(cm4) A(cm2) Wx(cm3) Ix(cm4) A(cm2) mm mm mm

80 721 10.2 87 764 15.5 6.3 4.4 180 120
120 1266 13.1 130 1374 19.7 6.9 4.7 210 140
169 2031 16.1 183 2202 24.1 7.4 5 240 160
227 3075 19.1 264 3333 28.7 8 5.3 270 180
301 4525 22.9 326 4899 34.1 8.5 5.6 300 200
392 6468 26.9 423 6991 39.9 9.2 5.9 330 220
503 9063 31.7 453 9778 46.5 9.8 6.2 360 240
665 13467 37 718 14550 54.8 10.2 6.6 405 270
862 19407 43.2 933 21005 64.5 10.7 7.1 450 300
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مشخصات مكانيكي فوالدهاي ساختماني

نوع فوالد

مقاومت كششي 
كرنش گسيختگي )Lo=do5( براي ضخامت حداقل تنش تسليم براي ضخامت قطعه به mmبراي ضخامت

قطعه به )ميليمتر(
آزمايش تاشدگي )180ْ( براي 

mm ضخامت قطعه به
حالت طاقت براساس نمونه شياردار براي ضخامت 

mm قطعه به
≤3
≥100

>100
mm≥16>16

≥40
>40
≥63

>63
≥80

>800
وضعيت 100<100≤

نمونه
≤30
≥40

>40
≥63

>63
وضعت 100<100≤

نمونه
≤3
≥63

>63
وضعيت 100<100≤

مرغوبيت
دماي 
آزمايش

≤10
≥16

>16
≥63

>63
≥100>100

N/mmN/mmmin ژولقطر خمشدرصد

ST37-2
ST37-2

RST37-2
ST37-3

340 تا 
470

براساس 
توافق

235
232

225
225

215
215

205
215

195
215

براساس 
توافق

طولي
عرضي

26
24

25
23

24
24

براساس 
توافق

طولي
عرضي
طولي
عرضي

1a
2a

1.5a
2a

1.5a
2.5a
1.5a
2a

براساس 
توافق

U,N
U,N
U,N
U
N

+20
+20+20
±0
-20

27
27
27
27
27

-
-

27
27
27

-
-
-

23
23

براساس 
توافق

ST44-2
ST44-3

410 تا 
طولي450275265255245235

عرضي
22
20

21
19

20
18

طولي
عرضي

2.5a
3a

3a
3.5a

U,N
U
N

+20
±0
-20

27
27
27

28
27
27

-
23
23

ST52-3
490 تا 

طولي630355345335325315
عرضي

22
20

21
19

20
18

طولي
عرضي

2.5a
3a

3a
3.5a

U
N

±0
-20

27
27

27
27

23
23

N= نرماليزه شده است. U= به صورت گرم شكل داده شده است.  
مشخصات مكانيكي فوالدهاي ساختماني

نوع فرآيند نوع توليدنوع فوالد
مرغوب سازي

مشخصات مكانيكي

حداقل تنش تسليم براي ضخامت
حداقل 
مقاومت 
كششي

حداقل انرژي شكل پذيريكرنش گسيختگي

قطر تاشدگي 
عرضي طولي ≥ 12> 12

≥16
> 16
≥35

> 35
≥50

> 50
≥60

> 50
≥50
≥60

(Lu= 5d)
شكل 
نمونه

محل 
60C-40C-20C0C+20C-نمونه

N/mm2N/mm2ژولحداقل درصد

STE 460
ورق، پروفيل، لوله جوش شده، 

لوله بدون درز
N460

460
460
450

450
440

440
420

730
-

150-730177 تا 530
طولي
3943عرضي

31
51
313a4a

STE 690ورق، پروفيل، لوله جوش شدهV690690690690-790 150-940167 تا
طولي 
عرضي

30
27

40
31

50
35

60
403a4a

N: نرماليزه شده و V: مرغوب شده )با آب(
فوالدهاي توليدي ذوب آهن اصفهان

مقاومت كششينوع فوالد
N/mm2

ازدياد طول نسبي به درصد براي Lo=5D تنش تسليم به N/mm2 براي ضخامت هاي )به ميليمتر(
تركيب شيميايي )بر حسب درصد(براي ضخامت هاي )به ميليمتر(

بيش از 100-4040 تا 20تا 20
سلسيوم SIگوگرد Sفسفر pمنگنز Mnكربن cبيش از 4040-20تا 10020

330----2322200,20-0,060,05-
320-450----3433310,06-0,120,25-0,050,0450,050,12-0,30
340-4702202102001903332300,09-0,150,25-0,050,0450,050,12-0,30
370-520250240--2525-0,14-0,160,14-0,650,0450,050,20-0,35
380-5202502402302102626230,15-0,220,15-0,650,0450,050,12-0,30
420-5702702602502402423210,18-0,270,40-0,70,0450,050,12-0,30
500-6702902802702602019180,28-0,270,50-0,80,0450,050,15-0,35
600-6703203103003001514120,38-0,50,50-0,80,0450,050,15-0,35

ISO 898 T1 4 انواع مصالح پيچ ها براساس
پيچ
3,6

گروه مقاومت
4,64,85,65,86,88,810,912,9

N/mm2 و Fu ،30040050060080080010001200حداقلمقاومت گسيختگي
33040042050052060080083010401220حداكثر

N/mm2 ،Fy ،حد تسليم
N/mm2 و F0,2 ،حد تسليم نظير كرنش 0/2 درصد

----180240320300400480حداقل
6406609001100------حداقل

N/mm2 ،εu ،25221420108121298حداقلكرنش گسيختگي

HV ،95120130155160190230255310372حداقلسختي ويكرز
220250300336382434حداكثر

HB 90114124147152181181219219242242295353حداقلسختي ويكروز
209238285319363412حداكثر

30302015-25-حداقلانرژي ضربه نمونه زخمي
4A4D4S5D5S6S8GK=112kگروه بندي قديم

 ≥M16> M16
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راهنماي اتصاالت سازه هاي فوالدي
با اســتفاده از اين بخش بدون وارد شــدن به فرمول هاي محاسباتي با داشتن I )طول دهانه( و h )ارتفاع نيمرخ( مي توان طول و شماره نبشي يا ورق اتصال و همچنين 

اندازه جوش هاي مربوطه را تعيين نمود.

 (l≥15h) IPE مشخصات اتصال ساده تير با نبشي جان و جوش هاي آن براي نيمرخ تك
Db)mm( B اندازه جوشDb)mm( A اندازه جوش)mm( شماره نبشيL)mm( طول نبشي)ton( شماره نيمرخواكنش نظير ظرفيت خمشي تير

5350×50×5751.313IPE100
5350×50×5851.696IPE120
5360×60×61052.120IPE140
5360×60×61202.616IPE160
6380×80×81303.115IPE180
6380×80×81503.725IPE200
6380×80×81604.398IPE220
84100×100×101705.184IPE240
84100×100×101806.101IPE270
84100×100×101907.130IPE300

 (l≥15h)CIPE مشخصات اتصال ساده تير با نبشي جان و جوش هاي آن براي نيمرخ تك
Db)mm( B اندازه جوشDb)mm( A اندازه جوش)mm( شماره نبشيL)mm( طول نبشي)ton( شماره نيمرخواكنش نظير ظرفيت خمشي تير

6380×80×81403.291CIPE140
6380×80×81504.056CIPE160
6380×80×81704.843CIPE180
6380×80×81905.779CIPE200
6380×80×82106.842CIPE220
84100×100×102308.048CIPE240
84100×100×102509.458CIPE270
84100×100×1027011.034CIPE300
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 (l≥15h) IPEمشخصات اتصال ساده تير با نبشي نشيمن تقويت نشده براي نيمرخ
D)mm( اندازه جوشb)mm( طول نبشي)mm( شماره نبشي)ton( شماره نيمرخواكنش تكيه گاهي نظير ظرفيت خمشي تير

510080×80×81.31IPE100
510080×80×81.70IPE120
5100100×100×102.12IPE140
6100100×100×102.62IPE160
6120100×100×103.11IPE180
6140100×100×103.72IPE200
8160100×100×104.40IPE220
8160120×120×125.18IPE240
8180120×120×126.10IPE270
10
10

220
180

120×120×12
150×150×157.13IPE300

 (l≥15h)CIPE مشخصات اتصال ساده تير با نبشي نشيمن تقويت نشده براي نيمرخ 
D)mm( اندازه جوشb)mm( طول نبشي)mm( شماره نبشي)ton( شماره نيمرخواكنش تكيه گاهي نظير ظرفيت خمشي تير

5100100×100×103.29CIPE140
5100100×100×104.06CIPE160
5120100×100×104.84CIPE180
7140100×100×105.78CIPE200
7160120×120×126.84CIPE220
7160120×120×128.05CIPE240
8200120×120×129.46CIPE270
10
10

250
200

120×120×12
150×150×1511.03CIPE300
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 (l≥15h)2IPE مشخصات اتصال ساده تيز با نبشي نشيمن تقويت نشده براي نيمرخ هاي زوج 
D)mm( اندازه جوشb)mm( طول نبشي)mm( شماره نبشي)ton( شماره نيمرخواكنش تكيه گاهي نظير ظرفيت خمشي تير

613080×80×82.632IPE100
6150100×100×103.392IPE120
7170100×100×104.242IPE140
8180100×100×105.232IPE160
8200120×120×126.232IPE180
9220120×120×127.452IPE200
9240150×150×158.802IPE220
9260150×150×1510.372IPE240
11290150×150×1512.202IPE270
13320150×150×1514.262IPE300

 (l≥15h) 2CIPE مشخصات اتصال ساده تير با نبشي نشيمن تقويت نشده براي نيمرخ هاي زوج
D)mm( اندازه جوشb)mm( طول نبشي)mm( شماره نبشي)ton( شماره نيمرخواكنش تكيه گاهي نظير ظرفيت خمشي تير

7170100×100×104.392CIPE140
7180120×120×125.412CIPE160
8200120×120×126.462CIPE180
9220120×120×127.712CIPE200
9240150×150×159.122CIPE220
9260150×150×1510.732CIPE240
11290150×150×1512.612CIPE270
14320150×150×1514.712CIPE300
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 (l≥15h)  به وسيله تركيب نبشي هاي جان و نشيمن تقويت شده IPE مشخصات اتصال ساده تيرهاي زوج
واكنش تكيه گاهي نبشي  هاي جاننبشي نشيمن

نظير ظرفيت خمشي 
)ton( تير

شماره نيمرخ )mm( اندازه جوش
Ds

L2)mm( طول نبشي)mm( اندازه جوششماره نبشيL2)mm( طول نبشي)mm( شماره نبشي
Db)mm(Da)mm(

413080×80×8537050×50×52.632IPE100
415080×80×8538550×50×53.392IPE120
5160100×100×105310060×60×64.242IPE140
5180100×100×105311060×60×65.232IPE160
6200100×100×105313080×80×86.232IPE180
6220100×100×106315080×80×87.452IPE200
6240120×120×126316080×80×88.802IPE220
6260120×120×1274180100×100×1010.372IPE240
7290120×120×1274200100×100×1012.202IPE270
7320120×120×1274230100×100×1014.262IPE300

 (l≥15h)  به وسيله تركيب نبشي هاي جان و نشيمن تقويت نشده CIPE مشخصات اتصال ساده تيرهاي زوج
واكنش تكيه گاهي نبشي  هاي جاننبشي نشيمن

نظير ظرفيت خمشي 
)ton( تير

شماره نيمرخ )mm( اندازه جوش
Ds

L2)mm( طول نبشي)mm( شماره نبشي
اندازه جوش

L2)mm( طول نبشي)mm( شماره نبشي
Db)mm(Da)mm(

4160100×100×105312060×60×64.392CIPE140
4180100×100×105314060×60×65.412CIPE160
5200100×100×105316080×80×86.462CIPE180
5220100×100×105318080×80×87.712CIPE200
6240120×120×125320080×80×89.122CIPE220
6260120×120×1263210100×100×1010.732CIPE240
7290120×120×1263230100×100×1012.612CIPE270
7320120×120×1274250100×100×1014.712CIPE300
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 (l≥15h)2IPE مشخصات نشيمن سخت شده در اتصال ساده نيمرخ هاي زوج 
)Ds)mmارتفاع نشيمن سخت اندازه جوش

)hs)mmشده
طول نشيمن سخت 

)bs)mmشده
عرض نشيمن سخت 

)w)mmشده
ضخامت ورق نشيمن 

)tr)mm
ضخامت سخت كننده ها 

)ts)mm
واكنش تكيه گاهي نظير ظرفيت 

)ton( شماره نيمرخخميشي تير

58013080682.632IPE100
59015080883.392IPE120
71001701008104.242IPE140
71101801008105.232IPE160
71202001008106.232IPE180
713022010010107.452IPE200
814024012010128.802IPE220
8150260120101210.372IPE240
8170290120121212.202IPE270
8180320120121214.262IPE300

 (l≥15h)2CIPE مشخصات نشيمن سخت شده در اتصال ساده نيمرخ هاي زوج 
 ارتفاع نشيمن سخت)Ds)mmاندازه جوش

)hs)mmشده
 طول نشيمن سخت

)bs)mmشده
 عرض نشيمن سخت

)w)mmشده
 ضخامت ورق نشيمن

tr)mm(
 ضخامت سخت كننده ها

ts)mm(
واكنش تكيه گاهي نظير ظرفيت 

)ton( شماره نيمرخخميشي تير

71001701008104.392CIPE140
71101801008105.412CIPE160
71202001008106.462CIPE180
713022010010107.712CIPE200
814024012010129.122CIPE220
8160260120101210.732CIPE240
8170290120121212.612CIPE270
8180320120121214.712CIPE300
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اتصاالت صلب تير به ستون
IPE مشخصات ورق هاي فوقاني و تحتاني و جوش هاي مربوطه در اتصال گيردار تير به ستون براي نيمرخ هاي تك

ورق فوقانيورق تحتاني
شماره نيمرخ

)mm(D2اندازه جوش)mm(l2طول)mm(b2پهنا)mm(t2ضخامت)mm(D2اندازه جوش)mm(l2طول)mm(b2پهنا)mm(t2ضخامت
417075641705512IPE100
519085641906512IPE120
520095842007512IPE140
6220105852208514IPE160
62301101052309514IPE180
724012010624011016IPE200
726013012626013016IPE220
827014012727014016IPE240
929015512729015516IPE270
931017014731017018IPE300

 (l≥15h)IPE مشخصات نبش جان در اتصال گيردار تير به ستون براي نيمرخ هاي تك
Db)mm( B اندازه جوشDb)mm( A اندازه جوش)mm( شماره نبشيL)mm( طول نبشي)ton( شماره نيمرخواكنش نظير ظرفيت خمشي تير

----1.97IPE100
----2.54IPE120
----3.18IPE140
----3.92IPE160

103120×120×121454.67IPE180
104120×120×121605.59IPE200
104120×120×121756.60IPE220
104120×120×121907.78IPE240
104120×120×122109.15IPE270
105120×120×1224010.70IPE300

* وجود خط تيره به اين معناست كه طول موجود براي نبشي جان، براي انتقال برش كافي نيست.

معرفي اتصاالت صلب تير به ستون
مقصود طراحي در هنگام استفاده از اتصال صلب تير به ستون اين است كه اتصال قادر به انتقال كامل لنگر باشد و هيچ گونه چرخش نسبي بين اعضاي وارد به اتصال 
به وجود نيايد )اتصال نوع 1 آئين نامه(. از آنجا كه اكثرا لنگر خمشي تير به صورت يك زوج نيرو در بال هاي كششي و فشاري تير با بازوي تقريبا مساوي ارتفاع تير 
حمل مي گردد، نقش اصلي يك اتصال صلب فراهم آوردن امكاناتي براي انتقال اين نيروهاي محوري مي باشد. همچنين با توجه به اينكه اكثر نيروي برشي توسط 

جان تير حمل مي گردد، پيوستگي كامل اتصال ايجاد مي كند كه نيروي برشي مستقيما از جان انتقال پيدا كند.
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ادامه اتصاالت صلب تير به ستون
IPE مشخصات ورق هاي فوقاني و تحتاني و جوش هاي مربوطه در اتصال گيردار تير به ستون براي نيمرخ هاي تك

ورق فوقانيورق تحتاني
شماره نيمرخ

)mm(t2ضخامت)mm(b2پهنا)mm(l2طول)mm(D2اندازه جوش)mm(t2ضخامت)mm(b2پهنا)mm(l2طول)D2)mmاندازه جوش
417075641205512IPE100
519085641906512IPE120
520095842007512IPE140
6220105852208514IPE160
62301101052309514IPE180
724012010624011016IPE200
726013012626013016IPE220
827014012727014016IPE240
929015512729015516IPE270
931017014731017018IPE300

 (l≥15h)IPE مشخصات نشيمن سخت شده در اتصال گيردار تير به ستون براي نيمرخ هاي تك
شماره نيمرخ(tonواكنش نظير ظرفيت خمشي تير )L(mmطول نبشي )(mmشماره نبشي )A( mm)Dbاندازه جوش B( mm)Dbاندازه جوش 

6608081.97IPE100
6708082.54IPE120
780100103.18IPE140
790100103.92IPE160
790100104.67IPE180
7100100105.59IPE200
8110120126.60IPE220
8120120127.78IPE240
8130120129.15IPE270
81401201210.96IPE300

در يك اتصال صلب تير به ســتون، تيرها ممكن اســت از دو طرف به هر دو بال ستون متصل شده باشند و يا فقط به يك بال ستون متصل شوند. همچنين ممكن 
است تيرها از يك يا دو طرف به جاي ستون به طور صلب متصل شده باشند. اگر در يك سيستم قاب صلب، تيرها فقط از دو طرف بر دو بال و يا جان متصل شده 
باشند )البته نه با هم(، سيستم قاب صلب دوطرفه يا صفحه اي خوانده مي شود. سيستم قاب صلبي كه شامل اتصاالتي باشد كه در آن تيرها از چهار طرف بر دو بال 
و جان ستون متصل شده باشند )البته ممكن است كه فقط بر يك طرف جان باشد(، به نام قاب صلب فضايي يا چهار طرفه خوانده مي شود. تنوع اتصاالت صلب تير 
به ستون آنقدر زياد است كه مشكل بتوان ليست كاملي از آنها تهيه نمود، ليكن اتصاالت نشان داده شده، امروزه به نحوه گسترده تري مورد استفاده قرار مي گيرند. 
قسمتي از جوش اغلب اتصاالت در كارخانه و يا در روي زمين انجام مي شود و باقي آن پس از نصب توسط جوش در محل و يا پيچ هاي پرمقاومت تكميل مي شود.
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ادامه اتصاالت صلب تير به ستون
2IPE مشخصات ورق هاي فوقاني و تحتاني و جوش هاي مربوطه در اتصال گيردار تير به ستون براي نيمرخ هاي زوج

ورق فوقانيورق تحتاني
شماره نيمرخ

)mm(t2ضخامت)mm(b2پهنا)mm(l2طول)mm(D2اندازه جوش)mm(t2ضخامت)mm(b2پهنا)mm(l2طول)D2)mmاندازه جوش
42701406427090122IPE100
530016084300110122IPE120
533018084330125142IPE140
636020085360145142IPE160
6390215105390165162IPE180
7420230106420180162IPE200
7450250126450200182IPE220
8480270127480220182IPE240
9520300147520250202IPE270
9570330147570280202IPE300

 (l≥15h)2IPE مشخصات نشيمن سخت شده در اتصال گيردار به ستون در نيمرخ هاي زوج
Db)mm( B اندازه جوشDb)mm( A اندازه جوش)mm( شماره نبشيL)mm( واكنش نظير ظرفيت خمشي طول نبشي

)ton( شماره نيمرختير

6608083.942IPE100
6708085.092IPE120
780100106.362IPE140
790100107.852IPE160
790100109.342IPE180
71001001011.172IPE200
81201201013.202IPE220
81301201015.552IPE240
81301201218.302IPE270
81401201221.392IPE300

هدف اصلي در طرح يك اتصال صلب، انتقال نيروهاي موجود از طريق اتصال بدون هرگونه تغيير شكل موضعي ناشي از اين نيروها مي باشد. استفاده از اتصاالت صلب در قاب هاي 
سازه اي فوالدي دو فايده دارد. اول اينكه از طرح و محاسبه پالستيك كه اقتصادي تر مي باشد مي توانيم استفاده نماييم و ديگر اينكه اگر از طرح و محاسبه االستيك استفاده كرده 
باشيم، در صورت فشرده بودن تيرهاي متصل شده به ستون، مي توانيم از ده درصد كاهش مجاز لنگر خمشي و ده درصد افزايش تنش خمشي مجاز استفاده نماييم. در هر دو 
حالت، اتصال بايد قادر باشد كه معادل ظرفيت پالستيك اعضاي متصل شده به آن، بار انتقال دهد و همچنين آنقدر شكل پذير باشد تا بتواند دوران هاي مفصل پالستيك را تحمل 

كند. آزمايش هاي انجام شده، توانايي اتصاالت صلب را براي هر دو منظور فوق به اثبات رسانيده اند.



15

اتصال گوشه در بادبند از نيمرخ ناوداني زوج
a=45a=40a=35a=30

D2(mm)T(mm)D1(mm)L(mm)ناوداني
LyLhLyLhLyLhLyLh

350350350350400300400250585320UNP100
400400400400450300450300686360UNP120
4504504504505503005503006106400UNP140
4504504504505503005503008107420UNP160
5005005005006004006004008127480UNP180
50050050045065040065045010128500UNP200
55055060050065045070040010128580UNP220
55055060050065045070040012149600UNP240

اتصال مياني در بادبند از نيمرخ ناوداني زوج
D2(mm)D1(mm)L(mm)B(mm)T(mm)ناوداني

353203508UNP100
363604008UNP120
4640040010UNP140
4742045010UNP160
4748045012UNP180
4850055012UNP200
5858060012UNP220
5960060014UNP240

اتصال به پاي ستون در بادبند از نيمرخ ناوداني زوج
L(mm)

D2(mm)T(mm)D1(mm)L(mm)ناوداني
a=60a=55a=50a=45a=40a=35a=30
55055050050045040035010145320UNP100
60060055050050045040012166360UNP120
75070065060055050045012166400UNP140
85080080070065060055012167420UNP160
85080075070065060055015207480UNP180
95090085080075065060015208500UNP200
11001050100095085080070015208580UNP220
1250120011501050100090085015209600UNP240

اتصال گوشه در بادبند از نيمرخ نبشي زوج
a=45a=40a=35a=30

D2(mm)T(mm)
ناودانياتصال نبش به ورق

LyLhLyLhLyLhLyLhD1(mm)L(mm)
25025025025030020030020035320050×50×5
30030030030035025035025046422060×60×6
30030030030035025035025058524070×70×7
40040040040045030045030058626080×80×8
4504505504506004006003506128300100×100×10
5005005504506004006503508168420120×120×12
650650700600750550800500101810480150×150×15

اتصال مياني در بادبند از نيمرخ نبشي زوج
D2(mm)D1(mm)L(mm)B(mm)T(mm)ناوداني

33200200550×50×5
34220240660×60×6
35240240870×70×7
46260300880×80×8
4830032012100×100×10
4842035016120×120×12
51048045018150×150×15

اتصال به پاي ستون در بادبند از نيمرخ نبشي زوج
L(mm)

D2(mm)T(mm)
اتصال نبشي به ورق

ناوداني
a=60a=55a=50a=45a=40a=35a=30D1(mm)L(mm)
55050050045045040035045320050×50×5
60055055050050045040057422060×60×6
70065065060055050045068524070×70×7
800750750700650600550812626080×80×8
90085080075070065060010148300100×100×10
1050100095090085075070012168420120×120×12
135013001200115010501000900152010480150×150×15
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عالئم اصلي جوش
شياري

جوش پشت يا پشت بندگوشهگام يا انگشتانه
سادهجناغينيم جناغيالله اينيم الله ايجناغي گردنيم جناغي گرد

عالئم تكميلي جوش

تذكر:
انــدازه، عالمت، طول جوش و فاصله تكه هاي آن بايد 
به همين ترتيب از چپ و راست روي خط مشخصات 

نوشته شود.
جهت خط مشــخصات يا محل پيكان تغييري در اين 

قاعده ايجاد نمي كند.
ساق قائم جوش هاي بايد در ظرف چپ قرار گيرد.

جوش هاي طرف نشانه پيكان و طرف ديگر داراي يك 
اندازه مي باشند، مگر اينكه خالف آن ذكر شده باشد.

براي ديگر عالئم اساســي به كتــاب عالئم قراردادي 
 AWS اتصاالت در ســاختمان هاي فلزي يا نشريات

مراجعه كنيد.

شكل سطح جوش
جوش دورتادورجوش در محل )موقع نصب(

تختمحدب

محل قراردادی جاگيری عالمت های جوشكاری

چند نمونه الكترود با شرايط استفاده و كاربرد آنها
نتايج جوشوضعيت جوشكارينوع جريانكد AWSنوع

فوالد معمولي
Mild steel

E6010DCRF,V,OH,Hسريع سرد شده، نفوذ عميق، گرده جوش تخت
E6011DCR,ACF,V,OH,Hهمه موارد جوشكاري
E6012DCR,ACF,V,OH,Hمقدار كافي سرد شده، نفوذ كم، گروه جوش خوب مينيمم جرقه و ترشح
E6015DCR,DCS,ACF,V,OH,H
E6014DCR,ACF,V,OH,H
E6020DCR,DCS,ACF,Hنرخ رسوب باال، شكاف عميق، تك پاس
E6024DCR,DCS,ACF,H
E6027DCR,DCS,ACF,Hپودر آهن دار، نفوذ زياد، نرخ رسوب باال
E7014DCR,DCS,ACF,V,OH,Hپودر آهن دار، نفوذ كم، سرعت زياد
E7024DCR,DCS,ACF,Hپودر آهن دار، نرخ رسوب باال، تك پاسي و چندپاسي



17

AWS A5.1 روش شناسايي الكترودهاي روكش دار در آئين نامه
الف: حرف E قبل از يك عدد چهار يا پنج رقمي EXXXXX منظور الكترود است كه در روش جوشكاري با قوس الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد.

ب: عدد دو يا سه رقمي بعد از حرف E مشخص كننده حداقل استحكام كششي فلز جوش بر كيلوپوند بر اينچ مربع است.
ج: دومين عدد از سمت راست مشخص كننده وضعيت مجاز جوشكاري است كه الكترود براي آن وضعيت طراحي شده است.

به طور مثال الكترود با اين كد EXXIX براي تمام وضعيت جوشكاري قابل استفاده است.
د: عدد آخر سمت راست مشخص كننده چندين عامل نظير نوع جريان و قطبيت مورد استفاده )AC-DCS-DCR( و همچنين نوع تركيبات پوشش الكترود است.

AWS A5.1 طبقه بندي الكترودهاي روكش دار مطابق آئين نامه
XXXXXE
XXXXE

Eعدد دو يا سه رقمي بعد از حرف Eدومين عدد از سمت راستعدد آخر سمت راست
1. تمام حاالت
2. تخت واقعي

3. تخت
4. تمام حاالت به جز عمودي 

سرباال

الكترود روپوش دار براي جوشكاري مقاومت كششي جوش برحسب 1000 پوند بر اينچ مربع
قوس الكتريكي دستي

نوع برقنوع روپوشرقم
DCRسلولز، سديم، اكسيدآهن0
DCR,ACسلولز، پتاسيم1
DCS,ACتيتان، سديم2
DCS,DCR,ACتيتان، پتاسيم3
DCS,DCR,ACپودرآهن، تيتان4
DCRكم هيدروژن، سديم5
DCR,ACكم هيدروژن، پتاسيم6
DCS,ACپودر آهن، اكسيدآهن7
DCR,ACپودرآهن، كم هيدروژن8

مثال: اگر الكترودي با E6010 نشان داده شود، مفهومش اين است كه:
الف: حداقل تاب كشش جوش 60 هزار پوند بر اينچ مربع است.

ب: الكترود براي جوشكاري در هر وضعي مناسب است.
پ: الكترود با جريان دائم و قطب گرايي معكوس به طور رضايت بخشي كار مي كند.

سطح مقطع كابل متناسب با شدت جريان مصرفي
سطح مقطع كابل )ميلي مترمربع(شدت جريان حداكثر )آمپر(

20025
30050
45070
60095
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حد قبولي بازرسي چشمي جوش

طبقه بندي عدم پيوستگي و حدود بازرسي
اتصاالت اعضاي 

غيرقوطي شكل تحت 
بارگذاري استاتيكي

اتصاالت اعضاي 
غيرقوطي شكل تحت 

بارگذاري سيكلي

اتصاالت اعضاي قوطي 
شكل تحت هر نوع 

بارگذاري

1. ممنوعيت وجود ترك
×××جوش بايد عاري از ترك باشد.

2. ذوب جوش در فلز پايه
×××بين اليه هاي مختلف جوش و نيز بين فلز جوش و فلز پايه بايد امتزاج كامل وجود داشته باشد.

3. چاله هاي جوش
×××تمام چاله هاي جوش بايستي تا مقطع جوش كامل پر شده به جز در جوش هاي گوشه منقطع در خارج از طول موثر

4. نيمرخ جوش
×××نيمرخ جوش بايد مطابق بند 5-24 باشد

5. زمان بازرسي
بازرسي چشمي جوش ها در هر نوع فوالد مي تواند بالفاصله پس از تكميل جوشكاري و سرد شدن قطعه تا دماي محيط انجام 
شــود. حدود قبولي براي فوالدهاي ASTM A514 ،A517 براســاس بازرسي چشمي انجام شده بعد از 48 ساعت از تكميل 

جوشكاري مي باشد.
×××

6. كمبود اندازه جوش
جوش گوشه در حالت جوش تك ممتد از اندازه اسمي تعيين شده مي تواند تا 1/16 اينچ )2 ميلي متر( بدون نياز به اصالح كمتر 
باشد، به شرط آنكه ناحيه جوش كم از 10 درصد طول جوش تجاوز نكند. در اتصال بال به جان در شاه تيرها در انتهاي جوش 

در طولي به اندازه دو برابر عرض بال، كمبود اندازه جوش ماجز نمي باشد.
×××

7. بريدگي كنار جوش
الف: براي مواد با ضخامت كمتر از 1 اينچ )25 ميلي متر(، حداكثر بريدگي 1/32 اينچ )1 ميليمتر( است، گرچه حداكثر بريدگي 
1/16 اينچ )2 ميليمتر( براي مجموع 2 اينچ )50 ميليمتر( در هر 12 اينچ )305 ميليمتر( مجاز است. براي قطعات با ضخامت 

1 اينچ يا بيشتر بريدگي نبايد از 1/16 اينچ براي هر طولي از جوش بيشتر باشد.
×××

ب: در اعضاي فرعي بريدگي نبايد از 0/01 اينچ )0/25 ميليمتر( بيشتر باشد وقتي كه جوش در جهت عمود پرتنش هاي كششي 
××مي باشد، براي ساير موارد نبايد از 1/32 اينچ )1 ميليمتر( بيشتر باشد.

8. تخلخل
الف: در جوش هاي شياري با نفوذ كامل در اتصاالت لب به لب عمود بر جهت تنش هاي كششي نبايد هيچ تخلخل لوله اي قابل 
مشــاهده وجود داشته باشد. براي ساير جوش هاي شياري و جوش هاي گوشه، حداكثر مجموع تخلخل لوله اي قابل مشاهده با 
قطر 1/32 اينچ )1 ميليمتر( يا بيشتر نبايد از 3/8 اينچ )10 ميليمتر( در هر اينچ طول جوش و يا از 3/4 اينچ )20 ميليمتر( در 

هر 12 اينچ )305 ميليمتر( طول جوش بيشتر باشد.

×

ب: پراكندگي تخلخل لوله اي در جوش  هاي گوشه نبايستي از يكي در 4 اينچ )100 ميليمتر( طول جوش تجاوز نموده و حداكثر 
قطر نبايد بيشتر از 3/32 اينچ )2 ميلي ليتر( باشد. استثناء در جوش هاي گوشه كه سخت كننده هايي را به جان متصل مي كنند، 
مجموع قطر تخلخل هاي لوله اي نبايستي از 3/8 اينچ )10 ميليمتر( در هر اينچ خطي جوش تجاوز نموده و همچنين نبايستي 

از 3/4 اينچ )20 ميليمتر( در هر 12 اينچ )305( طول جوش بيشتر باشد.
××

ج: در جوش هاي شياري با نفوذ كامل در اتصاالت لب به لب عمود بر جهت تنش هاي كششي نبايد هيچ تخلخل لوله اي وجود 
داشــته باشد. براي ســاير جوش هاي شياري، پراكندگي تخلخل لوله اي نبايد از يكي در هر 4 اينچ )100 ميليمتر( طول جوش 

تجاوز نموده به طوري كه حداكثر قطر عدم پيوستگي نيز از 3/32 اينچ )2 ميليمتر( بيشتر نباشد.
××

منابع و مآخذ:
1. دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان، راهنماي اتصاالت در ساختمان هاي فوالدي )تهران: نشر توسعه ايران، 1380(.

Westermann, CIVIL ENGINEERING HANDBOOK .2
3. دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان، آشنايي با فرآيند جوشكاري و بازرسي جوش در ساختمان )تهران: كميته آموزش استان تهران، 1384(.

4. آئين نامه جوشكاري سازه هاي فوالدي بر مبناي awsd1,1 ترجمه دكتر سيد رسول ميرقادري و فرامرز رحيمي نيا.
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كنترل و بازرسي مشخصه هاي بتن

زمان تكرارهدفنوع بازرسي، آزمايشنوع آزمايشرديف

تأمين دليل آنكه ويژگي هاي مورد نظر در آزمايش در ابتداي كارتعيين نسبت ها براي طرح اختالط1
حاشيه ايمني مناسب حاصل مي شود

قبل از استفاده از هر مخلوط جديد به شرط آنكه 
داده هايي براساس تجربيات بلندمدت در اختيار نباشد

محاسبه براساس كلريد موجود در مواد ميزان كلريد در مخلوط2
تشكيل دهنده بتن

حصول اطمينان از اينكه ميزان كلريد از 
حد مجاز فراتر نمي رود

در ابتداي كار و در مواردي كه ميزان كلريد مواد 
تغيير كند

اصالح مقدار آب مورد نيازآزمايش خشك كردن يا معادل آنميزان رطوبت در سنگدانه درشت3
در صورت غيرمداوم بودن به طور روزانه، بسته به 

شرايط جوي منطقه ممكن است آزمايش هاي مورد 
نياز كم يا زياد شوند

اندازه گيري به طور مداوم، آزمايش خشك كردن ميزان رطوبت در سنگدانه هاي ريز4
مانند رديف باالي همين ستوناصالح مقدار مورد نيازيا معادل آن

براي مقايسه با وضعيت ظاهري مورد بازرسي عيني5
هر مرتبه ساختنياز بتن

ارزيابي انطباق ميزان رواني يا رواني مورد آزمايش روانيرواني بتن6
نياز و كنترل تغييرات احتمالي مقدار آب

1. هنگام تهيه آزمونه براي آزمايش بتن سخت شده
2. هنگام آزمايش تعيين ميزان هواي بتن
3. در مورد ترديد براساس مشاهدات عيني

بازرسي پيمانه و مخلوط كردن و كنترل آزمايش وزن مخصوصوزن مخصوص بتن تازه7
به تعداد دفعات آزمايش مقاومت فشاريوزن مخصوص بتن سبك يا سنگين

آزمايش مقاومت فشاري آزموده هاي 8
مطابق بند 6-5 آئين نامه بتن ايران )آبا(ارزيابي مشخصه هاي مقاومت مخلوطآزمايش مطابق استانداردقالب گيري شده

وزن مخصوص ظاهري بتن سخت شده سبك 9
به تعداد دفعات آزمايش مقاومت فشاريارزيابي وزن مخصوصآزمايشيا سنگين

هر بار پيمانمه و مخلوط كردنتعيين نسبت آب به سيمان واقعيثبت مقدار آب اضافه شدهمقدار آب اضافه شده به مخلوط10

كنترل مقدار سيمان و تعيين نسبت آب به ثبت مقدار سيمان مصرف شدهمقدار سيمان بتن تازه11
هر بار پيمانه و مخلوط كردنسيمان واقعي

هر بار پيمانه و مخلوط كردنكنترل مقدار افزونهثبت مقدار افزونه مصرف شدهمقدار افزوده بتن تازه12

با تقسيم نمودن جمع رديف هاي 3 و 4 و 9 بر نسبت آب به سيمان بتن تازه13
روزانه يا بيشتر بر حسب نيازارزيابي نسبت آب به سيمانرديف 10 يا هر روش آزمايش استاندارد توافق شده

مقدار هواي موجود در مخلوط بتن تازه براي 14
ارزيابي انطباق مقدار هوا با مقدار هواي آزمايش مطابق استانداردبتن هاي با حباب هوا

مقرر شده

براي مخلوط هاي با حباب هوا
1. اولين پيمانه و حداقل يك بار در روز

2. به دفعات بيشتر متناسب با شرايط توليد و تأثير 
عوامل محيطي

آزمايش از طريق مقايسه مشخصه هاي نمونه هاي يكنواختي15
در موارد ترديدارزيابي يكنواختي مخلوطبرداشته شده از بخش هاي مختلف يك مخلوط

در ابتداي كار، دوره هاي بعدي براساس توافقارزيابي مقاومت در مقابل نفوذ آبآزمايش مطابق استانداردنفوذپذيري16

مطابق با آئين نامه هاي مربوط يا براساس توافق به ساير مشخصه ها17
براساس توافق به عمل آمدهارزيابي انطباق با مشخص مورد نيازعمل آمده
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حداقل زمان عمل آوردن بتن

شرايط محيطي پس از نوع سيمان
ريختن بتن در قالب

دماي متوسط سطح بتن
هر دمايي بين 5 تا 25 درجه سلسيوسباالتر از 10 درجه سلسيوس5 تا 10 درجه سلسيوس

نوع 1 و 2 و 3 و 5
متوسط

روز3 روز4 روز
ضعيف

همه سيمان ها به جز نوع 1 و 2 و 3 و 5 و همه سيمان هاي حاوي مواد 
روز4 روز6 روزپوزوالني يا روباره اي

روز7 روز10 روز
اقدامي خاص ضرورت نداردخوبهمه سيمان ها

شرايط محيطي مندرج در اين ستون به شرح زير تعريف مي شوند:
خوب: محيط مرطوبت و محافظت شده )رطوبت نسبي بيشتر از 80 درصد و محافظت شده در برابر تابش مستقيم خورشيد و باد(
ضعيف: محيط خشك و محافظت نشده )رطوبت نسبي كمتر از 50 درصد و محافظت شده در برابر تابش مستقيم خورشيد و باد(

متوسط: شرايطي بين دو حد خوب و ضعيف
در صورتي كه دماي سطح بتن اندازه گيري يا محاسبه نشود، مي توان آن را معادل دماي هواي مجاور سطح بتن فرض كرد.

دماي بتن برحسب درجه سلسيوس )سانتي گراد( در مراحل مختلف كار با توجه به دماي محيط و اندازه اعضا و قطعات

دماي محيطشرحرديف
ابعاد اعضا و قطعات به )ميليمتر(

بيش از 9001800 تا 3001800 تا 900كمتر از 300
1

حداقل دماي بتن هنگام اختالط
1613107بيش از 1-

1818161310- تا 2-1
21181613كمتر از 3-18
131075به هر ميزانحداقل دماي بتن هنگام ريختن و نگهداري4

28221711به هر ميزانحداكثر مجاز افت تدريجي دماي بتن در 24 ساعت اوليه پس از خاتمه حفاظت از بتن5

چنانچه تدابيري ويژه براي اختالط و بتن ريزي فراهم نگردد، ريختن بتن در دماي 20- درجه سلسيوس )سانتيگراد( و كمتر از آن ممنوع است.

حداقل قطر خم ها

قطر ميلگرد
حداقل قطر خم

S220S350 , S300S500 , S400
db5 db6 db 5كمتر از 28 ميليمتر

db6 db8 db 285 تا 34 ميليمتر

db10 db10 db 367 تا 55 ميليمتر

براي خم كردن ميلگردهاي به قطر 36 ميليمتر و بيشتر و با زاويه بيشتر از 90 درجه به روش هاي خاصي نياز است.

حداقل قطر خم ها براي خاموت ها

قطر ميلگرد
حداقل قطر خم

S220S350 , S300S500 , S400
db4 db4 db 162.5 ميليمتر و كمتر

مقادير حداقل پوشش بتن )ميليمتر(
نوع قطعه

نوع شرايط محيطي
فوق العاده شديدبسيارشديدشديدمتوسطماليم

3545506575تيرها و ستون ها
2030355060دال ها، ديوارها و تيرچه ها

2025304555پوسته ها و صفحات پليسه اي
4050607590شالوده ها

مقادير داده شده در جدول را مي توان به استثناي شرايط محيطي »ت« و »ث« مندرج در آئين نامه بتن ايران )آبا( به اندازه 5 ميليمتر براي بتن هاي رده C35 و 
C40 يا 10 ميليمتر براي بتن هاي رده باالتر كاهش داد. مشروط بر آنكه ضخامت پوشش به هر حال از 20 ميليمتر كمتر نشود.

اين مقادير را بايد براي ميلگردهاي با قطر بيشتر از 36 ميليمتر به اندازه 10 ميليمتر افزايش داد.
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شرايط محيطي
الف: شرايط محيطي ماليم: به شرايطي اطالق مي شود كه در آن هيچ نوع عامل مهاجم از قبيل رطوبت، تعريق، تر و خشك شدن متناوب، يخ زدن و آب شدن، سرد 
و گرم شدن متناوب، تماس با خاك مهاجم يا غيرمهاجم، مواد خورنده، فرسايش شديد، عبور وسايل نقليه يا ضربه موجود نباشد، يا قطعه در مقابل اينگونه عوامل 

مهاجم به نحوي مطلوب محافظت شده باشد.
ب: شرايط محيطي متوسط: به شرايطي اطالق مي شود كه در آن قطعات بتني در معرض رطوبت و گاهي تعريق قرار مي گيرند.

قطعاتي كه به طور دائم با خاك هاي غيرمهاجم با آب تماس دارند يا زير آب با PH بزرگتر از 5 قرار مي گيرند داراي شرايط محيطي متوسط تلقي مي شوند.
پ: شرايط محيطي شديد: به شرايطي اطالق مي شود كه در آن قطعات بتني در معرض رطوبت يا تعريق شديد يا تر و خشك شدن متناوب يا يخ زدن و آب شدن 

و سرد و گرم شدن نه چندان شديد قرار مي گيرند.
قطعاتي كه در معرض ترشح آب دريا باشند يا در آب غوطه ور شوند طوري كه يك وجه آنها در تماس با هوا قرار گيرد.

قطعات واقع در هواي داراي نمك و نيز قطعاتي كه ســطح آنها در معرض خوردگي ناشــي از مصرف مواد يخ زدا قرار مي گيرد داراي شرايط محيطي شديد محسوب 
مي شوند.

ت: شرايط محيطي بسيار شديد: به شرايطي اطالق مي شود كه در آن قطعات بتني در معرض گازها، آب و فاضالب ساكن با PH حداكثر 5، مواد خورنده، يا رطوبت 
همراه با يخ زدن و آب شدن شديد قرار مي گيرند. از قبيل نمونه هاي ذكر شده در مورد شرايط محيطي شديد، در صورتي كه عوامل مذكور حادتر باشند.

ث: شرايط محيطي فوق العاده شديد: به شرايطي اطالق مي شود كه در آن بتني در معرض فرسايش شديد، عبور وسايل نقليه، يا آب و فاضالب جاري با PH حداكثر 
5 قرار مي گيرند. رويه بتني محافظت نشــده پاركينگ ها و قطعات موجود در آب كه اجســام صلبي را با خود جابجا مي كند، داراي شرايط محيطي فوق العاده شديد 

تلقي مي شوند.
شرايط محيطي جزاير و حاشيه خليج فارس و درياي عمان به طور عمده جزء اين شرايط محيطي قرار مي گيرند.

جدول حداقل زمان الزم براي قالب برداري
شرح 

نوع قالب بندي
دماي مجاور سطح بتن )درجه سلسيوس(

241680 و بيشتر

9121830قالب هاي قائم )ساعت(

دال ها
34610قالب زيرين )شبانه روز(

7101525پايه هاي اطمينان )شبانه روز(

تيرها
7101525قالب زيرين )شبانه روز(

10142136پايه هاي اطمينان )شبانه روز(

زمان هاي داده شده با رعايت نكات مشروح زير معتبرند:
ـ بتن با سيمان پرتلند معمولي نوع يك يا دو يا ساير سيمان هايي كه روند كسب مقاومت مشابه دارند. ساخته شده باشد.

ـ در صورتي كه ضمن سفت شدن بتن دماي محيط به كمتر از صفر درجه سلسيوس تنزل كند زمان هاي داده شده را بايد با توجه به شرايط بند 7-6-3 مندرج 
آئين بتن ايران )آبا( اصالح كرد.

ـ در صورت استفاده از سيمان پرتلند نوع سه يا مواد تسريع كننده مي توان زمان هاي داده شده را كاهش داد.
ـ در صورت استفاده از مواد كندگير كننده، سيمان پرتلند نوع پنج يا سيمان هايي كه روند كسب مقاومت مشابه دارند، بايد زمان هاي داده شده را افزايش داد.
در صورتي كه مالحظاتي خاص براي جلوگيري از ترك ها )به خصوص در اعضا و قطعات با ضخامت هايي متفاوت يا رويارو با دماهاي مختلف( يا تقليل تغيير 

شكل هاي ناشي از وارفتگي مورد نظر باشد، بايد زمان هاي داده شده را افزايش داد.
ـ در صورتي كه عمل آوردن تسريع شده يا قالب بندي خاصي مورد نظر باشد تقليل زمان هاي داده شده امكان پذير است.

جدول حداقل ضخامت دال هاي تخت بدون تير مياني

نوع فوالد
با كتيبهبدون كتيبه

پانل هاي درونيپانل هاي بيرونيپانل هاي درونيپانل هاي بيروني
-با تير لبهبدون تير لبه-با تير لبهبدون تير لبه

S300Ln/30Ln/36Ln/36Ln/36Ln/40Ln/40

S400Ln/30Ln/33Ln/33Ln/33Ln/36Ln/36
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جدول مقادير تقريب لنگرها و برش ها در تيرهاي يكسره و دال هاي يك طرفه
لنگر مثبت:

Wu(L2دهانه هاي انتهايي با انتهاي غيرممتد به صورت ساده )غيرگيردار(
n/11)

Wu(L2با انتهاي غيرممتد به صورت يكپارچه با تكيه گاه
n/14)

Wu(L2دهانه هاي داخل
n/16)

لنگر منفي در وجه خارجي اولين تكيه گاهي داخلي

Wu(L2دو دهانه
n/9)

Wu(L2بيشتر از دو دهانه
n/10)

Wu(L2لنگر منفي در وجوه ديگر تكيه گاه هاي داخلي
n/11)

لنگر منفي در وجوه ديگر تكيه گاه ها براي:

Wu(L2دال ها با دهانه هاي حداكثر 3 متر و تيرهايي كه در آنها نسبت مجموع سختي ستون ها به مجموع سختي تيرها در هر انتهاي دهانه بيشتر از 8 باشد
n/12)

لنگر منفي در وجه داخلي تمامي تكيه گاه هاي خارجي براي اعضايي كه با تكيه گاه هاي خود به صورت يكپارچه ساخته شده باشند

Wu(L2در حالتي كه تكيه گاه يك تير محيطي باشد
n/24)

Wu(L2در حالتي كه تكيه گاه، ستون باشد
n/16)

Wu(Ln/2) 1.15برش در اعضاي انهايي در وجه اولين تكيه گاه داخلي

Wu (Ln/2)برش در وجوه ساير تكيه گاه ها

جدول محدوديت افتادگي در تيرها و دال ها
مالحظاتمحدوديت افتادگيافتادگي مورد نظرانواع قطعه

1. بام هاي مسطح كه به قطعاتي غيرسازه اي متصل نيستند يا آنها را نگهداري 
-L/180افتادگي آني ناشي از بارهاي زندهنمي كنند كه افتادگي زياد آسيبي در اين قطعات ايجاد كند

-L/360مانند باال2. مانند باال در مورد كف ها

3. بام ها با كف هايي كه به قطعات غيرسازه اي متصل هستند يا آنها را نگهداري 
آن قسمت از افتادگي كه بعد از اتصال قطعات غيرسازه اي ايجاد مي شود.مي كنند و افتادگي زياد ممكن است آسيبي در اين قطعات ايجاد كند.

منظور مجموع اضافه افتادگي درازمدت ناشي از تمامي بارهاي مرده و افتادگي 
آني ناشي از بارهاي زنده است

L/4801 تبصره

4. بام ها با كف هايي كه به قطعات غيرسازه اي متصل هستند يا آنها را نگهداري 
تبصره L/2402مي كنند ولي افتادگي زياد آسيبي در اين قطعات ايجاد نمي كند.

L: طول دهانه موثر )به بند 10-3-4-1 آئين نامه بتون ايران )آبا( رجوع شود(، ميليمتر
تبصره ها:

1. در صورتي كه بتوان با اتخاذ تدابيري ويژه از ايجاد آسيب به قطعات غيرسازه اي جلوگيري كرد، حد مربوط به محدوديت را مي توان كاهش داد.
2. افتادگي نبايد از حد رواداري قطعات غيرسازه اي تجاوز كند. در صورتي كه در قطعه خيز ايجاد شده باشد، حد محدوديت مشخص شده در مورد تفاضل 

افتادگي و خيز اعمال مي گردد.
3. اضافه افتادگي درازمدت براساس ضابطه 14-2-2-3- مندرج در آئين نامه بتن ايران )آبا( محاسبه مي شود. ولي مي توان اضافه افتادگي درازمدت قطعه را 

كه قبل از اتصال قطعات غيرسازه اي در عضو ايجاد شده ماحسبه نموده و از كل مقدار اضافه افتادگي درازمدت كاست. در محاسبات افتادگي مورد نظر مقدار 
باقيمانده دخالت داده مي شود.

جدول حداقل ارتفاع يا ضخامت تير يا دال يك طرفه
كنسولبا تكيه گاه هاي پيوسته از دو طرفبا تكيه گاه هاي پيوسته از يك طرفبا تكيه گاه هاي سادهعضو

L/16L/18.5L/21L/8تيرها يا تي رك ها

L/20L/24L/28L/10دال هاي يك طرفه توپر يا سقف هاي تيرچه و بلوك

تبصره: اين جدول براي فوالد نوع S400 تنظيم شده است. براي ساير انواع فوالدها مقادير جدول بايد در ضريب ((FY/670)+0.4) ضريب شوند.
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ساير اطالعات و جداول فني در سازه هاي بتن آرمه )خارج از آبا(
موارد كاربرد رده هاي مختلف بتن

موارد كاربردمقاومت مشخصه )مگاپاسكال(رده بتن

C66ماده پركننده

C88ماده پركننده، بتن نظافت

C1010)ماده پركننده، بتن نظافت، بتن ساده )بدون آرماتور

C1212بتن ساده، با مراعات شرايطي بتن آرمه

C1616بتن آرمه

C2020بتن آرمه

C50 الي C2550 بتن آرمه، بتن پيش تنيده25 الي

هر مگاپاسكال حدودا معادل 10 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است.

نسبت هاي تقريب اختالط براي يك مترمكعب بتن
شن تقريبي )ليتر(ماسه تقريبي )ليتر(سيمان تقريبي )كيلوگرم(رده بتن

C25350530830

C20300530880

C16250530930

C12200530970

C101505301050

درصد مقاومت فشاري تن در سنين مختلف با سيمان هاي گوناگون نسبت به مقاومت فشاري 7 روزه سيمان نوع 1
مقاومت 28 روزهمقاومت 7 روزهمقاومت 3 روزهمقاومت 1 روزهنوع سيمان

64100143-نوع 1

5489143-نوع 2

--64125نوع 3

3689--نوع 4

4379107-نوع 5

حداقل مقدار سيمان الزم در بتن براي حصول پايايي در شرايط محيطي مختلف )كيلوگرم در مترمكعب(
بتن ساده )بدون آرماتور(بتن پيش تنيدهبتن آرمهنوع بتن

                                                 حداكثر اندازه اسمي مصالح سنگي به ميلي متر
402015104020151040201510     شرايط محيطي

بتن كامال محافظت شده در برابر هوا يا شرايط مخرب، به جز مدت كوتاهي كه در 
225250275300300300300300200225250275هنگام ساخت در معرض هواي معمولي واقع مي شود

بتني كه از باران شديد و يا يخ زدگي در حالتي كه از آب اشباع شده محافظت گردد. 
275300325350300300325325225250275300بتن زير خاك و بتني كه به طور مداوم زير آب قرار مي گيرد.

275300325350300300325350250275325350بتني كه در معرض نمك هاي يخ زدا قرار مي گيرد

بتن در معرض آب دريا يا باتالق يا باران شديد و يا در معرض تر و خشك شدن پياپي
325375400425325375400425275300325375و يا يخ زدگي هنگامي كه تر است، و يا در معرض بخاري خورنده است

 Ph بتني كه در معرض فرسايش شديد، عبور و مرور وسايط نقليه يا آب جاري با
نيازمند بررسي هاي ويژه استحداكثر 4/5 است و يا رويه هاي بتني محافظت نشده و ...
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حداكثر ضخامت مراحل و اليه هاي بتن ريزي )متر(
حداكثر ضخامت هر اليهحداكثر ضخامت هر مرحلهنوع قطعه بتني

30/5ديوارها و پايه هاي حجيم

30/35ساير ديوارها، ستون ها و پايه ها

0/35ضخامت دالدال ها و صفحات

براي دست يافتن به بتني يكپارچه و با توجه به نوع لرزاندن و مرتعش ساختن، دستگاه نظارت مي تواند ضخامت اليه ها را كاهش دهد.
در مواردي كه با توجه به نوع سازه ميزان بتن ريزي در يك مرحله از 0/6 متر تجاوز نموده و يا ميزان سيمان مصرفي از 400 كيلوگرم در مترمكعب بيشتر باشد 

توصيه مي شود پس از تأييد دستگاه نظارت از سيمان هاي كم حرارت استفاده شود.

درصد وزني شن در واحد حجم بتن
درصد وزني شن خشك در واحد حجم بتنحداكثر قطر شن

ضريب نرمي ماسه 3ضريب نرمي ماسه 2/80ضريب نرمي ماسه 2/60ضريب نرمي ماسه 2/40اينچميليمتر

9/550483644

12/559575553

1966646260

25171696765

3875737169

50278767472

ميزان اسالمپ براي اعضا و قطعات بتني

نوع عضو يا قطعه بتنيرديف
اسالمپ به ميلي متر

حداكثرحداقل

2575شالوده ها و پي ديوارهاي بتن آرمه1

75شالوده هاي با بتن ساده، صندوقه ها و ديوارهاي زير سازه ها2

25100تيرها و ديوارهاي بتن آرمه3

25100ستون ها4

2575دال ها و پياده روهاي بتني5

2550بتن حجيم6

      مدت زمان اختالط با توجه به حجم مخلوط كن
زمان اختالط )دقيقه(ظرفيت مخلوط كن )مترمكعب(

1/5كمتر از 1/5

22

32/5

42/75

4/53

كاربرد انواع آهك
نوع آهكموارد مصرف

مالت هاي ماسه آهك، گل آهك، گچ آهك و باتارد، پايدار كردن خاك در راهسازي، خشت هاي پايدار شده با آهك، 
خمير يا گرد آهك شكفته اي كه به صورت دوغاب درآمده باشد )آهك سفيد(شفته آهكيف پي سازي در خاك هاي معمولي، بتن آهكي سنگين و متخلخل

آهك هاي آبيمالت و اندود ساختمان هاي دريايي، پي سازي در خاك هاي سولفات دار با سولفات زياد

آهك هاي نيمه آبي )خاكستري(پي سازي در خاك هاي سولفات دار با سولفات كم

آهك زنده كلسيومي پرمايهپايدار كردن خاك در راهسازي، آجر ماسه آهكي، بتن آهكي سنگين و متخلخل، سيمان آهك پوزوالن و آهك سرباره

دوغاب آهك كم مايهشفته پي سازي ساختمان هاي كم ارتفاع

ضريب تبديل مقاومت نموده هاي مختلف
ضريبشكل و اندازه نمونه

1,00مكعب به ابعاد 20 سانتيمتر

0,95مكعب به ابعاد 15 سانتيمتر

1,25استوانه به ابعاد 30×15 سانتيمتر

براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان كنترل می گردد.
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cm30 ميلگردهاي مورد نياز در تيرچه ها براي سقف هاي با ضخامت

H(cm)b(cm)

30,0501700

تنش مجاز فوالدفاصله محور به محورضخامت سقف

C25 :رده بتن
CX مقاومت 28 روزه نمونه استوانه

30cm×15cm مي باشد

توضيحات:
1. در صــورت لــزوم مي تــوان از تركيب 
ميلگردهاي مختلف با ســطح مقطع معادل 

جدول استفاده نمود.
2. در مورد سقف با تيرچه مضاعف از سطح 

مقطع معادل ميلگرد جدول استفاده شود.
3. كنتــرل حداقل و حداكثر مجاز ســطح 
مقطع ميلگرد و كنترل تنش برشي بتن به 

عهده استفاده كنندگان از جدول مي باشد.

=LsT طول دهانه محاسباتي بر حسب متر طول
M لنگر مقاومZ سطح مقطع ميلگرد بازوي اهرم

As

قطر ميلگردهاي 
مورد نياز بار زنده + )كف سازي + تيغه بندي + وزن سقف تيرچه بلوك( بار مرده = )kg/m2( وزن كل سقف

12001000950900850800750700650600550Kgm/mCmCm2/mΦ

1.872.052.102.162.222.292.362.452.542.642.7652427.21.136+6

2.282.502.562.632.712.792.882.583.103.223.3777927.01.706+6+6

2.472.712.782.852.943.033.133.243.363.503.6591726.82.018+8

2.793.063.143.223.323.423.533.653.793.954.12116826.72.588+8+6

3.013.303.393.483.583.693.813.954.094.264.45136226.63.028+8+8

3.073.363.453.543.653.763.884.024.174.344.53141226.43.1410+10

3.333.643.743.843.954.074.214.354.524.704.91165926.33.7110+10+6

3.513.853.954.064.174.304.444.604.774.975.19185026.24.1510+10+8

3.664.014.114.224.344.804.634.794.975.175.40200626.14.5212+12

4.034.424.534.664.794.945.105.285.485.705.96244026.05.5312+12+8

4.234.634.754.885.025.185.355.545.755.986.25268325.96.0912+12+10

4.244.654.774.905.045.205.375.555.766.006.27270025.86.1614+14

4.575.005.135.275.435.595.785.986.216.466.75312925.77.1614+14+8

4.475.195.335.475.635.816.006.216.446.707.00337125.77.7314+14+10

4.825.295.425.575.735.916.106.326.566.827.13349225.58.0416+16

5.265.775.926.086.266.456.666.897.157.457.78415725.49.6116+16+10

5.455.976.126.296.476.676.897.137.407.708.04444825.410.3016+16+12

5.656.196.356.536.726.927.157.407.687.998.35479325.311.1216+16+14

5.886.446.616.796.997.207.447.707.998.328.69518925.312.0616+16+16
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cm25 ميلگردهاي مورد نياز در تيرچه ها براي سقف هاي با ضخامت
H(cm)b(cm)

25,0501700

تنش مجاز فوالدفاصله محور به محورضخامت سقف

C25 :رده بتن
CX مقاومت 28 روزه نمونه استوانه

30cm×15cm مي باشد
توضيحات:

1. در صورت لزوم مي توان از تركيب ميلگردهاي 
مختلف با ســطح مقطع معادل جدول اســتفاده 

نمود.
2. در مورد سقف با تيرچه مضاعف از سطح مقطع 

معادل ميلگرد جدول استفاده شود.
3. كنترل حداقل و حداكثر مجاز ســطح مقطع 
ميلگــرد و كنترل تنش برشــي بتــن به عهده 

استفاده كنندگان از جدول مي باشد.

=LsT طول دهانه محاسباتي بر حسب متر طول
M لنگر مقاومZ سطح مقطع بازوي اهرم

As ميلگرد
قطر ميلگردهاي 

مورد نياز بار زنده + )كف سازي + تيغه بندي + وزن سقف تيرچه بلوك( بار مرده = )kg/m2( وزن كل سقف

12001000950900850800750700650600550Kgm/mCmCm2/mΦ

1.691.851.901.952.012.702.142.222.302.392.5043022.31.136+6

2.062.262.322.382.452.532.612.702.802.923.0563822.11.706+6+6

2.242.452.512.582.662.742.832.932.043.103.3075022.02.018+8

2.522.762.842.913.003.093.193.303.433.573.7395521.82.588+8+6

2.722.983.063.153.243.343.453.573.703.854.02111421.73.028+8+8

2.773.043.123.203.303.403.513.633.773.924.10115421.63.1410+10

3.013.293.383.473.573.683.803.934.084.254.44135521.53.7110+10+6

3.173.483.573.663.773.894.014.154.314.494.69151021.44.1510+10+8

3.303.623.713.813.924.044.184.324.494.674.88163521.34.5212+12

3.643.984.094.204.324.464.604.764.945.145.37198521.15.5312+12+8

3.814.184.294.404.534.674.824.995.185.395.63218121.16.0912+12+10

3.824.194.304.424.544.684.845.015.205.415.65219320.96.1614+14

4.114.514.624.754.895.045.205.395.575.826.08254020.97.1614+14+8

4.274.684.804.935.075.235.405.595.806.046.31273420.87.7314+14+10

4.344.764.885.015.165.325.495.695.906.146.42282920.78.0416+16

4.745.195.325.475.635.805.996.206.446.707.0033662069.6116+16+10

4.905.375.515.665.826.006.206.426.666.937.24360120.610.3016+16+12

5.095.575.725.876.046.236.436.666.917.197.51387920.511.1216+16+14

5.295.805.956.116.296.486.696.937.197.487.81419820.512.0616+16+16
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حداكثر نسبت آب به سيمان مجاز براي بتن با مقاومت هاي فشاري مختف
بتن با حباب هوابتن معموليمقاومت فشاري بتن )مگاپاسكال(رديف

1150,800,71

2200,700,61

3250,620,53

4300,550,469

5350,480,40

6400,43-

7450,38-

ميزان تقريبي آب مصرفي بتن بر حسب ليتر در مترمكعب

اسالمپ )ميليمتر(نوع بتن
اندازه بزرگترين دانه ها )ميليمتر(

9,512,5192537,5ْ50ْ75ْ150

بتن معمولي

50-30205200185180160155145125

100-80225215200195175170160140

180-150240230210205185180170-

32,521,510,50,30,2درصد تقريبي هواي موجود در بتن

بتن هوادار

50-30180175165160145140135120

100-80200190180175160155150135

180-150215205190185170165160-

87654,543,53متوسط هواي توصيه شده )درصد(

ميزان اسالمپ براي بتن هايي كه حداكثر قطر دانه ها بيش از 37/5 ميليمتر است، بايد پس از حذف مصالح بزرگتر از 37/5 ميليمتر تعيين شود.

زمان الزم براي لرزاندن بتن با توجه به اسالمپ آن
مدت لرزاندن )ثانيه(اسالمپ )ميليمتر(نوع بتن

18-32-فوق العاده خشك

10-18-خيلي سفت

5-010-30سفت

3-305-80سفت خميري

0-803-130خميري

-130-180روان

مشخصات ميلگردهاي مصرفي در بتن مسلح
حداقل ازدياد طول نسبي هنگام حداقل مقاومت گسيختگي مگاپاسكالحداقل مقاومت تسليم مگاپاسكالويژگي ميلگردنوع ميلگردميلگرد

گسيختگي )درصد(
(A-I)S 22022034022-نرم

(A-II)S-300الف: با سختي طبيعينيمه سخت
30050019ب: با سختي اصالح شده

16

(A-III)S-400الف: با سختي طبيعينيمه سخت
40050014ب: با سختي اصالح شده

12
(A-IV)S500سختΦ 16 50055010حداكثر قطر مصرفي



28

جدول مقدار سيمان در مالت ها برحسب كيلوگرم در مترمكعب
مقدار سيمانشرح

200مالت ماسه و سيمان 1:6

225مالت ماسه و سيمان 1:5

285مالت ماسه و سيمان 1:4

360مالت ماسه و سيمان 1:3

285مالت ماسه بادي و سيمان 1:4

360مالت ماسه بادي و سيمان 1:3

350مالت موزاييك 2/5: 2/5: 1

450مالت موزاييك 2: 1/5: 1

430دوغاب سيمان معمولي

كاربرد انواع قير و قطران
مالحظاتنوع قير يا قطران مناسبمحل مصرفرديف

قيرهاي خالص 40/50 بتن آسفالتي گرم1
(Ac) 100/80 70/60 و

1. در مناطقي كه گرماي هوا در فصل تابستان 
در ســايه حداكثر به 50 درجه و بيشتر برسد 
بايد از قير خالص 40/70 استفاده شود چنانچه 
حداكثــر گرما به 40 درجه برســد بايد از قير 
خالص 60/70 اســتفاده گردد و در صورتي كه 
حداكثر گرما به 30 درجه برسد بايد قير خالص 

80/100 مصرف شود.
2. در ساختن قيرهاي محلول و امولسيون هاي 
قير كه قرار اســت در مناطق ذكر شده مصرف 
شــوند از همان قيرهاي خالص ياد شــده بايد 

استفاده گردد.
3. در مناطق گرم و خشــك معموال از قيرهاي 
خالص و در مناطق ســرد و خشك از قيرهاي 
محلول و در مناطق سرد و مرطوب از امولسيون 

استفاده نماييد.

انواع قير محلول )زودگير، كندگير و ديرگر(اندودهاي سطحي و نفوذي راه2
)SC, MC, RC(

روكاري، لكه گيري روسازي، روسازي نفوذي و اندود روي بتن تازه )براي جلوگيري از 3
امولسيون زود شكن يا ناپايدار RSتبخير آب آن(

امولسيون كند شكن يا نيم پايدار MSاندوده نرمه سنگ، ماكادام، اندود ريزدانه4

اندود سنگ هاي ريزدانه، آب بندي رويه هاي سياه، شفته قيري، پايدار كردن خاك و 5
امولسيون ديرشكن يا پايدار SSساختن خشت هاي قيري

قيرهاي خالص، دميده، معدني و مخلوط قيرهاي آب بندي و نم بندي با قير و گوني6
خالص و معدني

مانند رديف قبل به اضافه قيرهاي محلول و اندود قيري آب بندي و نم بندي7
اموليسون ها

پوشش و آب بندي كف كانال ها، رنگ هاي ضدآب، اندود كردن لوله ها و پر كردن درزها و 8
ترك خوردن رويه هاي بتني و پر كردن زير آنها

قيرهاي معدني يا دميده با مخلوطي از آنها با 
قير خالص

قطران زغال، قيرهاي معدني و دميده يا مخلوطي اليه هاي آب بندي و نم بندي پيش ساخته )كاغذ، مقوا، مشمع و نمد اندود شده(9
از آنها با قير خالص به همراه مواد افزودني

4. مصرف قطران زغال و زفت آن به خاطر عدم قطران و زفت قطرانرويه هاي سياه قطراني10
توليد در حال حاضر در ايران موردي ندارد

منابع و مآخذ:
1. دفتر امور فني و تدوين معيارها، آئين نامه بتن ايران )آبا(، )تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت امور پشتيباني، مركز علمي و انتشارات، 1382(

2. دفتر امور فني و تدوين معيارها، راهنماي آئين نامه بتن ايران )آبا(، )تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت امور پشتيباني، مركز علمي و انتشارات، 1381-1382(
3. نشريه 55 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
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جرم مخصوص شرح
)كيلوگرم بر مترمكعب(

1. فلزات

2700آلومينيوم

7200آهن خام خاكستري

7700آهن خام سفيد

7200چدن

7850فوالد نرم

11400سرب

8900مس

8500برنز

7200روي

7200قلع

8800نيكل

6700آنتيموان

5700آرسنيك

6900كرم

8800برنج ريخته شده

1700منيزيم

7000منگنز

2. مايعات

1000آب

1100لجن

800اتر

800الكل

700نفت

800بنزين

1250گليسيرين

1000روغن دانه

1000روغن موتور

800نفت چراغ

1600اسيد سولفوريك

1500اسيدنيتريك

1200اسيد كلريدريك

1200قير زغال سنگ

1000شير

جرم مخصوص شرح
)كيلوگرم بر مترمكعب(

1000روغن نباتي

3. گازها )دماي صفر درجه سانتيگراد و فشار يك اتمسفر(

1,270استيلن

1,250اكسيد دوكربن

1,964انيدريد كربنيك

0,560گاز روشنايي

1,293هواي خشك

1,300هواي مرطوب

1,429اكسيژن

1,254ازت

0,089هيدروژن

4. چوب ها )در حالت خشك(

600شريين ـ كاج سياه

710زبان گنجشك ـ ون

670راش

650داغداغان ـ تادانه

750گالبي وحشي ـ خوج

750خرمندي

580توسگاييالقي

540توسكا قشالقي

410تبريزي

640شيردار

530افرا ـ پلت

520بيدمشك

850بلوطـ  بلندمازو

640نارون ـ اوجا

800انجيزي ـ چوب آهن

700آزاد

850زيتون

590سرخدار

500چنار ـ سفيدار ـ عرعر

400سفيد پلت

450سياه بيد

650سيب

جرم مخصوص شرح
)كيلوگرم بر مترمكعب(

480شب خسب ـ درخت ابريشم

900شمشاد

650گردو

640گالبي

700گوجه جنگلي

730گيالس جنگلي

430لرگ

640كرات ـ ليلكي

630ملج

700مرس ـ ممرز

530نمدار

600كاج

600صنوبر

500شربين ـ كاج سياه

5. سنگ هاي طبيعي

2800گرانيت

3000ديوريت ـ گابرو

3000بازالت ـ مالفير

2000كفسنگ )توف(

2800سنگ هاي آدرين ماگماتيك

2800سنگ هاي آتشفشاني

1600توف هاي آتشفشاني

2500تراورتن

2800گنايس

2800شيست

2700ماسه سنگ

2300مارل

2000سنگ آهك متخلخل

2400سنگ آهك آبي

2700سنگ آهك سخت

2800دولوميت

2700سنگ مرمر

2600تخته سنگ هاي رسي

جداول جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

* ارقام مربوط به چوب های خشك برای چوب های با حداكثر رطوبت 15 درصد در نظر گرفته شده است. در صورتی كه چوب از اثر باران و رطوبت حفاظت نشده 
باشــد مقدار 80كيلوگرم بر متر مكعب به مقادير فوق اضافه می شــود و چنانچه با آب اشباع شده باشد به مقادير فوق 120 كيلوگرم برمترمكعب اضافه می شود. در 

مورد چوب های تازه بريده شده مقادير فوق بايد در ضريب 1/8 ضرب شود.
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جرم واحد سطح شرح
)كيلوگرم بر مترمربع(

1. آجرها و بلوك هاي ساختماني
1700آجر توپر پخته رسي معمولي )آجر فشاري(

1300آجر سوراخدار پخته رسي )آجر سفال(
1450آجر ماسه آهكي متخلخل

1800آجر ماسه آهكي توپر
1850آجر نسوز

2000آجر ضداسيد
1250آجر شيشه اي مجوف

600آجر مجوف

900 تا 1300 )بسته بلوك سيماني
به شكل(

2. مالت ها
1850مالت مسه آهك

2000مالت ماسه سيمان و آهك )بانارد(
2100مالت ماسه سيمان

1,00مالت گچ
1900مالت خاك نسوز

1600كاهگل
1600مالت گچ و خاك

2000مالت گل
3. بتن ها

2400بتن با شن و ماسه معمولي
2500بتن آرمه و بتن پيش تنيده با شن و ماسه معمولي

1750بتن با سرباره كوره آهن گدازي
600بتن هاي سبك هوادار و گازي

1000 تا 1800 )بسته بتن با سنگ داده سبك
به نوع(

500 تا 900 )بسته بتن اسفنجي
به نوع(

1700بتن با خرده آجر
1300بتن با پوكه معدني و سيمان

1000 تا 1800 )بسته بتن با پوكه صنعتي و سيمان
به نوع(

4. سنگ دانه ها و پركننده ها
2000شن خيس
1700شن خشك
1800ماسه خيس
1550ماسه خشك
1600ماسه بادي

2100خاك، ماسه، گل رس خيس
1800خاك، ماسه، گل رس مرطوب )5 درصد رطوبت(

800خاك نسوز
1400الشه سنگ

1500سرباره كوره آهنگدازي
1000سرباره كوره آهنگدازي دانه به دانه

1000پوزوالن ها
600پوكه معدني
700پوكه كك

1000جوش زغال
800زغال سنگ

150زغال چوب )از چوپ نرم و سبك(

220زغال چوب )از چوب سفت و سنگين(
1500خرده آجر

700سنگ آهك پخته
700خاكستر كك

1300پودر سيمان توده شده و به طور آزاد
18000پودر سيمان در كيسه و جابجا شده

5. بنايي با سنگ هاي طبيعي و مالت ماسه سيمان
2800گرانيتف پورفيت

2600الشه آذرين )تراشيت(
2300ماسه سنگ، اليه سنگ

2700سنگ آهكي فشرده، دولوميت، مرمر، گل سنگ آهكي )شيل(
2400تراورتن

2800اسليت، تخته سنگ
2500سنگ چيني با سنگ هاي الشه توپر

2000سنگ چيني با سنگ توف
6. بنايي با آجر و بلوك

1850آجركاري با آجر فشاري و مالت ماسه سيمان
1800آجركاري با آجر فشاري و مالت ماسه آهك

1750آجركاري با آجر فشاري و مالت گچ خاك )طاق ضربي(
2100آجركاري با آجر سفال و مالت ماسه سيمان )سوراخ ها با مالت پر شود(
آجركاري با آجر سفال و مالت ماسه آهك )سوراخ ها با مالت 

2000پر شود(

850آجركاري با آجر مجوف و مالت ماسه سيمان
2000آجركاري با آجر نسوز مالت نسوز

1900آجركاري با آجر ضداسيد و مالت قيري
7. پوشش و مواد متفرقه ساختماني

2200آسفالت
1200قير

2000تخته هاي سقف پوش آريستي )آردواز(
1600ورق هاي موجدار آزبست
1800لوله هاي سيمان آزبست

2250موزاييك سيماني
2400سنگ موزاييك

1350آجرفرش با آجر سوراخدار
1600آجر فرش با آجر توپر

1150رزين اپوكسي بدون فيلر )افزودني(
2000رزين با مواد معدني
1800رزين با فايبرگالس
1800كف پوش الستيكي

1400ورق پي وي سي
1700كف پوش پي وي سي

850ضخامت گچ و پرليت جهت سقف كاذب
2500شيشه جام

3000شيشه مسلح
1700كاشي سراميك ديواري
2100كاشي سراميك كفي

در محاســبه وزن ديــوار با مصالح بنايي مي توان 70 درصــد وزن ديوار را در هر 
مترمكعب مصالح آجري يا بلوكي و 30 درصد بقيه را مالت به حساب آورد.

جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان



31

جرم واحد سطح اجزاي ساختمان
جرم واحد سطح )كيلوگرم بر مترمربع(شرح

پوشش هاي سقف

70پوشش شيرواني ها با سفال

10گوني قير اندود يك ال

15گوني قير اندود دوال

75سقف كاذب با اندود سيماني

50سقف كاذب با اندود گچي

جدول حداقل بارهاي زنده گسترده يكنواخت
بار گسترده )دكاتيون بر مترمربع(نوع كاربري كف ها

1. كاربري هاي مشترك در انواع ساختمان ها

-بام هاي شيب دار با پوشش سبك با شيب بيشتر از 10 درجه

50بام هاي شيب دار با پوشش سبك با شيب كمتر از 10 درجه

150بام هاي تخت و يا با شيب كم كه به عنوان محل تجمع مورد استفاده قرار نمي گيرد

400سالن هاي عمومي و محل هاي تجمع داراي صندلي هاي ثابت

500سالن هاي عمومي و محل هاي تجمع بدون صندلي ثابت

مطابق بار زنده اتاق هاي مجاورراهروهاي فرعي بين اتاق ها كه امكان تجمع در آنها كم باشد

350راهروهاي اصلي و پلكان ها كه در معرض رفت و آمد و تجمع كم باشد، نظير راهروهاي اصلي ساختمان هاي مسكوني و اداري

500راهروهاي اصلي و پلكان ها كه در معرض رفت و آمد و تجمع زياد باشد، نظير راهروهاي اصلي مدارس و مراكز تجمع

به بند 6-3-2-5 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان مراجعه شودبالكن ها

750موتورخانه ها

500اتاق هاي هواساز، پمپ و نظاير آن

500محل عبور و پارك خودروهاي سواري با وزن حداكثر 2500 دكانيوتن

600محل عبور و پارك خودروهاي سواري و كاميونت هاي با وزن حداكثر 4000 دكانيوتن

700محل عبور و پارك خودروها با وزن حداكثر 6000 دكانيوتن

800محل عبور و پارك خودروها با وزن حداكثر 900 دكانيوتن

2. ساختمان هاي مسكوني

200اتاق ها و راهروهاي خصوصي و سرويس ها

500انبارها

3. ساختمان ها و اماكن عمومي

200اتاق هاي خواب و اقامت در هتل ها، خوابگاه ها و ...

500سالن هاي غذاخوري و رستوران ها

600شبستان مساجد و تكايا

500سينماها و تئاترها

750صحنه هاي سينما و تئاترها

600پايانه ها

500آشپزخانه ها و رختشوي خانه ها

4. ساختمان اداري

250دفاتر كار معمولي

500اتاق هاي بايگاني با قفسه هاي ثابت

1000اتاق هاي بايگاني با قفسه هاي متحرك
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5. ساختمان هاي آموزشيـ  فرهنگي

350كالس هاي درسي، آزمايشگاه هاي سبك و قرائت خانه ها

250 به ازاي هر متر ارتفاع مفيد حداقل 750مخازن كتاب با قفسه هاي ثابت

450 به ازاي هر متر ارتفاع مفيد حداقل 1000مخازن كتاب با قفسه هاي متحرك

6. ساختمان هاي صنعتي

600كارگاه هاي سبك صنعتي

1000كارگاه هاي متوسط صنعتي

500 به ازاي هر متر ارتفاع مفيد حداقل 1500سردخانه ها

7. فروشگاه ها

500كف تمام طبقات غير از انبارها

به بند 6-3-2-7 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان مراجعه شود.انبارها

8. ورزشگاه ها

500سالن هاي تمرينات بدني و ورزشي

500سكوهاي تماشاچيان با صندلي ثابت

600سكوهاي تماشاچيان بدون صندلي ثابت

9. بيمارستان ها و مراكز درماني

200اتاق هاي بيمار

300اتاق هاي عمل

جدول حداقل بارهاي زنده متمركز
با متمركز دكاتيوننوع كاربري كف ها

100بام ها

450كالس ها

900دفاتر كار، اتاق هاي عمل و صحنه ها

900انبارها

700مخازن كتاب

1000محل عبور يا پارك اتومبيل هاي سواري با وزن حداكثر 2500 دكاتيون

2000محل عبور يا پارك اتومبيل هاي با وزن حداكثر 4000 دكاتيون

3000محل عبور يا پارك اتومبيل هاي با وزن حداكثر 6000 دكاتيون

4000محل عبور يا پارك اتومبيل هاي با وزن حداكثر 9000 دكاتيون

منابع و مآخد:
1. دفتر تدوين و ترويج مقررات ملی ساختمان، بارهای واردبر ساختمان )تهران، نشر توسعه ايران، 1380(
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اطالعات و جداول فني تأسيسات مكانيكي

B.S-1387 DIN-2440 و يا  مشخصات لوله هاي سياه با درز با وزن متوسط مطابق با 
وزن لوله هاي گالوانيزه سياه )kg/m(ضخامتقطر خارجياندازه

ميليمتراينچ
ميليمتميليمتراينچاينچ

دو سر پيچ و يك سرپوش داردوسرسادهميليمتراينچ
حداقلحداكثرحداكثرحداكثر

1 
2150,8560,83121,721,10,1042,651,2201,230
3 
4201,0721,04727,226,60,1042,651,5801,590

1251,3461,31634,233,40,1283,252,4402,460

1 1 
.  4321,6871,65742,942,10,1283,253,1403,170

1 1 
.  2401,9191,88948,848,00,1283,253,6103,650

2502,3942,35460,859,80,1443,655,1005,170

2 1 
.  2653,0142,96976,675,40,1443,656,5106,630

3803,5243,46989,588,10,1603,058,4708,640

41004,5244,459114,9113,30,1764,5012,10012,400

51255,5345,459140,6138,70,1924,8516,20016,700

61506,5396,459166,1164,10,1924,8519,20019,800

B.S-1387 DIN-2440 و يا  مشخصات لوله هاي سفيد گالوانيزه سفيد گالوانيزه با درز با وزن متوسط مطابق با 
وزن لوله هاي گالوانيزه سياه )kg/m(ضخامتقطر خارجياندازه

ميليمتراينچ
ميليمتميليمتراينچاينچ

دو سر پيچ و يك سرپوش داردوسرسادهميليمتراينچ
حداقلحداكثرحداكثرحداكثر

1 
2150,8560,83121,721,10,1042,651,2701,290
3 
4201,0721,04727,226,60,1042,651,6501,660

1251,3461,31634,233,40,1283,252,5502,570

1 1 
.  4321,6871,65742,942,10,1283,253,2803,310

2401,9191,88948,848,00,1283,253,7703,810

1 1 
.  2502,3942,35460,859,80,1443,655,3305,400

2 1 
.  2653,0142,96976,675,40,1443,656,8006,930

3803,5243,46989,588,10,1603,058,8509,030
41004,5244,459114,9113,30,1764,5012,60013,000
51255,5345,459140,6138,70,1924,8516,90017,500
61506,5396,459166,1164,10,1924,8520,10020,700

]GPH[ حداكثر آب گرم مصرفي براي هر نفر بر حسب نوع ساختمان
ضريب ذخيره منبعضريب تقاضاحداكثر آب گرم الزم بار هر نفر ]GPH[نوع ساختمان

100,601,4منازل مسكوني

آپارتمان
100,601,4با مخزن اختصاصي

70,601,4با مخزن مشترك

100,501,4هتل

30,302ادارات

50,401كارخانجات

40,401مدارس

150,500,6بيمارستان
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ميزان مصرف آب گرم برحسب نوع ساختمان و نوع وسايل بهداشتي

وسيله بهداشتي 
نوع ساختمان

]GPH[ حداكثر مصرف آب گرم برحسب گان بر ساعت
ضريب ذخيره ضريب تقاضا

منبع دستشويي و 
توالت خصوصي

دستشويي و 
سينك دوشوان حمامتوالت عمومي

آبدارخانه
سينك 
ظرفشويي

ماشين 
ظرفشويي

سينك 
رختشويي

ماشين 
لگن پاشوييرختشويي

3520100101520257530,351,5آپارتمان

20100101520257530,351,25-3منازل مسكوني

1503515030,350,8-31020100203050هتل

120,401-----31020300ورزشگاه

1503515030,500,6-3820100202050بيمارستان

1503515030,300,9-3820200202050كلوپ

120,601--100-2020-315300كارخانجات

0,302----2020--38ادارات

0,601---100-300202020-315مدارس
خوابگاه 
15030100120,41-31030200202050دانشجويي

رستوران ها: براي 
شستشو با ماشين ظرفشوييشستشو با دستهر پرس غذا

1,50,31,25

حجم منبع آب گرم مصرفي براي محاسبات سريع و سرانگشتي
حجم منبع به گالننوع ساختمان

75-50منازل مسكوني تا پنج نفر سكنه

125منازل مسكوني تا ده نفر سكنه

50 براي هر واحد آپارتمانيمجموع ساختمان هاي آپارتمان با مخزن مشترك

12بيمارستان براي هر تخت

0/25-0/5مدارس، به ازاي هر دانش آموز

1/25ادارات به ازاي هر كارمند

7/5كارخانجات در صورت نگه داشتن دوش به ازاي هر كارگر

حداقل مقدار جريان و فشار آب در پشت شيرهاي لوازم بهداشتي

لوازم بهداشتي
فشار آبمقدار جريان

پوند بر اينچ مربعمتر ستون در آبگالن در دقيقهليتر در دقيقه
1535/58/وان
7/522/74بيده

1545/58سينك با سيني
102/755/58ماشين ظرفشويي خانگي

30/755/58آب خوري
1545/58لگن رختشويي

7/525/58دستشويي
11/535/58دوش

11/531420دوش با شير ترموستاتيك
1955/58شير سرشلنگي

9/52/55/58سينك آشپزخانهـ  خانگي
11/535/58سينك شستشوي عمومي

571510/515پيسوار با فالش والو
11/525/58توالت ـ با فالش تانك
952510/515توالت ـ با فالش والو
2361420توالت فرنگي يكپارچه
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حداكثر فشار و مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتي

لوازم بهداشتي
فشار آبمقدار جريان

پوند بر اينچ مربعمتر ستون در آبگالن در دقيقهليتر در دقيقه

2/14060 )در دقيقه(8 )در دقيقه(دستشويي خصوصي

0/54060 )در دقيقه(2 )در دقيقه(دستشويي عمومي

0/254060 )هر ريزش(1 )هر ريزش(دستشويي با شير برقي خودكار

2/14060 )در دقيقه(8 )در دقيقه(دوش

2/14060 )در دقيقه(8 )در دقيقه(سينك

1/0 )هر ريزش(4 )هر ريزش(پيسوار

1/5 )هر ريزش(6 )هر ريزش(توالت

جداول استاندارد محاسبه ميزان مصرف آب
ميزان مصرفواحدشرحرديف

ساختمان هاي مسكوني:
250-200هر نفر ساكن در شبانه روزمنازل مسكوني يك يا دو طبقه شهري1
200-150هر نفر ساكن در شبانه روزآپارتمان ها2
150-100هر نفر ساكن در شبانه روزساختمان هاي مجردي3
180-120هر نفر ساكن در شبانه روزپانسيون ها4
100-80هر نفر ساكن در شبانه روزخانه هاي روستايي5

ساختمان هاي اداري و كارگري:
30-20هر كارمند در روزساختمان هاي اداري1
130-60هر كارگر هر 8 ساعت كار شبانه روزكارخانجات با احتساب مصارف صنعتي عادي2
40-30هر كارمند در روزفروشگاه ها3
250-150هر صندلي در روزآرايشگاه هاي مردانه4
600-400هر صندلي در روزآرايشگاه هاي زنانه5
250-200شستشوي هر اتومبيلكارواش )شستشوي اتومبيل شخصي(6
45-30هر كيلو لباسرخت شويخانه7
150-100هر مشتري هر بار شستشورخت شويخانه هاي سلف سرويس8
150-100هر كارگر در شبانه روزاردوگاه هاي موقت كارگري9
30-20هر نفر هر وعده غذارستوران واقع در ساختمان هاي اداري و كارگران10

ساختمان هاي آموزشي:
40-30هر محصل در روزمدارس و دانشگاه ها بدون استاديوم ورزشي1
60-50هر محصل در روزمدارس و دانشگاه ها با استاديوم ورزشي2
300-250هر محصل در شبانه روزمدارس و دانشگاه هاي شبانه روزي3
.0-20هر كارمند در روزكارمندان مدارس و دانشگاه ها4
30-20هر نفر هر وعده غذارستوران هاي واقع در ساختمان هاي آموزشي5

مراكز درماني و بهداشتي:
500-300هر تخت در شبانه روزبيمارستان هاي عمومي و درمانگاه ها1
120-60هر بيمار سرپايي و كارمند در روزبيمارستان ها و درمانگاه ها2
900-500هر تخت در شبانه روزبيمارستان هاي خصوصي3

آبياري و شستشو:
10-7هر مترمربع فضاي سبز در روزباغچه هاي منازل و پارك ها با نسبت چمن كاري زياد1
8-5هر مترمربع فضاي سبز در روزباغچه هاي منازل و پارك ها با نسبت چمن كاري متوسط2
6-3هر مترمربع فضاي سبز در روزباغچه هاي منازل و پارك ها با نسبت چمن كاري كم3
4-2هر مترمربع در روزباغ ها4
1/5-1هر مترمربع در روزشستشوي خيابان ها و پياده روها5
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مجموعه هاي توريستي و تفريحي:
200-100هر مسافر در شبانه روزاردوگاه هاي توريستي1
30-15هر نفر در روزپارك هاي تفريحي خارج از شهر2
15-10هر نفر در روزپارك هاي عمومي داخل شهرها3
6-4هر نفر هر سانس در روزسينما و تئاتر4
15-10هر اتومبيل هر سانس در شبدرايون سينما5
70-40هر نفر هر بار استفاده در روزپالژهاي استفاده روزانه6
60-40هر نفر هر بار استفاده در روززمين هاي ورزشي با دوش و استخرهاي شنا7
2-1هر تماشاچي در روززمين هاي ورزشي و استخرهاي شنا8
30-20هر نفر هر وعده غذارستوران هاي واقع در مجموعه هاي توريستي و تفريحي9
250-150هر مسافر در شبانه روزمسافرخانه ها و هتل هاي معمولي با رستوران10
400-250هر مسافر در شبانه روزهتل هاي لوكس با رستوران11
200-150هر مسافر در شبانه روزهتل ها با رستوران12
300-200هر عضو در روزرستوران هاي اختصاصي با زمين ورزشي13
60-40هر نفر هر وعده غذارستوران هاي مستقل لوكس14
40-30هر نفر هر وعده غذارستوران هاي مستقل معمولي15

دامداري و طيور:
50-40هر رأس در شبانه روزاسب، قاطر، گاو1
100-60هر رأس هر بار شستشوشستشوي گاو2
8-6هر رأس در شبانه روزگوسفند بز3
0/25-0/15هر پرنده در شبانه روزطيور )جوجه، مرغ، بوقلمون و ...(4

تأسيسات برودتي:
9-7هر تن برودتي در هر ساعتمصرف آب برج هاي خنك  كن در سيستم هاي كمپرسوري1
18-14هر تن برودتي در هر ساعتمصرف آب برج هاي خنك كن در سيستم هاي جذبي2

متفرقه:
15-10هر مسافر در شبانه روزفرودگاه ها1
10-5هر مسافر در شبانه روزترمينال هاي مسافربري و ايستگاه هاي راه آهن2

حداقل قطر نامي لوله هايي كه به لوازم بهداشتي آب مي رسانند

ادامه جداول استاندارد محاسبه ميزان مصرف آب

لوازم بهداشتي
حداقل قطر نامي لوله

اينچميلي متر

 1  15وان
.2

 3  10بيده
.8

 1  15سينك يا سيني
.2

 1  15ماشين ظرفشويي خانگي
.2

 3  10آب خوري
.8

 1  15شير سرشلنگي
.2

 3  20سينك آشپزخانه هاي صنعتي
.4

 1  15سينك آشپزخانه هاي خانگي
.2

 1  15لگن رختشويي ـ يك، دو، سه خانه
.2

 3  10دستشويي
.8

لوازم بهداشتي
حداقل قطر نامي لوله

اينچميلي متر

 1  15دوش با يك سردوش
.2

 3  20سينك با شلنگ و افشانك
.4

 1  15سينك شستشوي عمومي
.2

 1  15پيسوار با فالش تانك
.2

 3  20پيسوار با فالش والو
.4

 1  15شير برداشت آب
.2

 1  10توالت ـ با فالش تانك
.2

251توالت با فالش والو

 1  15توالت فرنگي يكپارچه
.2
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حداقل شيب لوله هاي افقي فاضالب
1210865432  1 

.   221  1 
.   21  1 

.   4]in[ قطر لوله
  1 

.16
  1 
16,16

  1 
16,16

  1 
16,16

  1 
16,16

  1 
8,16

  1 
8,16

  1 
8,16

  1 
4,16

  1 
4,16

  1 
4,16

]in/ft[ حداقل شيب

تعيين قطر و طول لوله هاي ونت

تعداد وسايل بهداشتي متصل شدهقطر لوله عمودي فاضالب )اينچ(

قطر لوله ونت )اينچ(
1  1 

.   41  1 
.   222  1 

.   234

حداكثر طول لوله هواكش )به متر(
1  1 

.   429

1  1 
.   281545

1  1 
.   2101030

212102060
22081545

2  1 
.   242103090

310103060180
3302060150
3601525120
4100103080300
4200102575270

اندازه گيري شاخه هاي افقي و لوله هاي قائم فاضالب
بيشترين مقدار D.F.Uقطر نامي لوله

D.F.U لوله هاي قائمكل
DNبراي انشعاب هر طبقهبراي شاخص افقياينچ D.F.U براي سه طبقه انشعابكل D.F.U براي بيش از سه طبقه انشعابكل D.F.U كل
502661024
80320204872
100416090240500
12553602005401100
15066203509601900
2008140060022003600
250102500100038005600
300123900150060008400

اندازه گيري لوله هاي افقي اصلي فاضالب در پايين ترين قسمت لوله كشي نبايد با استفاده از اين جدول صورت گيرد.
اندازه گيري لوله هاي قائم فاضالب راساس جمع مقدار D.F.U كه از شاخه هاي افقي طبقات در آن مي ريزد صورت مي گيرد. قطر نامي لوله قائم فاضالب )در پايين ترين قسمت( بهتر است در ارتفاع 

تا باالترين طبقه، تغيير نكند. مگر آنكه در طبقات باال قطر نامي لوله از نصف قطر نامي لوله كه در پايين ترين قسمت لوله قائم قرار گرفته كمتر باشد.
با در دست داشتن مقدار D.F.U در هر قسمت از لوله افقي اصلي و نيز شاخه هاي افقي آن و با استفاده از جدول ذيل مي توان لوله هاي فاضالب اصلي افقي و نيز شاخه هاي افقي آن را اندازه گيري كرد.

اندازه گذاري لوله اصلي افقي و شاخه هاي افقي آن

قطر لوله )بر حسب اينچ(
حداكثر تعداد D.F.U كه به هر قسمت از لوله اصلي افقي متصل مي شود، به اضافه شاخه هايي كه به طور مستقيم به اين لوله وصل مي شود.

شيب در هر فوت طول

1/16Inch/ft(0.5درصد)1/8Inch/ft(1درصد)1/4Inch/ft(2درصد)1/2Inch/ft(4درصد)
22126
3364250
4180216250
5390480575
67008401000
81400160019202300
102500290035004200
122900460056006700
15700083001000012000

اينچ بر فوت = 83/3 ميلي متر بر متر
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قطر نامي لوله هاي قائم آب باران بام
)اين قطر براي حداكثر بارندگي به مقدار يك اينچ در مدت يك ساعت مداوم براي مقادير سطح بام مي باشد(

گالن آمريكايي در دقيقهحداكثر تصوير سطح بام بر صفحه افقي )فوت مربع(قطر لوله آب باران )اينچ(

22176217623

394841

3644067

413840144

525120261

640800424

888000913

اگر مقدار حداكر بارندگي در مدت يك ساعت مداوم عدد ديگري نيز از يك اينچ باشدف بايد در هر مورد سطح بام مندرج در جدول را بر آن عدد تقسيم كرد و مقدار تصحيح شده بام را به دست آورد.
اگر مجاور بام ديواري باشد كه آب باران پس از برخورد با آن به آب باران بام اضافه شود بايد نصف سطح ديوار به سطح بام اضافه شود و قطر نامي لوله آب باران را براي حاصل جمع اين دو سطح به دست آورد.

قطر نامي لوله هاي افقي آب باران بام
)اين قطر براي حداكثر بارندگي به مقدار يك اينچ در مدت يك ساعت مداوم براي مقادير سطح بام و شيب لوله افقي مي باشد(

قطر لوله آب باران )اينچ(

حداكثر تصوير سطح بام بر صفحه افقي بر حسب فوت مربع و گالن آمريكايي در دقيقه براي شيب هاي مختلف

شيب 1/2 اينچ بر فوتشيب1/4  اينچ بر فوتشيب 1/8 اينچ بر فوت

gpmفوت مربعgpmفوت مربعgpmفوت مربع

3328834464048657668

47520781060011015040156

5133601391888019626720278

6214002223020031442800445

8460004786520067792000956

108280086011680012141656001721

12133200138418800019532664002768

15238000247333600034914760004946

اگر مقدار حداكثر بارندگي در مدت يك ساعت مداوم عدد ديگري غير از يك اينچ باشد، بايد در هر مورد سطح بام مندرج در جدول را به آن عدد تقسيم كرد و مقدار سطح تصحيح شده بام را به دست آورد.
اگر مجاور بام ديواري باشد كه آب باران پس از برخورد با آن به آب باران اضافه شود، بايد نصف سطح ديوار به سطح بام اضافه شود و قطر نامي لوله افقي آب باران را براي حاصل جمع اين دو سطح به دست آورد.

ارزش حرارتي و چگالي گازهاي طبيعي ايران
اهوازخراسانگاز خط لوله اصلي تهران ـ اصفهان ـ شيرازمشخصات

ارزش حرارتي
Kcal/m2940781179410

Btu/ft310559121057

0/660/5620/665چگالي

مثال: مصرف گاز يك بخاري با ظرفيت حرارتي 10000Kcal/h در منطقه خراسان به صورت زير به دست مي آيد.
10000/817= 1.23m3/h
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حداكثر ظرفيت لوله هاي فوالدي به مترمكعب در ساعت براي گاز طبيعي با فشار 178 ميليمتر ستون آب
و افت فشار 12/7 ميلي متر ستون آب و چگالي 650درصد

قطر اسمي لوله )اينچ(طول لوله )متر(
1/23/411 - 1/21 - 1/222 - 1/234

25/912/323/3047/972/0138/3220/0290/7801/9
44/08/516/032/949/495/1151/2268/5551/1
63/26/812/926/439/776/4121/5215/7442/8
82/85/811/022/634/065/4104/0184/7379/1
102/35/09/619/729/656/990/4160/6329/7
122/24/78/818/127/352/583/4148/2329/7
142/0¾8/116/725/048/276/6136/1279/4
161/94/07/015/523/344/871/3126/7260/0
181/83/77/114/621/942/267/1119/3244/8
201/73/56/713/820/739/863/3112/5231/0
221/63/36/313/119/637/860/1106/8219/2
241/53/26/112/518/736/157/4104/9209/2
261/43/15/812/018/034/655/197/9200/9
281/42/95/511/417/233/152/693/6191/0
301/32/85/311/016/631/950/890/2185/1
351/22/64/910/215/329/446/883/1170/6
401/12/44/69/414/127/143/376/9157/9
451/12/24/38/813/325/540/672/2148/1
501/02/14/18/412/624/338/668/7141/0
550/992/03/98/012/023/136/765/2133/9
600/941/93/77/611/522/135/162/4128/1
700/851/83/36/910/420/031/856/5116/1
800/801/63/16/59/718/829/853/1108/9
900/751/52/96/19/117/628/049/7102/0
1000/711/42/85/78/616/626/447/096/5
1200/641/32/55/27/815/023/942/587/3
1500/571/22/24/66/913/321/1237/777/5
2000/491/01/93/95/911/418/132/266/2
2500/430/911/73/55/210/116/128/658/8
3000/390/821/53/14/79/214/625/953/2

براي ساير چگالي ها بايد ظرفيت لوله ها را در ضرايب جدول ذيل ضرب نمود.

مقدار تقريبي مصرف تعدادي از وسايل گازسوز
مقدار تقريبي مصرف مترمكعب در ساعتوسايل گازسوز

0/3اجاق گاز خانگي تك شعله
0/7اجاق گاز خانگي متوسط سه شعله
1اجاق گاز خانگي پنج شعله بدون فر

0/3فريا كباب پز
1/3اجاز گاز تجاري چند شعله

0/5آبگرمكن مخزن دار با ظرفيت 75 ليتر
0/8آبگرمكن مخزن دار با ظرفيت 115 ليتر
1/4آبگرمكن مخزن دار با ظرفيت 190 ليتر

1/7آبگرمكن فوري با ظرفيت 4 ليتر در دقيقه
3/5آبگرمكن فوري با ظرفيت 8 ليتر در دقيقه

0/1يخچال گازي
0/1چراغ گازي
5مشعل تنور
0/8بخاري گازي
0/4پلوپز گازي

2/5پلوپز بزرگ تجاري گازي
1/5مشعل گازي شوفاژ به ازاي هر 100 مترمربع زيربنا
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حداقل ضخامت ورق براي ساخت كانال هوا با مقطع مربع يا مستطيل
بزرگترين بعد مقطع كانال

ورق آلومينيومي )ضخامت به ميلي متر(ورق فوالدي )گالوانيزه، رنگ ناپذير( )ضخامت به ميلي متر(
اينچسانتيمتر

0/500/60تا 12تا 30
130/600/70 تا 3330 تا 75
310/750/85 تا 7854 تا 137
5511/25 تا 14084 تا 213

1/251/40بزرگتربزرگتر

حداقل ضخامت ورق براي ساخت كانال هوا با مقطع دايره ...
فيتينگكانال با درز در طولكانال با درز اسپيرالقطر مقطع كانال

ورق فوالدي )ضخامت به ميلي متر(ورق فوالدي )ضخامت به ميلي متر(ورق فوالدي )ضخامت به ميلي متر(اينچسانتيمتر
0/500/500/50تا 12تا 30

130/500/600/60 تا 3318 تا 46
190/600/750/75 تا 4928 تا 71
290/7511 تا 7436 تا 91
3711/251/25 تا 9452 تا 132

تبصره: اين جدول ضخامت ورق فوالدي و آلومينيومي كانال هوا با مقطع مربع يا مســتطيل را در سيســتم هاي كم فشار كه در آن سرعت جريان هوا بيشتر از 10 
متر در ثانيه نباشد نشان مي دهد. در سيستم هاي ميان فشار و پرفشار انتخاب ضخامت ورق بايد با رعايت ضوابط مندرج در استانداردهاي مقرر شده صورت گيرد.

اين جدول ضخامت ورق فوالدي با مقطع دايره را در سيستم هاي كم فشار كه در آن سرعت جريان هوا بيش از 10 متر در ثانيه نباشد نشان مي دهد در سيستم هاي 
ميان فشار و پرفشار انتخاب ضخامت ورق بايد با رعايت ضوابط مندرج در استانداردهاي مقرر شده صورت گيرد.

فيتينگ هاي كانال هاي فلزي، از قبيل زانو، سه راه، تبديل و غيره بايد با رعايت ضوابط مندرج در استانداردهاي مقرر شده ساخته شود.
در ساخت كانال هاي فلزي، درزهاي عرضي، درزهاي طولي و ديگر درزها، بايد با جوش كاري، پرچ كاري، نوار، چسب، خمير، ماستيك، واشر و ديگر لوازم مورد تأييد 

درزبندي شود.
ميزان نشت هوا از درزهاي كانال نبايد از 5 درصد بيشتر باشد.

حداقل ضخامت عايق لوله هاي اب گرم مصرفي )ميلي متر(
دماي طراحي آب 
گرم مصرفي درجه 

سانتي گراد

)thermal conductivity( قطر نامي لولهقابل هدايت گرمايي عايق
ضخامت عايق

W(mo.k)c ْ65 ميليمتر و بيشتر32 تا 50 ميليمترتا 25 ميليمترانشعاب تا 50 ميليمتردماي محيط
0/0342415252520تا 65

حداقل ضخامت عايق لوله به ميلي متر
سيستم

ْC
قطر نامي لوله )mm(حداكثر فشار كاردامنه دماي كار

200 و بيشتر125 تا 65150 تا 32100 تا 2550 و كمترانشعاب ها تا 50بار

تأسيسات گرمايي با آب گرم كننده
11253838383875تا 120دماي پايين

12110/3253838506575-175دماي متوسط
17621253838506575-230دماي باال

تأسيسات گرمايي با بخار
1253838383875تا 120كم فشار
1214253838506575-152ميان فشار
1538/5253838506575-175پرفشار

4/48/5131320252525-12/8تأسيسات سرمايي با آب سردكننده

مقادير جدول كه بيانگر حداقل ضخامت عايق لوله به ميلي متر مي باشد براي قابليت هدايت گرمايي عايق برابر ]0.034W/(mo.k)(0.23]BTU.in(h.ft2.Fo)[))[ و 
دماي محيط 24 درجه سانتيگراد تنظيم شده است.

ضخامت عايق لوله انشعاب تا قطر 50 ميليمتر براي حالتي مقرر شده است كه طول انشعاب از 3/6 متر بيشتر نباشد.
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ضخامت ورق فوالدي دودكش قائم فلزي با دماي پايين
حداقل ضخامت ورق دودكش )ميليمتر(سطح مقطع دودكش )سانتيمترمربع(

1/5تا 995

9962 تا 1290

12912/5 تا 1640

3/5بزرگتر از 1640

مشخص كردن لوله و ديگر اجزاي لوله كشي با رنگ
رنگ نوارتعداد نواررنگ زمينهعالمت اختصاريسيستم تأسيساتي

قرمز تيره2سفيدH.T.Wآب گرم كننده با دماي باال، رفت و برگشت

قرمز تيره1سفيدM.T.Wآب گرم كننده با دماي متوسط، رفت و برگشت

نارنجي1سفيدL.T.Wآب گرم كننده با دماي پايين، رفت و برگشت

نارنجي2سفيدCH.H.Wلوله مشترك آب گرم كننده و سردكننده، رفت و برگشت

سبز روشن1سفيدCآب خنك كننده كندانسور، رفت و برگشت

سبز روشن2سفيدCH.Wآب سردكننده، رفت و برگشت

قرمز روشن1سفيدL.P.Sبخار كم فشار

قرمز روشن2سفيدM.P.Sبخار ميان فشار

قرمز روشن3سفيدH.P.Sبخار پرفشار

سبز تيره1سفيدL.P.Sكندانسيت كم فشار

سبز تيره2سفيدM.P.Sكندانسيت ميان فشار

سبز تيره3سفيدH.P.Cكندانسيت پرفشار

آبي روشن1سفيدC.Wآب سرد مصرفي

آبي روشن2سفيدD.W.Hآب گرم مصرفي، رفت و برگشت

قهوه اي1سفيدG.Oسوخت مايع

حجم آب موجود در دستگاه هاي مختلف

5 ليتر به ازاي هر مترمربع سطح حرارتي رادياتوررادياتورهاي فوالدي و چدني پره اي

0/4 ليتر به ازاي هر 100 فوت مكعب در دقيقه ظرفيت هوادهيفن كويل

3 تا 4 ليتر به ازاي هر فوت مربع از سطح كوپلكوپل هاي حرارتي و برودتي نوع رديفه 8

2/5 تا 3 ليتر به ازاي هر فوت مربع از سطح كوپلكوپل هاي حرارتي و برودتي نوع رديفه 6

2 تا 2/5 ليتر به ازاي هر فوت مربع از سطح كوپلكوپل هاي حرارتي و برودتي نوع رديفه 4

1 تا 1/5 ليتر به ازاي هر فوت مربع از سطح كوپلكوپل هاي حرارتي و برودتي نوع رديفه 2

0/5 تا 1 ليتر به ازاي هر فوت مربع از سطح كوپلكوپل هاي حرارتي و برودتي نوع رديفه 1

1 تا 2 ليتر به ازاي هر 1000 كيلوكالري ظرفيت حرارتي ديگديگ چدني پره اي

FIRE TUBE 2/5 تا 4 ليتر به ازاي هر 1000 كيلوكالري ظرفيت حرارتي ديگديگ فوالدي از نوع

0/1 تا 0/2 ليتر به ازاي هر ليتر ظرفيت منبع آب گرممنبع آبگرم دوجداره

منابع انبساط باز
Weight/kgT mmin D2in D1H mmB mmA mmCapacity LitreNo

16,51,5114005005001001
211,5116005005001502
261,5118005005002003
4621110005505003004
64211100050010005005
9621110001000100010006
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سطح مقطع دودكش براساس ظرفيت ديگ و ارتفاع دودكش

cm مقطع چهارگوشcm مقطع مدور
mm ارتفاع

101215202530
kcal/h ظرفيت ديگ

2020×
2720×
2727×

23
26
30

50000
70000
110000

50000
70000
115000

55000
80000
125000

-
90000
140000

-
95000
150000

-
-

180000

4027×
4040×
5340×

37
45
52

165000
250000

-

180000
280000
400000

190000
300000
420000

210000
320000
470000

240000
360000
500000

250000
380000
550000

5353×
6653×
6666×

60
67
75

-
-
-

-
-
-

600000
800000

-

660000
870000
1100000

720000
950000
1200000

770000
1000000
1300000

8566×
9274×
8585×

84
92
96

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1600000
1900000
2100000

1700000
2100000
2300000

ظرفيت تقريبي منبع انبساط در سيستم آبگرم كم فشار
اندازه لوله سرريزاندازه لوله ونتاندازه لوله تغذيهاندازه شير توپيظرفيت منبعظرفيت ديگ

hwlitreBSRefmm n.bmm n.bmm n.bmm n.b

12
25
30

54
54
68

SCM90
SCM90
SCM110

15
15
15

20
20
20

25
25
25

25
32
32

45
56
76

68
86
114

SCM110
SCM135
SCM180

15
15
15

20
20
25

25
25
32

32
32
32

150
325
375

191
227
264

SCM270
SCM320
SCM360

15
20
20

25
32
32

32
40
40

32
40
40

375
400
550

327
336
423

SCM400/1
SCM450/2
SCM570

20
20
25

40
40
40

50
50
50

40
50
50

800
900
1200

709
841
1227

SCM910
SCM1130
SCM1600

25
25
25

50
50
50

65
65
65

50
55
55

منابع دوجداره
Weight/kgT2 mmT1 mmD2 mmD1 mmL2 mmL1 mmL mmCapacity LitreNo

64236005405008009502001

98236005401000130014103002

11523600540100016501770400
3

1252.53700645100012001320400

1642.54700645900150016205004

2262.547006451200200021206005

2662.547006451800250026208006

2932.5496592010001500166010007
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ابعاد استاندارد مخزن كويلي عمودي
FITTINGT.C.W

ضخامت ورق
TANK DIMENSION

سطح حرارتي
Capacity

رديف
ظرفيتابعاد مخزنآب سيستماندازه بوشنها

D4 inD3 inD2 inD1 inK2 inK1 inC m.mD m.mH m.mH1 m.mFT2LITSNo
 1 
 2

 3 
 4

1  1 
    4

1  1 
    233471020001500196001

 1 
 2

 3 
 4

1  1 
    4

1  1 
    233477020001500197002

 1 
 2

 3 
 4

1  1 
    4

1  1 
    244482020001500278003

 1 
 2

 3 
 4

1  1 
    4

1  1 
    24448702000150034.59004

 3 
 411  1 

    424449202000150034.510005

 3 
 411  1 

    22445980250020004215006

 3 
 411  1 

    2
2  1 
    24451150250020006120007

 3 
 411  1 

    2
2  1 
    24461200250020007225008

 3 
 4

1  1 
    4234461250300025008330009

 3 
 4

1  1 
    234666142030002500122400010

 3 
 4

1  1 
    234667145035003000127500011

 3 
 4

1  1 
    234667160035003000153600012

 3 
 4245667160040003500183700013

 3 
 4245668175040003500204880014

 3 
 4

2  1 
    2566681780450040002421000015

منابع سوخت و آب
Weight/kgT mmD mmL mmL1 mmCapacity LitreNo

12726501660150010001

17426502660250020002

237214202220200030003

272214202720250040004

469314203220300050005

517319002300200060006

658319003300300080007

7303190038003500100008

10524190034004000120009

124141900530050001500010

194352250540050002000011

222452250640060002500012

280762880490045003000013

344462880640060004000014

408262880790075005000015
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كويل و مبدل حرارتي
SMINm2SMAXm2LMinmmLMAXmmبر حسب اينچ D قطر
0.461.7090027006
0.723.0080030008
2.526.11800185010
6.0013.001314285212
4.9015.001040314014
7.0021.001070316016
15.0031.001400284018

شرايط طرح خارج زمستاني و تابستاني براي شهرهايي از ايران

نام شهر
عرض تابستان

جغرافيايي 
درجه

ارتفاع از 
سطح دريا 

فوت

زمستان
دماي 
F خشك

دماي 
F مطلوب

 Daily
Range

دماي 
F خشك

115813230739آبادان
9770303457808اراك
9372273844009اروميه
100682933520014اصفهان
1158033316637اهواز

115842929187037ايرانشهر
92822527032بابلسر

100654234460013كرمانشاه
90821537032بندرانزلي
1059016272650بندرعباس
1159415374347بندر لنگه

1158615304045بند ماهشهر
1058716294643بوشهر
103743033480017بيرجند
95862438450018تبريز
100742733400022تهران
1049012252050چابهار
165901628055خارك
105783333400026خرم آباد
115803530043خرمشهر
11579313250030دزفول

نام شهر
عرض تابستان

جغرافيايي 
درجه

ارتفاع از 
سطح دريا 

فوت

زمستان
دماي 
F خشك

دماي 
F مطلوب

 Daily
Range

دماي 
F خشك

90701337031رامسر
90832237024رشت
116842731100040زابل

105763229450017زاهدان
9572313754003زنجان
100753136310016سبزوار
9775373649002سقز

105792536380023سمنان
10072333550009سنندج
96742836450015شاهرود
95703025560020شميران
100703530500022شيراز
113783334300025طبس
165773124460028فسا

162763136430017قزوين
110832534315024كاشان
161723330580015كرمان
10285193740030گرگان
96672936310412مشهد
95653835550014همدان

105762832400020يزد

شرايط طرح داخل تابستاني و زمستاني براساس شرايط آسايش انسان
تابستانزمستان

نوع ساختمان
F نوسان دماF دماي خشكF رطوبت نسبي نوسان دما

)درصد(
دماي 
F خشكF دماي نوسان دما

F خشكF رطوبت نسبي نوسان دما
دماي خشك Fدرصد

آپارتمان، منزل مسكوني، هتل، بيمارستان، 76-4574-7950-4577-450-762-3074-435- تا 475-77-3-
اداره، مدرسه و ...

مكان هاي با مدت اشتغال محدود، بانك، 76-5078-7845-5080-245-724-3574-430- تا 475-73-3-
آرايشگاه، فروشگاه، سوپرماركت و ...

مكان هايي با گرماي نهان زياد، تاالر كنفرانس، 76-5578-7850-6080-165-722-4574-330- تا 476-74-2-
مسجد، كليسا، رستوران، تئاتر و سينما و ...

ساختمان هاي صنعتي و كارخانجات، سالن 77-5580-8045-6085-360-686-3672-630- تا 674-70-4-
اجتماعات، سالن ماشين آالت و ...

مقادير ارائه شده در ستون نوسان دما براي تنظيم ترموستات اتاقي به كار مي روند.
براي اتاق هايي كه سطح شيشه آنها زياد است و يا ديوارهاي مشرف به خارج آنها خوب عايق كاري نشده اند، بايد دماي خشك را برابر حداكثر ميزاني كه در جدول 

پيشنهاد شده در نظر گرفت.
دماهاي طرح داخل زمستاني براي ساختمان هاي مختف

دماي طرح داخل Fنوع محل

مدارس
74-72كالس درس

72-67ساختمان اجتماعات
70-67توالت

68-65فروشگاه ها
75-73منازل مسكوني

74-72ساختمان هاي عمومي
65-60كارخانجات

68-55راهروها

دماي طرح داخل Fنوع محل

بيمارستان
74-72اتاق خصوصي
95-70اتاق جراحي

70حمام
75اتاق خواب و حمامهتل ها

72اتاق غذاخوري
74-68دفاتر كار

74-68تئاتر و سينما
66آشپزخانه ها
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اطالعات و جداول فني تأسيسات الكتريكي
جدول مبنا انتخاب جريان مجاز كابل هاي فشار ضعيف بر حسب روش نصب

)اين جدول به كليه كابل هاي غيرقابل انعطاف به استثناي عايق معدني قابل اعمال است(
جدولروش نصب

1. كابل هاي تك رشته اي كه در داخل لوله و به صورت روكار نصب 
مي شود.

كابل هاي پي وي سي
كابل هاي الستيكي 
Butyl و EP و 
XLPE كابل هاي

III

2. كابل هاي تك رشته اي كه در داخل لوله و به صورت توكار در زير 
گچ يا در ديوار يا كف آجري يا بتني نصب مي شود.

III

3. كابل هاي تك رشته اي كه در داخل لوله و در كانال باز نصب 
مي شود.

IIi

4. كابل هاي تك رشته اي غالف دار و كابل هاي چند رشته اي كه در 
داخل لوله به صورت توكار نصب مي شود.

III

5. كابل هاي تك رشته اي و چند رشته اي كه در داخل مجاري كابل ها 
)Trunking( )باز يا بسته( نصب مي شود.

IIi

6. كابل هاي تك رشته اي غالف دار يا كابل هاي چند رشته اي كه به 
صورت روكار مستقيما روي ديوار نصب مي شود.

IIIIV

7. كابل هاي چند رشته اي كه به صورت توكار مستقيما در داخل گچ و 
يا ديوار يا كف آجري يا بتني نصب مي شود.

IIIIV

8. كابل هاي تك رشته اي غالف دار يا چند رشته اي كه در كانال باز 
نصب مي شود.

IIIIV

9. كابل هاي تك رشت اي غالف دار و كابل هاي چند رشته اي كه بر 
روي سيني كابل نصب مي شود.

IIIIV

10. كابل هاي تك رشته اي غالف دار و كابل هاي چند رشته اي كه به 
وسيله سيم مهار به صورت آويزان نصب مي شود.

IIIIV
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I جدول
جريان مجاز كابل هاي تك رشته اي و چند رشته اي با عايق پي وي سي و با هادي هاي مسي يا آلومينيومي، در درجه حرارت محيط 30 درجه سانتيگراد و با 

روش هاي نصب 1 الي 5 مندرج در جدول مبنا

سطح مقطع اسمي هادي )1(

جريان مجاز

هادي هاي آلومينيوميهادي هاي مسي

با سه هادي حامل جريان )4(با دو هادي حامل جريان )4(با سه هادي حامل جريان )3(با دو هادي حامل جريان )2(

آمپرآمپرآمپرآمپرميليمترمربع

113/51210/59/4

1/517/515/513/512

2/524211916/5

432282522

641363428

1057504439

1676685953

25101897969

351251119886

50151134118105

70192171150133

95232207181161

120268239210186

در صورت تغيير درجه حرارت محيط از 30 درجه سانتيگراد بايد از ضرايب تصحيح مندرج در جدول VI استفاده شود.

II جدول
جريان مجاز كابل هاي تك رشته اي و چند رشته اي با عايق الستيكي Butyl و EP يا كابل هاي XLPE و هادي هاي مسي يا آلومينيومي، در درجه حرارت 

محيط 30 درجه سانتيگراد و با روش هاي نصب 1 الي 5 مندرج در جدول مبنا.

سطح مقطع اسمي هادي )1(

جريان مجاز

هادي هاي آلومينيوميهادي هاي مسي

با سه هادي حامل جريان )4(با دو هادي حامل جريان )4(با سه هادي حامل جريان )3(با دو هادي حامل جريان )2(

آمپرآمپرآمپرآمپرميليمترمربع

1/0171513/512

1/54219/517/515/5

2/530262421

440353228

652464136

1071635750

1696857668

2512711210189

35157138125111

50190168151134

70242213192171

95293258232207

120339499269239

در صورت تغيير درجه حرارت محيط از 30 درجه سانتيگراد بايد از ضرايب تصحيح مندرج در جدول VI استفاده شود.
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III جدول
جريان مجاز كابل هاي تك رشته اي و چند رشته اي با عايق پي وي سي و با هادي هاي مسي يا آلومينيومي در درجه حرارت محيط 30 درجه سانتيگراد و با 

روش هاي نصب 6 الي 10 مندرج در جدول مبنا

سطح مقطع اسمي هادي )1(
جريان مجاز

هادي هاي آلومينيوميهادي هاي مسي
با سه هادي حامل جريان )4(با دو هادي حامل جريان )4(با سه هادي حامل جريان )3(با دو هادي حامل جريان )2(

آمپرآمپرآمپرآمپرميليمترمربع
1/01513/511/510/5
1/519/517/51513/5
2/526242019
435322725
646413632

1063574944
1685766659
251121018779
3513812510897
50168151131118
70213192166150
95258232200181
120299269232210
150344309268240
185392353305275
240461415360323

در صورت تغيير درجه حرارت محيط از 30 درجه سانتيگراد بايد از ضرايب تصحيح مندرج در جدول VI استفاده شود.

IV جدول
جريان مجاز كابل هاي تك رشته اي و چند رشته اي با عايق الستيكي Butyl و EP يا كابل هاي XLPE با هادي هاي مسي يا آلومينيومي، در درجه حرارت 

محيط 30 درجه سانتيگراد و با روش هاي نصب 6 الي 10 مندرج در جدول مبنا.

سطح مقطع اسمي هادي )1(
جريان مجاز

هادي هاي آلومينيوميهادي هاي مسي
با سه هادي حامل جريان )4(با دو هادي حامل جريان )4(با سه هادي حامل جريان )3(با دو هادي حامل جريان )2(

آمپرآمپرآمپرآمپرميليمترمربع
1/019171513/5
1/5242219/517/5
2/533302624
445403532
658524641

1080716357
16107968576
25142127112101
35175157138125
50212190168151
70270242213192
95327293258232
120379339299269
150435390344309
185496444392353
240584522461415

در صورت تغيير درجه حرارت محيط از 30 درجه سانتيگراد بايد از ضرايب تصحيح مندرج در جدول VI استفاده شود.
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V جدول
جريان مجاز براي كابل هايي با عايق معدني و هادي هاي مسي و غالف هاي مسي، در درجه حرارت 30 درجه سانتيگراد

a. داراي غالف مسي لخت و در معرض تمام افراد با آن يا تماس كابل با مواد سوزا
b. داراي غالف مسي لخت ولي بدون امكان تماس افراد با آن يا تماس كابل با مواد سوزا

سطح مقطع اسمي هادي )1(

كابل هاي چند رشته ايكابل هاي تك رشته اي
سه هادي حامل جرياندو هادي حامل جريانسه هادي حامل جرياندو هادي حامل جريانيك هادي و غالف حامل جريان

 )a(
)2(

 )b(
)3(

 )a(
)4(

 )b(
)5(

 )a(
)6(

 )b(
)7(

 )a(
)8(

 )b(
)9(

 )a(
)10(

 )b(
)11(

آمپرآمپرآمپرآمپرآمپرآمپرآمپرآمپرآمپرآمپرميليمتر مربع

نوع كاركرد سبك

1/018222225182517211418
1/521262732233222261822
2/527333643314329362430
434424656415638473340
6597352734960

1080987098

نوع كاركرد سنگين

1/021262329202919231619
1/526322936263624292024
2/533403947344732392632
441505062446241513442
646606377567753654454

10581057510571875973
1611014099140941157898
25150180130180124155105125
35180220160220
50225275200275
70275335240335
95330405290405
120380470335470
150440540385540

در صورت تغيير درجه حرارت محيط از 30 درجه سانتيگراد بايد از ضرايب تصحيح مندرج در جدول VI استفاده شود.

VI جدول
V تا I ضرايب تصحيح براي درجه حرارت هاي محيط متناوب با 30 درجه سانتيگراد، قابل اعمال به جريان هاي مجاز مندرج در جدول

درجه حرارت محيط )درجه 
سانتي گراد( )1(

نوع عايق

الستيك Butyl و EP يا پي وي سي )3(الستيكي با كاربرد عمومي )2(
)4( XLPE

معدني

)a( در معرض تماس يا با 
)b( بدون امكان تماس )6(پوشش پي وي سي )5(

101,291,221,171,221,15
151,221,171,131,171,12
201,151,121,091,121,08
251,071,071,041,061,04
350,930,930,950,910,98
400,820,870,900,850,96
450,710,790,850,760,94
500,580,710,800,680,92
55-0,610,740,590,87
60-0,500,670,460,84
65--0,60-0,82
70--0,52-0,80
75--0,43-0,72
80----0,61
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حداكثر تعداد مجاز هادي هاي روشنايي و نيرو در داخل لوله هاي فوالدي عايقدار، بدون عايق و پالستيكي سخت بر حسب سطح مقطع هادي ها و قطر داخلي لوله ها

23456تعداد هادي

ع(
مرب

تر 
يم

ميل
ي )

هاد
ع 

قط
ح م

سط

دار
ايق

ي ع
الد

فو

ت
سخ

ي 
يك

ست
پال

 يا 
ق و

عاي
ن 

دو
ي ب

الد
فو

وله
ره ل

شما

دار
ايق

ي ع
الد

فو

ت
سخ

ي 
يك

ست
پال

 يا 
ق و

عاي
ن 

دو
ي ب

الد
فو

وله
ره ل

شما

دار
ايق

ي ع
الد

فو

ت
سخ

ي 
يك

ست
پال

 يا 
ق و

عاي
ن 

دو
ي ب

الد
فو

وله
ره ل

شما

دار
ايق

ي ع
الد

فو

ت
سخ

ي 
يك

ست
پال

 يا 
ق و

عاي
ن 

دو
ي ب

الد
فو

وله
ره ل

شما

دار
ايق

ي ع
الد

فو

ت
سخ

ي 
يك

ست
پال

 يا 
ق و

عاي
ن 

دو
ي ب

الد
فو

وله
ره ل

شما

PGقطرقطرPGقطرقطرPGقطرقطرPGقطرقطرPGقطرقطر

11616,4111616,4111616,4111616,4111616,411 )ت( و )چ(

1,51616,4111616,4111616,411211813,5211813,5)ت( و )چ(

2,51616,4111616,411211813,5211813,52119,916)ت( و )چ(

41616,411161813,52119,9162125,5212925,521)ت( و )چ(

6161813,52119,9162125,5212925,5212934,229)ت( و )چ(

102119,9162925,5212934,2293634,2293634,229)ت( و )چ(

162925,5212934,2293634,229364436424436)ت(

162925,5212934,2293634,229364436424436)چ(

252934,2293634,229424436485142485142)ت(

252934,2293634,229424436485142485142)چ(

353634,22942443642443648514255,848)چ(

------55,848-50424436485142)چ(

------55,848-70484436485142)چ(

---------55,848-5142-95)چ(

------------55,848-120)چ(

------------55,848-150)چ(

توضيحات ضروري:
1. ارقام مندرج در جدول زير عنوان قطر نمايانگر قطر داخلي لوله ها بر حسب ميليمتر است.

2. جدول فوق شامل سيم هاي NGA و NYA مي شود كه ممكن است در لوله زيركار و يا روي كار نصب شود.
3. حرف »ت« نشان دهنده هادي هاي تك رشته اي و حرف »چ« معرف هادي هاي چند رشته اي مي باشد.
4. در ستون هايي كه لغت »فوالدي« به كار رفته است منظور لوله هاي فوالدي سياه و يا گالوانيزه است.



50

قابليت بار مجاز سيم هاي مسي عايقدار و سطح مقطع هاي مربوط

سطح مقطع
گروه اول: يك يا چند سيم عايقدار نوع NYA يا 

استاندارد ايران 01 )607(
گروه دوم: كابل هاي رشته اي مانند NYM يا استاندارد 

ايران 10 )607(
گروه سوم: سيم هاي مخصوص نصب در هواي آزاد و 

مراكز توزيع
فيوز )آمپر(جريان مجاز )آمپر(فيوز )آمپر(جريان مجاز )آمپر(فيوز )آمپر(جريان مجاز )آمپر(

1121016162020

1/5161620202525

2/5212027253435

4272536354550

6353547505763

10485065637880

1665638780104100

258880115100137125

35110100143125160160

50140125178160210200

70175160220224260250

95210200265250310300

120250250310300365355

150--355355415425

185--405355475425

240--480425560500

300--555500645600

400----770710

500----880850

در انتخاب سطح مقطع هادي خنثي در مدارهاي سه فاز بايد دقت كافي به عمل آيد و در صورت لزوم سطح مقطع اين هادي برابر هادي هاي فاز انتخاب شود. سطح 
مقطع يا قطر هادي هاي مسي براي مدارهاي مختلف الكتريكي بايد براساس محاسبه تعين شود ليكن در هيچ موردي از مقادير نبايد كمتر باشد.

حداقل سطح مقطع يا قطر هادي هاي مسي براي مدارهاي مختلف الكتريكي
حداقل سطح مقطع يا قطر هادينوع مدار

سيستم روشنايي
سيستم پريزها

سيستم تلفن يا فكس
سيستم فراخوان و دربازكن:

انشعاب اصلي
انشعاب فرعي

سيستم ساعت مركزي
سيستم اعالم و اطفاي حريق

سيستم صوتي

1/5 ميليمتر مربع
2/5 ميليمتر مربع

0/6 ميليمتر

1 ميليمترمربع
0/5 ميليمترمربع
1/5 ميليمترمربع
1/5 ميليمترمربع
1 ميليمترمربع

ضرايب تصحيح جريان مجاز سيم و كابل بر حسب تغييرات درجه حرارت محيط از 25 درجه سانتيگراد
حداكثر بار مداوم مجاز به صورت درصد

درجه حرارت محيط )درجه سانتيگراد(
عايق الستيكيعايق پي وي سي

96
88
82
75
67
58

92
85
75
65
53
38

بيش از 25 و حداكثر تا 30
بيش از 30 و حداكثر تا 35
بيش از 35 و حداكثر تا 40
بيش از 40 و حداكثر تا 45
بيش از 45 و حداكثر تا 50
بيش از 50 و حداكثر تا 55
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جدول ظرفيت بار ثابت شمش هاي مسي تخت در حرارت 30 درجه سانتيگراد بر حسب آمپر

سطح مقطع ابعاد به ميليمتر
ميليمتر مربع

وزن كيلوگرم 
نوع جريان برقبر متر

ظرفيت بار شمش بر حسب تعداد

بدون رنگرنگ شده

12341234

15×3450/4
~185330170300

=195335175305

20×3600/53
~245425220380

=250435225395

25×3750/67
~300510270460

=310530275485

30×51501/34
~450780400700

=475800425725

40×52001/78
~6001000520900

=6001030550935

50×52502/23
~700120017502300630110015502100

=7401270187065011501700

60×53002/67
~825140019802650750130018002400

=870150022002700780140019002500

60×106005/34
~12002100280038001100186025003400

=12502200310039001100200028003500

80×54003/56
~1060180024504300950165022002900

=11502000280035001000180025003200

80×108007/12
~15402600345046001400230031004200

=16502800400051001450260036004500

100×1010008/9
~18803100400054001700270036004800

=20003600490062001700320044005600

120×10120010/68
~22003500260061002000320042005500

=23004200570074002100370052006600

كمك هاي اوليه در سوانح الكتريكي
ضمن اطالع به اورژانس اقداماتي كه مي بايست در هنگام برق گرفتگي انجام شود عبارتند از:

1. مصدوم را از مدار جدا كنيد: در ولتاژهاي تا 1000 ولت كليد ايمني خط را به كار انداخته يا فيوزها را خارج كنيد. اگر امكان نداشــت ســانحه ديده را مثال با 
كشيدن از شبكه دور كنيد در اين صورت بين خود و مدار جريان عايقي ايجاد كنيد در ولتاژهاي بيش از 1000 ولت بايد تدبير مذكور توسط افراد فني انجام شود.

2. در صورت عدم ايست قلبي كمك هاي اوليه را انجام دهيد: در صورت بي نظمي ضربان قلب كه با نقص ضربان نبض و يا مردمك هاي كامال گشوده چشم مشخص 
مي شود بايد فورا اقدام به عمل تجديد حيات مثل ماساژ قلب نمود. به اين ترتيب كه مددكار هر ثانيه يك بار وزن خود را روي يك سوم پاييني استخوان قفسه فشار 

وارد مي كند. پس از حدود 15 ثانيه دو بار تنفس مصنوعي داده مي شود. سپس ماساژ فشار قلب ادامه مي يابد.
3. در صورت ايست قلبي فورا تنفس مصنوعي دهيد: به اين ترتيب كه مدد كار تنفس خود را وارد بيني يا دهان مصدوم مي كند در زماني كه دهان يا بيني مصدوم 
را بسته نگه مي دارد و سپس دهان خود را برمي دارد و بازدم مصدوم در اثر انعطاف پذيري قفسه سينه خود به خود انجام مي شود. اين كار تا زمان رسيدن اورژانس 

ادامه يابد.

منابع و مآخذ:
1. معاونت امور فني، دفتر امور فني و تدوين معيارها، مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني.

)تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت امور پشتيباني مركز مدارك علمي و انتشارات، 1382(
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تعريف اقليم
اقليم عبارت است از مجموعه عوامل فيزيكي، شيميايي و زيستي كه ويژگي 
منطقه را مشخص و معين مي كند. اصوال اقليم از وضع جغرافيايي نقاط معين، 
همگن و يكســان خبر مي دهد و نوع اقليم با توجه به تقســيمات جغرافيايي و 

ارتفاع از سطح دريا مشخص مي شود.
به طور كلي عواملي مانند چگونگي تابش آفتاب، رطوبت و دماي هوا، وزش 
باد، ميزان بارندگي، موقعيت طبيعي منطقه و پوشش گياهي آن در تعيين نوع 
اقليم دخالت دارند. زندگي انســان و در نتيجه معماري و ساختمان ســازي او، 

متناسب با شرايط اقليمي هر منطقه است.
در بســياري از مناطق دنيا، اقليم با عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا 
مشخص مي شــود. ايران با قرار گرفتن در عرض جغرافيايي 25 و 40 درجه به 
صورت فالتي بلند است و ارتفاع بيشتر زمين هاي آن از سطح دريا، كمتر از 475 
متر است و درصد بسيار كمي از كل كشور را تشكيل مي دهند. ايران داراي دو 

حوزه بزرگ آبي است.
حوزه جنوب شامل خليج فارس و اقيانوس هند و حوزه شمال شامل درياي 
خزر. وجود سلسله جبال البرز و زاگرس، اثرات اين دو حوزه را به نواحي بسيار 
نزديك به آنها محدود كرده و مانع رســيدن هواي معتدل، مرطوب و ســرد به 

قسمت هاي مياني و كويري كشور مي شود.
اين مسئله موجب ايجاد آب و هواي مختلف در نقاط گوناگون ايران شده، كه 
به اقليم هاي چهارگانه مشهور شده است. اين اقليم ها عبارتند از: 1. اقليم معتدل 
و مرطوب )سواحل جنوب درياي ( 2. اقليم سرد )كوهستان هاي غربي كشور و 
سرزمين هاي مرطوب آن( 3. اقليم گرم و خشك )فالت مركزي ايران( 4. اقليم 

گرم و مرطوب )سواحل جنوبي ايران(
خصوصيات هر يك از اقليم هاي مذكور به شرح زير است.

1. ويژگي هاي اقليم معتدل و مرطوب
عمده ترين ويژگي هاي اين اقليــم عبارتند از: اعتدال درجه حرارت، رطوبت 
زياد و بارندگي فراوان. اين اقليم از نظر جغرافيايي در ايران، شــامل جلگه هاي 
پست ســواحل حنوبي درياي مازندران اســت و هرچه به سمت مشرق پيش 

مي رويم از رطوبت هوا تا حدي كاسته مي شود.
در اين مناطق، دماي هوا در روزهاي تابســتان معموال بين 25 تا 30 درجه 
سانتيگراد و در شــب ها بين 20 تا 23 درجه، و در زمستان معموال باالي صفر 

است.

توصيه هاي طرحي در اقليم معتدل و مرطوب
1. شكل ساختمان: در اين مناطق هيچ گونه محدوديتي در شكل ساختمان 
وجود ندارد و مي توان از اشكال آزاد و حتي صليبي استفاده كرد و فقط توصيه 
مي شود ســاختمان ها در جهت شرقي ـ غربي گســترش يابد و با مقطع افقي 

كشيده و باريك طراحي شوند.
2. تهويه: در اين اقليم، برقراري و تداوم جريان هوا يكي از مهمترين عوامل 
آسايش در داخل بناست. بنابراين، توصيه مي شود با بيشترين استفاده از بادهاي 
مفيد محلي و با تعبيه بازشــوهاي مقابل هم و ايجاد داالن هاي عبور هوا در حد 
فاصل بخش هاي مختلف ســاختمان و نيز ايجاد فضاي باز بين دو ســاختمان 

مجاور، اين امكان فراهم مي شود.
3. سطوح بازشــوها: در اين مناطق، به علت استفاده از جريان هوا، طراحي 
بازشوها با سطوح نسبتا زيادف ســقف هاي بلند و ايوان هاي عريض در اطراف 

ساختمان، توصيه مي شود.
4. رنگ سطوح: هيچ گونه محدوديتي در رنگ سطوح خارجي بنا در اين اقليم 
وجود ندارد، اما به دليل بارندگي زياد در اين مناطق، مي بايست بام ها شيب دار 

)شيب تند( طراحي شوند.
5. به منظور حفاظــت اتاق ها از باران، بالكن هاي عريض و سرپوشــيده در 
اطراف آنها طراحي مي شــوند. اين فضاها در بسياري از ماه هاي سال براي كار و 
اســتراحت و در مواقعي نيز براي نگهداري محصوالت كشاورزي مورد استفاده 

قرار مي گيرند.

2. ويژگي هاي اقليم سرد
از مهمترين مشــخصه هاي اين اقليم، زمســتان هاي خيلي سرد، طوالني و 
ســخت، با بارش زياد به صورت برف و تابش بســيار كم آفتاب و در تابستان ها 
نيمه گرم و خشــك و گاهي معتدل است كه اين مسئله به ميزان ارتفاع محل 
از سطح دريا بستگي دارد. از نظر جغرافيايي در ايران، اين منطقه به طور عمده 

دامنه هاي غربي رشته كوه هاي مركزي ايران را شامل مي شود.

توصيه هاي طراحي در اقليم سرد
1. شكل ساختمان: در اين اقليم، اشكال ساختماني فشرده و متراكم با پالن 
مربع و حجم نزديك به مكعب كه موجب كاهش اثر باد بر ســاختمان مي شود، 

مناسب تر است.
2. تهويه: در اين مناطق با اســتفاده از تهويه طبيعــي يا انتخاب مصالح 
ساختماني مناسب، امكان كنترل طبيعي هواي داخل ساختمان وجود دارد، اما 
در ماه هاي سرد زمستان، به دليل سرماي شديد و رطوبت كم هوا، بايد ورود هوا 

خارج به داخل را به حداقل ممكن رساند.
يكي از مسائل عمده در فصل زمســتان، جلوگيري از تعرق روي سطوح 
داخلي است. با اســتفاده از تهويه طبيعي نمي توان از ايجاد تعرق جلوگيري 
كرد، زيرا ورود بدون كنترل هواي خارج به داخل ساختمان باعث به جريان 
افتادن هواي ســرد و ناراحت كننده )سوز( مي شــود. همچنين، به علت كم 
بودن رطوبــت هواي وارده، رطوبت هواي داخــل كاهش مي يابد كه ممكن 
اســت باعث سوزش و خارش پوست بدن شــود. پس بهترين راه جلوگيري از 
تعرق، نصب هواكش هاي برقي در قسمت هايي است كه بخار آب توليد مي شود 

)مانند آشپزخانه(.
3. رنگ و بافت ســطوح: در اقليم سرد مي بايست ســطح خارجي را در 
برابر حجم مورد پوشــش به حداقل ممكن رساند و در پوشش سطوح خارجي 

ساختمان نيز از بافت خشن و رنگ هاي تيره استفاده كرد.
4. ســطوح بازشوها: كاهش مساحت سطوح بازشــو به حداقل ممكن و 
اســتفاده از شيشــه هاي چندجداره در پنجره ها كه تعداد جداره ها متناسب با 

افزايش شدت سرما افزايش يابد، توصيه مي شود.
5. شــكل بام: بام هاي اينگونه مناطق مي بايست مسطح باشند به طوري 

كه بتوان از آنها به عنوان عايق حرارتي )نگهداري برف  روي بام( استفاده كرد.

3. ويژگي هاي اقليم گرم و خشك
مشــخصه هاي اصلي اين اقليم عبارتند از: تابستان هاي گرم با تابش شديد 
آفتاب، كمي باران، هواي خشــك، زمستان هاي سرد، نيمه سرد و گاهي خنك 
همراه با نوسان زياد درجه هوا در روز و شب و فصول مختلف، مه و توفان و گرد 
و خاك، رطوبت كم و نبودن ابر در آسمان كه باعث تغييرات بسيار زياد در دماي 

هوا در اين مناطق مي شود.
در تابســتان، تابش آفتاب سطح زمين را در روز تا 70 درجه سانتيگراد گرم 
مي كند، در حالي كه در شب دماي سطح زمين به سرعت كاهش يافته و به 20 
درجه سانتيگراد مي رسد. دماي هوا در روزهاي گرم تابستان به 40 تا 50 درجه 

سانتيگراد و در شب ها به 25 تا 15 درجه مي رسد.

تقسيمات اقليمي ايران و مالحظات طراح
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توصيه هاي طراحي در اقليم گرم و خشك
1. شكل ساختمان: شكل ساختمان در طول محور شرقيـ  غربي گسترش 
مي يابد. انتخاب شــكل هاي كالبدي مناســب نيز، براي كاهش سطوح خارجي 

مشرف به شرق و غرب توصيه مي شود.
2. تهويه: در اين اقليم، بايد ميزان تهويه طبيعي در روز را به حداقل ممكن 

رساند. چون در اثر ورود هواي گرم خارج به داخل، دماي هواي 
داخل نيز افزايش مي يابد. از طرفي هم، چون رطوبت هواي اين گونه مناطق 
كم است، امكان سرد شدن بدن از طريق تبخير عرق وجود دارد، پس نيازي به 

جريان سريع هوا براي خنك سازي از راه تبخير نيست.
همچنين، امكان نفوذ هواي خارج به داخل از طريق درز پنجره ها وجود دارد 
و ديگر نياز به باز بودن پنجره ها نيست، پس سطوح و تعداد بازشوها مي بايست 

به حداقل ممكن كاهش يابد و در قسمت هاي فوقاني ديوارها نصب شود.
ايجاد سايبان هاي عمودي براي بازشوها نيز توصيه مي شود. الزم است در اين 
اقليم، ســاختمان را با ديوارهاي يكپارچه نسبتا بلند محصور كرد و پيش بيني 
اشكالي با حياط مركزي كه فضاهاي داخلي به آن گشوده شود و ايجاد حوض و 
فواره واقع در سايه و در مسير حركت هوا، براي خنك سازي تبخيري توصيه مي شود.

3. نوع مصالح: پيشــنهاد مي شود كه در اين اقليم از مصالحي كه ظرفيت 
حرارتي زيادي دارند مانند خشت و گل، استفاده شود.

4. شكل بام: مي بايست سقف ساختمان هاي اين اقليم به شكل خرپشته، 
طاق يا گنبد ساخته شود.

5. رنگ ســطوح: براي كاهش حرارت ايجاد شده در ديوارها در اثر تابش 
آفتاب در پوشش سطوح خارجي ساختمان استفاده از رنگ هاي روشن و سطوح 

نه چندان خشن در سطح بام و ديوارهاي خارجي توصيه مي شود.

4. ويژگي هاي اقليم گرم و مرطوب
اين اقليم در تابســتان ها بسيار گرم و مرطوب و در زمستان ها معتدل است. 

دماي هوا در تابستان به 35 تا 40 درجه سانتيگراد و حداكثر رطوبت نسبي آن 
به 70 درصد مي رسد. شدت تابش آفتاب در اين اقليم، باعث خيرگي و ناراحتي 
چشم مي شــود. البته ميزان شدت تشعشعات خورشيد به وضعيت هوا و مقدار 
اشعه منعكس شده از زمين، به وضعيت آسمان و نوع پوشش زمين بستگي دارد.

اين مقدار به حداقل خود مي رسد و در صورتي كه هوا صاف و زمين لم يزرع 
باشد، مقدار اشعه منعكس شده از سطح زمين به حداكثر خواهد رسيد. ميزان 
بارندگي در اين اقليم متفاوت و به طور كلي در ســواحل خليج فارس بيشتر و 

منظم تر و در سواحل درياي عمان باران هاي نامنظم و خشكسالي بيشتر است.

توصيه هاي طراحي در اقليم گرم و مرطوب
1. شكل ساختمان: در اين اقليم به دليل شدت زياد تابش آفتاب، مي بايست 
شكل ســاختمان كشيده و به شكل مكعب مســتطيل در امتداد محور شرقي 
ـ غربي طراحي شــود، و در صورتي كه ســاختمان در ســايه كامل قرار گيرد، 

مي بايست پالني آزاد و باز براي آن در نظر گرفت.
2. تهويه: در اين اقليم بايد مانع از ورود هواي گرم خارج به داخل ساختمان 
شــد و براي كنترل و كاهش دماي داخلي از تهويه طبيعي اســتفاده كرد. پس 
مي بايست تمامي اتاق هاي ساختمان داراي قسمت هاي بازشو، در يا پنجره باشد 

و نصب توري به پنجره ها براي جلوگيري از ورود حشرات ضروري است.
البته توري ها از ميزان تهويه طبيعي و ســرعت جريــان هوا در داخل اتاق 
مي كاهند. پس بهتر اســت اين توري ها با رعايت فاصله نسبت به پنجره نصب 
شــوند و به پنجره ها نچسبند. استفاده از شيشه هاي دوجداره و سايبان عمودي 

براي پنجره ها نيز توصيه مي شود.
3. نوع مصالح: در اين مناطق، از مصالح ساختماني با ظرفيت حرارتي كم 

استفاده شود.
4. جهت گيري: قرار گرفتن ساختمان در جهت وزش بادهاي مطلوب و نيز 

سقف بند هم توصيه مي شود.

تقسيمات اقليمي ايران و مالحظات طراح
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1. انواع روش ها براساس نحوه تفكيك وظايف طراحي و اجرا
1-1- روش اماني يا انجام كارهاي ساختماني توسط كارفرما )روش 

يك عاملي(
در صورتي كه كارفرما داراي افراد و پرســنل متخصص كافي و ماشين آالت 
مورد نياز جهت اجراي پروژه اي باشد، مي تواند انجام كار را رأسا به عهده بگيرد. 
همچنين در بعضي موارد امكان دارد كارفرما از كارگران موقت يا ماشــين آالت 
كرايــه اي براي تأمين نيروي كار الزم و همچنيــن پيمانكاران جزء جهت اجرا 

استفاده نمايد.
بــه طور كلي با توجه بــه حجم منابع مورد نياز جهت اجــرا، اين روش در 
كارهايي كه داراي ابعاد گســترده اي نيســتند )پروژه هاي كوچك( و بيشتر در 
كارهاي بهسازي و نگهداري مورد استفاده قرار مي گيرد. تجربه نشان داده است 
كه به داليل ذيل اســتفاده از اين روش در بســياري از پروژه ها چندان مناسب 

نمي باشد.
1. نيازمنــد به يك گروه از مهندســان حرفه اي و باتجربــه، كارگران فني و 
ماشين آالت مناسب جهت اجرا مي باشد كه تبعا عدم وجود اين گروه روند زماني 

و كيفي پروژه را مختل مي نمايد.
2. در مجموع هزينه تمام شده و باالسري هاي اين روش به دليل كاستي هاي 

مديريتي، تداركات و ... زياد مي باشد.
3. در طول اجرا نيز مديريت بســيار قوي جهت تأمين منابع و رفع مســائل 
و هماهنگي ميان پرســنل و ماشين آالت، ضروري خواهد بود كه عدم آن، روند 

انجام پروژه را دچار مشكل مي سازد.
4. در صورت استفاده كارفرما از پيمانكاران جزء تشخيص صالحيت فني الزم 
جهت اجرا و نحوه عقد قراردادهاي مربوطه و رســيدگي به دعاوي و كليم هاي 

احتمالي توجه خاصي را الزم مي دارد.
5. از جهت مقررات ســازمان مديريت نيز )بجز در موارد خاص( مورد تأييد 

نمي باشد.
با عنايت به كليه موارد مذكور نقاط ضعف اين روش بســيار بوده و اين نقاط 
ضعف بيشترين تأثير را در روند كيفي و زماني پروژه و تبعا بروز تأخيرات خواهد 
گذاشت لذا بجز در موارد خاص مذكور و به ناچار به هيچ عنوان استفاده از اين 

روش پيشنهاد نمي گردد.

1-2- روش طــرح و ســاخت تــوأم )Design – Build( )روش 
دوعاملي(

در ايــن روش كارفرما از طريق قراردادي، تهيه طرح پايه و نظارت بر اجراي 
پروژه را به مهندس مشــاور واگذار نموده و طي قــرارداد جداگانه اي، خدمات 
طراحي جزئيات و ساخت پروژه را به يك واحد طرح و ساخت واگذار مي نمايد. 
اين واحد، مســئوليت خدمات طراحي تفضيلي، تداركات و ساخت پروژه را به 
 fast( عهــده مي گيرد. به ظاهر اين روش امكان انجام طرح و ســاخت ســريع
Tracking( را به حداكثر مي رساند، ليكن در اصل اين روش براي ابنيه خاصي 
كه خروجي آنها مشــخص است مانند ســاخت نيروگاهي با ظرفيت توليد برق 
مشــخص و يا تصفيه خانه اي با دبي مشخص توصيه مي گردد و در پروژه هايي 
كه جزئيات بســياري داشته و امكان استفاده از مصالح با طيف وسيع كيفيت و 
قيمت وجود داشته باشد چندان توصيه نمي شود چون اين مشخصات و تفاوت ها 
خود بحث برانگيز بوده و در نتيجه چالش هاي موجود خود موجب بروز تأخيرات 

مي گردد.
در اين روش ريســك كارفرما در بروز تأخيرات و راه اندازي پروژه بستگي به 
نحوه انعقاد قرارداد و مسئوليتي است كه در مرحله برگزاري مناقصه و يا مذاكره 

براي واگذاري قرارداد طرح و ساخت ايجاد شده است.

1-3- روش متعارف طراحي و ســاخت توســط گروه هاي مشاور و 
پيمانكار به صورت كامال جداگانه )روش سه عاملي( 

در اين روش كارفرما از طريق انعقاد قراردادهاي جداگانه با مهندس مشــاور 
بــه عنوان طراح كل پروژه، ناظر و هدايتگر اجراي طرح از يك ســو و از طرف 
ديگر توســط مجري يا سازنده )پيمانكار(، پروژه را به اجرا درمي آورد. طبق اين 
روش، ابتدا، طراحي كامل مي شــود و سپس از طريق مناقصه يا ترك تشريفات 
مناقصه، اجراي كار به يك يا چند پيمانكار واگذار مي شود تا براساس طراحي و 
مشخصات فني تهيه شده، كار به اجرا درآيد. در اين روش مسئوليت هماهنگي 
بين طراحي و ساخت و راه اندازي پروژه به عهده مهندس مشاور است و كارفرما 
نيز ممكن است توسط دفتر فني خود يا عقد قرارداد با مشاور ديگري به عنوان 

مديريت طرح وظايف مديريتي خود را انجام دهد.
به هر صورت در اين روش وظايف طرف هاي انجام پروژه )كارفرما، مشــاور و 
پيمانكار( كامال مشخص مي باشد. با عنايت به اينكه غالب پروژه هاي سطح كشور 
نيز به همين روش انجام مي گردد تبعا مســائل، مشكالت و راهكارهاي مربوطه 
طي ســال هاي متمادي استفاده از اين روش بررسي، سنجيده و مشخص شده 
و دســتگاه هاي اجرايي مختلف آشــنايي كامل با زواياي مختلف موضوع دارند. 
همچنين ضوابط مربوط نيز در اين سال ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشــور وضع شده و اين موضوع تكليف بســياري از مسائل احتمالي و اختالف 

نظرهاي مربوطه را روشن نموده است.
از طرف ديگر نحوه طراحي و نظارت توســط مشــاور و ســپس اجرا توسط 
پيمانكار حرفه اي تر مي باشد كه مسلما اين موضوع سبب ارتقاي كيفيت و تعالي 
پروژه مي گردد. در مجموع با توجه به روشــن بــودن اين روش از نقطه نظرات 
مختلــف، احتمال بروز تأخيرات در آن به طور كامل وجود دارد ليكن تأخيرات 
مربوط تماما قابل پيش بيني و بررسي بوده و با اتخاذ تدابير ساده علمي و عملي 

مي توان به طور كامل از بروز تأخيرات پروژه در آن جلوگيري نمود.

 )Construction Management( مديريت طــرح  روش   -4-1
)روش چهار عاملي(

اين روش، نوعي از سيســتم متعارف )روش ســه عاملي( است كه كارفرما، 
سازمان ديگري را با نام مديريت طرح يا عامل چهارم به منظور مديريت و كنترل 
پروژه و هماهنگي بين طراحي و ساخت به خدمت مي گيرد و بدين ترتيب ميزان 

مسئوليت و ريسك خود را كاهش مي دهد.
بــا توجه به ضعف علمي و فنــي برخي از كارفرمايان ايــن روش در انجام 
مديريت صحيح پروژه ها بسيار سودمند بوده و نقش سازنده اي دارد و در حقيقت 
با مديريت صحيح توســط عامل چهارم، بســياري از مسائل و مشكالت مربوط 
به برنامه ريزي ها، هماهنگي هاي الزم، مشــكالت اجرايــي، تصميم گيري هاي 
مديريتي، كنترل هاي الزم، موضوعات قراردادي و ... حل و فصل شــده و روند 
اجــراي مراحل مختلــف طراحي و اجرا به نحو بهتري انجــام مي گيرد كه اين 
موضوع به محقق شــدن برنامه هاي كيفي، زماني و مالي پروژه كمك بســزايي 

نموده و قطعا موجب كاهش تأخيرات نيز مي گردد.
نكته قابل توجه جهت موفق بودن اين روش لزوم توانمندي مديريت طرح در 
انجام وظايف محوله، داشتن اختيارات الزم و حمايت از جانب كارفرما مي باشد.

توجــه: مطالب اين بخش جنبه تجربي داشــته و صرفا به منظور آشــنايي 
اجمالي مهندسان با انواع قراردادها درج گرديده است.

2. انواع قراردادها براساس نحوه انعقاد پيمان جهت انجام موضوع پروژه
)Unit Price Contracts( 2-1- قرارداد براساس فهرست بهاء

در قراردادهاي براســاس فهرست بهاء مشــخصات و جزئيات كار با توجه به 

روش هاي انجام پروژه ها و انواع قراردادهاي متداول عمراني
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نقشــه هاي اجرايي تعيين گرديده و پس از توضيحات الزم در اين زمينه كه با 
توجه به مشــخصات فني آن به وسيله مهندسين مشاور تهيه مي گردد، مقادير 

دقيق كار تعيين مي شود.
سپس فهرســت مقادير و بهاي واحد عمليات مربوطه با توجه به مشخصات 
فنــي آن در فصل هاي جداگانه اي تهيه شــده و در پايان برآورد هزينه طرح با 
توجه به ضرايب مربوطه، از قبيل هزينه باالسري، هزينه تجهيز كارگاه و برچيدن 
كارگاه، هزينــه صعوبت انجام كار در ارتفاع، هزينه انجام كار در طبقات و غيره 
مشــخص و تخفيف )مينوس( يا اضافه پيشنهادي )پلوس( پيمانكار نيز از رقم 

فوق كسر و يا به آن اضافه مي گردد.
مبلغي كه به اين طريق مشــخص مي گردد مبلغ كل قــرارداد خواهد بود. 
همچنين الزم به ذكر است كه در پروژه هاي عمراني سطح كشور از فهرست هاي 
بهاي منتشــره توسط ســازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استفاده مي گردد 
ليكــن ممكن اســت در پروژه اي خاص كــه ضوابط ســازمان مديريت در آن 
الزم االجرا نباشــد، فهرست بهايي خاص توسط مشــاور و كارفرما تعريف شود. 
در هر صورت مأخذ محاســبه صورت وضعيت هاي كاركردهاي موقت و قطعي 
كارهاي انجام شده توســط پيمانكار، فهرست بهاي منضم به پيمان، نقشه هاي 
اجرايي و مشــخصات فنــي عمومي و خصوصي پيمان و شــاخص هاي تعديل 
مربوطه مي باشد. لذا پيمانكار براي كارهاي انجام داده شده، صورت وضعيت هاي 
مربــوط را دريافت مي نمايد. به عبارت ديگر اين روش از نظر مالي كامال تعريف 

شده مي باشد.
از ديگر مزاياي اين روش قراردادي نسبت به ساير روش ها كه در جلوگيري از 

بروز تأخيرات نقش مهمي دارند مي توان موارد ذيل را برشمرد:
1. با توجه به انجام كليه پروژه هاي عمراني سطح كشور به روش فوق مسائل 
و مشــكالت قراردادي، قانوني و بخشنامه اي اين نوع قراردادها تقريبا حل شده 
مي باشد، لذا رسيدگي به كليم هاي پيمانكار و ادعاهاي طرفين چارچوب داشته 

و در اكر موارد قابل پيش بيني و جلوگيري مي باشد.
2. در صورتي كه جزئيات نقشه هاي اجرايي و مبلغ برآورد اوليه كامل و دقيق 
تهيه شــده باشد مبلغي كه توســط كارفرما براي اجراي كار پرداخت مي گردد 
معادل مبلغي خواهد بود كه در قرارداد پيش بيني گرديده اســت. در اين حالت 

وضعيت مالي براي خود پيمانكار نيز روشن مي باشد.
3. مبلغ پرداخت شده توسط كارفرما همواره دقيقا بابت حجم كاري خواهد 

بود كه انجام مي گيرد لذا همواره پيمانكار تحت كنترل مي باشد.
4. چنانچه پيمانكاري كه براساس فهرست بهاء قرارداد منعقد مي نمايد بعدا 
نسبت به شرح قيمت هاي مشخص شده در فهرست بهاء و يا صحت آن ادعايي 
داشته و يا اظهار بي اطالعي و درخواست هرگونه اقدامي براي تغيير قيمت و يا 

شرح قيمت نمايد براي كارفرما قابل قبول نخواهد بود.
همچنيــن با توجه به اصول حاكــم بر اين نوع قراردادهــا و نحوه برگزاري 
مناقصات و اعالم پيشــنهادات پيمانكاران نسبت به ســاير قراردادهاي مطرح 
كمترين كليم ها را به همراه دارد و به طور كلي مطابق شــرايط عمومي پيمان 
ادعاهاي مطرح شــده توسط پيمانكار پس از برگزاري مناقصه و اعالم قيمت در 

چارچوب قرارداد مورد قبول نمي باشد.
5. در ايــن روش اين امكان وجــود دارد كه ضمن انجام كار در صورت لزوم 

تغييراتي نيز در محدوده موضوع پيمان داده شود.
با توجه به موارد و توضيحات مذكور اين روش در حال حاضر از معمول ترين 
و بهترين روش هاي قراردادي در كشــور مي باشد و در اكثر موارد براي كارفرما، 
مديريت طرح، مشــاور و پيمانكار بهترين روش تشخيص داده شده و از ريسك 

كمتري برخوردار است.

 Construction( 2-2- قــرارداد به صورت پيمــان مديريــت
)Management

در ايــن نوع قرارداد هيچ محدوديتي از نظر مبلغ كار وجود ندارد و پيمانكار 
با گرفتن درصد معيني )كه با توافق كارفرما تعيين مي شود( از كليه مخارج )از 
قبيل خريدها، پرداخت هاي كارگري، ماشــين آالت، حقوق پرسنل و غيره( آن 
كار را انجام مي دهد و اين نوع قرارداد در ايران بيشتر جهت ساخت مجتمع هاي 

مسكوني و تجاري بخش خصوصي و با رقم هاي ريالي محدود كاربرد دارد.
اين روش با توجه به مشــكالتي كه در زير توضيح داده مي شود داراي نقاط 

ضعفي مي باشد.
1. نظر به اينكه مخارج انجام كار با ســود پيمانكار نسبت مستقيم داشته و 
هرچه مخارج كار بيشتر باشد سود پيمانكار نيز اضافه خواهد شد. لذا باال رفتن 
نرخ مصالح در اثر طوالني شــدن مدت اجرا پــروژه به دليل تأثير تورم موجب 
افزايش دستمزد مديريت پيمان مي گردد. بنابراين الزم است كه جرايم ديركرد 
در اتمــام پروژه و بروز تأخيرات در قرارداد لحاظ شــده تا مدير طرح، پروژه را 

بي سبب به درازا نكشاند.
2. در ايــن روش مي بايســت همــواره كنترل هــاي بــر روي فاكتورها و 
صورت حساب ها به وسيله مشاور و كارفرماي پروژه انجام يابد و حجم اين كنترل ها 
بسيار بيشتر از روش اجرا براساس قراردادهاي فهرست بهايي مي باشد. اين كنترل ها و 

بروكراسي هاي اداري موجود در آن خود موجب بروز تأخيرات مي گردد.
3. بســياري از پيمانكاران نيز اين روش را به علــت در تنگنا قرار گرفتن و 
نداشــتن آزادي عمل در مورد خريد يا انجام كار نمي پســندد، چرا كه بايستي 
دائما به وسيله مشاور و كارفرما كنترل گردد و آنها را در جريان امور قرار دهند 

كه اين شكل خود تأخيرزا مي باشد.
بــا توجه به مواردي كه ذكر شــد كاغذبازي و ســوءظن در اين روش زياد 
مي باشــد و از اين روش در مواردي مي توان استفاده نمود كه اصل مهم اعتماد 

ميان طرفين قرارداد وجود داشته باشد.
حالت خاص اين روش، روش »قرارداد مديريت شــرطي« مي باشــد. در اين 
روش حــدود حق الزحمه كارهــاي پيمان مديريت تقريبا ثابــت بوده و در آن 
جريمه و يا پاداش براي پيمانكار، در صورت بيشــتر يا كمتر شدن مبلغ هزينه 
اجراي پروژه در نظر گرفته مي شود به عنوان مثال كارفرمايي با پيمانكار قرارداد 
مديريت شــرطي منعقد مي كند كه اگر پروژه اي را با مبلغ پنج ميليارد ريال به 
اتمام رساند، بابت سود و هزينه هاي باالسري جمعا پانزده درصد كليه مخارج را 
به او پرداخت نمايد و در صورتي كه كار بيش از اين مبلغ تمام شود جريمه اي 
از پيمانكار كسر شود و چنانچه كمتر از مبلغ پيش بيني شده تمام شود به ازاي 
هر صد ميليون ريال كاهش هزينه، x درصد به مبلغ سود و هزينه هاي باالسري 

اضافه گردد.
همچنين در قراردادهاي مديريت شــرطي ممكن اســت قرار گذاشته شود 
كه كار در مدتي معين مثال شــش ماه به اتمام رســانده شود و به ازاي هر يك 
ماه اضافه يا كاهش، درصدي به عنوان پاداش يا جريمه به مبلغ اصلي )ســود و 

هزينه هاي باالسري( اضافه يا كر گردد.
روش قرارداد مديريت شرطي، براي حصول نتيجه مطلوب، از نظر اقتصادي 

و زماني روش مناسبي مي باشد.

 Contracts( 2-3- قرارداد براســاس برآورد كلي يا قيمت ثابت
)Lump sum

در قرارداد با قيمت ثابت يك قيمت كلي با توجه به مشخصات و ابعاد كامل 
و نوع كار قبل از انجام مناقصه برآورد و مشخص مي گردد و كار به صورت كلي 
يا يكجا با قيمت تعيين شده پيشنهادي توسط پيمانكار به وي واگذار مي شود.
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در اين نوع قرارداد مي بايست مشــخصات و نقشه ها دقيقا با جزئيات كامل 
مشخص گردد. البته ممكن است فهرست بهايي هم براي اين وضعيت تهيه گردد 
ولي نه به منظور قيمت هاي واحد بلكه براي اينكه پيمانكار بتواند با توجه به آن و 
چگونگي برآورد قيمت، پيشنهاد قيمت خود را از روي آن تجزيه و تحليل نمايد.
به طور معمول اينگونه قراردادها با در نظر گرفتن شرايط ذيل كاربرد دارد:

1. قرارداد دقيقي تنظيم شده باشد.
2. كليه نقشه ها و جزئيات كار مشخص باشد.

3. مشخصات مصالح به طور كامل همراه با نام شركت توليدكننده مشخص 
باشد.

4. احتمال هيچ گونه ريسك بزرگي در كار وجود نداشته باشد.
5. احتمال هيچ گونه تغييرات اساســي و يا تغييرات زياد در حين كار وجود 

نداشته باشد.
قراردادها براساس برآورد كلي معموال در ساختمان هاي تيپ، مانند واحدهاي 
مسكوني انبوه و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش كارفرما دقيقا بودجه 
مورد نياز كار را مي داند و پيمانكار نيز هزينه اجراي كار را با توجه به سودي كه 
براي خود منظور مي نمايد مي بايســت از قبل تعيين نمايد در اين روش امكان 
تغييرات نقشــه اي و مشخصات فني و نوع مصالح بسيار سخت بوده و همراه با 
كليم هاي پيمانكاري خواهد بود و تورم هاي احتمالي نيز در آن تأثيرگذار بوده و 
خود موجب تأخيرات بسيار و افت كيفيت به منظور جبران هزينه هاي تحصيلي 

مي گردد.
علي رغــم آنكه اين روش در نگاه اول مشــخص و معين مي باشــد ليكن در 
مواردي بســيار بحث برانگيز و از نظر كيفي و زماني نامطلوب مي باشد، بنابراين 
بجز در انجام بخشي از كارهاي بسيار معلوم و مشخص از نظر اجرايي و با مبالغ 
ريالي اندك و رديف هاي اجرايي معدود به هيچ عنوان در پروژه هاي ديگر عمراني 

و شهري حتي در قالب اجراي ابنيه كوچك نيز پيشنهاد نمي گردد.

2-4- قرارداد براساس مترمربع زيربنا
اين نوع قراردادها با اندكي اختالف مشابه قرارداد با مبلغ مقطوع مي باشد كه 

عينا همان مسائل و مشكالت را به همراه خواهد داشت.
ســازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور تســهيل و تسريع در امور 
اجرايي كارهاي ساختماني كه سطح زيربناي آنها حداكثر ده هزار مترمربع است، 

طي بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/8/24 اعالم نموده است.
اين نوع قرارداد را مي بايســت براساس مترمربع زيربنا به مناقصه گذاشته و 
ســپس پيمان مربوطه با برنده مناقصه منعقد گردد. تا قبل از صدور بخشنامه 
فوق الذكر بخشنامه شماره 2000-2700/54-102 مورخ 75/5/20 مالك عمل 
بود كه در آن مي شــد پروژه هاي تا 2000 مترمربــع را بدين روش به مناقصه 

گذاشت.

 )Turnkey Contracts( 2-5- قرارداد كليد در دست
 design and( روش كليــد در دســت كــه بــه آن طراحــيـ  ســاخت
construction( و يا Package deal نيز گفته مي شود از انواع قراردادهاي 
طرح و ساخت توأم مي باشد، اين روش مسئوليت طراحي و اجرا را به طور كامل 
بر عهده پيمانكار مي گذارد، به طوري كه اصطالحا بعد از تكميل پروژه كارفرما 
فقط با چرخاندن يك كليد بتواند بهره برداري از تأسيســات اجرا شــده را آغاز 
نمايد. در اين حالت كارفرما يا مشــاوران فقط در فرآيند مناقصه و نظارت عاليه 

بر كار پيمانكار دخالت خواهند داشت. 
كليد در دســت حد اعالي سپردن مســئوليت طراحي و اجرا به پيمانكار را 
تداعي مي نمايد. بنابراين نيازي نيست كه مشخص شود آيا يك نتيجه به دليل 

طراحي غلط بوده يا از اجراي ضعيف، ناشــي شــده است و به عنوان يك قانون 
كلي، هر عيب و نقصي كه در محدوده تعريف شده كار حادث شود، مسئوليتش 

متوجه پيمانكار خواهد بود.
در روش كليد در دست نقش كارفرما به طور عمده، مديريت قرارداد و بسته 
به مفاد موافقتنامه مربوط بررسي و يا تأييد كارهاي طراحي و اجرا خواهد بود.

همانگونه كه گفته شد تلفيق مسئوليت هاي طراحي با اجرا، مي تواند موجبات 
 Fast Track( كاهــش زمان كلي تكميل پــروژه يا به عبارتي اجراي ســريع
Construction( را ميسر ســازد. همچنين با فراهم ساختن امكان طراحي 
و اجــراي اقتصادي مي توان هزينه هاي پروژه را نيز كاهش داد به شــرطي كه 
برآوردها و بررسي هاي اوليه پروژه تكميل و دقيق باشد ليكن عمال امكان ميسر 

شدن اين موضوع بسيار ضعيف مي باشد.
در روش كليد در دســت، مرحله انجام مناقصه از اهميت زيادتري برخوردار 
مي باشد. در اين مرحله كارفرما بايستي نيرو و منابع زيادي را به منظور اطمينان 
از قابليت هــاي پيمانكاران و كيفيت طرح هاي پيشــنهادي آنها صرف نمايد و 
متقابال پيمانكار نيز بايستي وقت و انرژي قابل مالحظه اي را براي تهيه پيشنهاد 
خود با اطمينان از قابل اجرا بودن و سودآوري قيمت پيشنهادي مصروف دارد.

اين نوع قرارداد داراي شرايط و ويژگي هاي زير خواهد بود:
1. در مراحل اوليه طراحي بايستي مشخصات فني كامل و روشني تهيه شود.

2. بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه هزينه طراحي انجام شــده توسط پيمانكار در 
مرحله مناقصه نيز در نظر گرفته شود.

3. كارفرما در بدو امر و قبل از مرحله برگزاري مناقصه مي بايست از نظر فني 
و قراردادي نيازها و الزامات خود را در هر مورد از جمله راه اندازي به طور كامل 

مشخص نمايد.
4. بعد از انعقاد قرارداد، معموال كارفرما در بحث ها و مذاكرات، موضع ضعيفي 

خواهد داشت.
5. امكان تغييرات توســط كارفرما ميســر نبوده و يا مشكالت زيادي در پي 

خواهد داشت.
6 ممكن است در محدوده طراحي و نيز روش كنترل كارهاي طراحي توسط 

كارفرما اختالفاتي به وجود آيد.
7. تورم، تغييرات اجرايي و امثال آن بر روند اجرايي اين روش از نظر زمان و 

هزينه، تأثير منفي مي گذارد.
در اين روش كارفرما ممكن است پيمان كليد در دست را فقط براي قسمت 
مشخصي از پروژه انتخاب نمايد كه به عنوان نيمه كليد در دست معروف است. 
)partial – Turnkey( يــا )Semi – Turnkey( در واقع بســته به ميزان 
كاري كه كارفرما به صورت مســتقيم يا توسط مشاوريان يا پيمانكاران ديگري 
مستقل از پيمانكار كليد در دست انجام مي دهد، مقدار مسئوليت كارفرما براي 
كاري كه خود انجام مي دهد و نيز هماهنگي با وظايف پيمانكار كليد در دست 

افزايش مي يابد.

E.P.C 2-6- قراردادهاي مهندسي، تداركات و اجرا يا
)Engineering Prcurement Construction(

يكي از الگوهاي مطرح براي انجام پروژه ها انعقاد قراردادهاي E.P.C مي باشد 
كه از روش هاي طرح و ساخت توأم محسوب مي گردد.

در اين نوع قرارداد قبل از مناقصه، طراحي اوليه توسط كارفرما انجام مي شود 
و ســپس پيمانكار برنده مناقصه طراحي تفصيلي و عمليــات اجرايي را انجام 

مي دهد.
با يك ديد كلي و مقايسه اجمالي و تجارب موجود ميان پروژه هاي انجام يافته 
به روش E.P.C مشــخص مي گردد كه بهتر است پروژه هايي بدين روش انجام 
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گردد كه از انجام آنها خروجي خاصي انتظار داريم. اين روش بيشتر براي ابنيه 
خاصي كه جزئيات آنها كامال مشخص است مانند ساخت پروژه هاي راهسازي يا 
نيروگاهي با x كيلووات ساعت برق توليدي و يا اجراي تصفيه خانه اي با ظرفيت 
A مترمكعب در ســاعت و يا پروژه هاي بخش نفت و پتروشيمي مورد استفاده 
مي باشــد. به عبارت بهتر اين روش در پروژه هايي كه امكان اســتفاده از اجزا و 

مصالح با طيف كيفيتي و قيمتي بسيار وجود دارد توصيه نمي گردد.
هرچند در بســياري از پروژه هاي ساختماني در ســال هاي اخير استفاده از 
روش )EPC( مرســوم گرديده ليكن با توجه به وسيع بودن دامنه فعاليت هاي 
پــروژه امكان به وجود آمدن تغييرات در روش هاي طراحي و اجرايي مختلف و 
همچنين كيفيت و كميت مصالح مصرفي، بســيار مي باشد كه با توجه به ثابت 
بودن رقم ريالي پيمان مي تواند منجر به افت كيفيت و افزايش زمان اجرا گردد و 
تنها راه  رهايي از موارد مذكور تهيه و تنظيم اسناد مناقصه اي دقيق و نقشه هاي 

اوليه و مشخصات فني كامل مي باشد.
نظــر به اينكه اجــراي پروژه هاي عمراني به روش طرح و ســاخت در ايران 
داراي سابقه طوالني نيست و موارد انجام شده نيز يا توسط شركت هاي خارجي 
بوده و يــا هزينه انها از محل اعتبارات عمراني تأمين نگرديده اســت لذا براي 
اجــراي پروژه هاي عمراني به روش طرح و ســاخت، نياز به پيش بيني مقررات 
و آئين نامه هايي اســت تا با تدوين آنها، مشكالت فراروي اجراي پروژه ها با اين 

روش، مرتفع گردد.
برخي از اين مشكالت عبارتند از:

1. پروژه هاي عمراني با روش طرح و ســاخت در صورتي قابل اجرا مي باشند 
كه طراحي پايه آنها )Basic – Design( توســط مهندس مشاور با تجربه به 
صورت كامل )پيشرفته( صورت گرفته و مشخصات فني تمام قسمت هاي پروژه 
تعيين شده باشد. واضح است عدم انجام اين موضوع موجب بروز تأخير و ديگر 

كليم هاي پيمانكاري در مرحله طراحي پيمانكار و اجرا توسط وي مي باشد.
2. شــرح خدمات و حق الزحمه مهندســان مشــاور براي تهيه طراحي پايه 
و نظارت كه توســط ســازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و ابالغ شــده است 
جوابگوي شــرح خدمات براي مطالعات و واگذاري كار به روش طرح و ساخت 
نبوده و الزم است براي كليه رشته هاي كاري، منطبق با روش  طرح و ساخت، 
شرح خدمات مناسب تدوين و حق الزحمه متناسب با آن و با توجه به تهيه اسناد 

و انجام مناقصه پس از تهيه طرح پايه، تعيين گردد.
3. غالب كارفرمايان، به ويژه مسئوالن قراردادي و مالي سازمان ها و دفاتر فني 
آنها با قراردادهاي طرح و ساخت آشنايي نداشته و الزم است آموزش هاي الزم 

در اين زمينه به آنان داده شود.
4. عدم آشنايي تعدادي از مهندسان مشاور و پيمانكاران با ضوابط و روش هاي 

اجرايي در پروژه هاي طرح و ساخت مسائل بسياري در پروژه ايجاد مي نمايد.
پيش بينــي نحوه برخورد بــا افزايش بي رويه قيمت هــا، تأثيرپذيري موارد 
پيش بيني نشده، تغيير مقادير كار و كارهاي جديد در متون قراردادها نيز بسيار 
مهم مي باشــد و اتخاذ تدابير مربوطه مي تواند موجب رفع ابهامات و كليم هاي 

مربوطه و نتيجتا كاهش تأخيرات اجرايي گردد.
اين نوع قراردادها بســته به شرايط كارفرما و پروژه به شكل هاي مختلفي از 

جمله موارد ذيل مطرح مي گردد:
)EP )Engin.Procure مهندسي، تداركات كاال و تجهيزات

)EpcM )Engin.Procure.Const.Manag مهندسي، تداركات ، مديريت، ساخت
)EPAC )Engin.Procure.Assis.Const مهندسي، تداركات، مشاوره، ساخت

)EPCI )Engin.Procure.Const.Inst مهندسي، تداركات، ساخت، نصب
)EPCS )Engin.Procure.Const.Supervi مهندسي، تداركات، ساخت، نظارت

)EPMS )Engin.Procure.Manuf.Sched مهندسي، تداركات، برنامه ريزي ساخت

)EPPS )Engin.Procure.Product.Sched مهندسي، تداركات، برنامه ريزي توليد

3. انواع قراردادها براساس روش هاي تأمين مالي
در اين نوع قراردادها عمدتا انتفاع دهي براي شــركت ســرمايه گذار پس از 
اتمام عمليات اجرايي ميســر خواهد شــد كه اين امر در برنامه ريزي و سرعت 
عمل پيمانكار بسيار موثر مي باشد. ليكن اين نوع قراردادها در پروژه هاي خاصي 

كاربرد دارد و نيازمند وجود شرايط و موارد ذيل مي باشد.
ثبات اقتصادي

وجود ريسك پايين سرمايه گذاري
تدوين قراردادهاي كارشناسي شده، محكم و دقيق

توانمنــد بــودن ســرمايه گذار و پيمانكار از نظــر اجرايــي و مالي جهت 
سرمايه گذاري چند ساله

وجود اهرم هاي نظارتي جهت كنترل كيفيت اجرايي پروژه
تجــارب عملي اينگونه قراردادها در كشــور بســيار كم مي باشــد و معدود 
قراردادهايي به اين صورت تنظيم و يا اجرا شده است ليكن به نظر مي رسد كه 
در صورت وجود شــرايط فوق و به لحاظ اينكه منافع پيمانكار يا ســرمايه گذار، 
پس از دوره ســاخت مي باشــد اينگونه قراردادها با كمترين تأخيرات در اجرا 

مواجه شوند.
انواع اين قراردادها عبارتند از:

)finance( 3-1- قراردادهاي تأمين مشاركت مالي
)Buy Back( 3-2- قراردادهاي بيع متقابل

3-3- قراردادهاي معروف به BOT كه خود داراي تنوع بوده و اقســام ذيل را 
شامل مي شود:

)Build Operate transfer )BOT 3-3-1- ساخت، بهره برداري، انتقال
)Build Operate Own )BOO 3-3-2- ساخت، بهره برداري، مالكيت

)Rehabilitate Operate Own )ROO 3-3-3- احياء، بهره برداري، مالكيت
)Rehabilitate Operate Transfer )ROT 3-3-4- احياء، بهره برداري، انتقال

 Design Build Operate 3-3-5- طراحي، ســاخت، بهره بــرداري، نگهــداري
)Maintain )DBOM

)Build Lease Operate )BLO 3-3-6- ساخت، اجاره، بهره برداري
)Build Lease Transfer )BLT 3-3-7- ساخت، اجاره، انتقال

)Develop Operate Transfer )DOT 3-3-8- توسعه، بهره برداري، انتقال
)Build Own Operate Transfer )BOOT 3-3-9- ساخت مالكيت، بهره برداري، واگذاري

)Design Build Operate )DBO 3-3-10- طراحي، ساخت، بهره برداري
 Design Build Operate 3-3-11- طراحي، ســاخت، بهره برداري، واگــذاري

)Transfer )DBOT
)Build Transfer Operate )BTO 3-3-12- ساخت، واگذاري، بهره برداري

 Desing Build Finance 3-3-13- طراحي، ساخت، تأمين، منابع، بهره برداري
)Operate )DBFO

روش هاي انجام پروژه ها و انواع قراردادهاي متداول عمراني
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بخشنامه ها و دستورالعمل هاي پركاربرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
مالحظاتتاريخ انتشار يا تصويبشماره نشريهشرحرديف

مهر 86تعرفه خدمات نقشه برداري سال 11386

شهريور 86نرخ فوالد، سيمان و مواد ناريه در دوره هاي سه ماه سوم و چهارم سال 21385

اصالح جداول آئين نامه تشخيص صالحيت مشاوران مربوط به مصوبه شماره 20637/ت 28437 ه.مورخ 1383/4/23 هيأت 3
مرداد 86محترم وزيران

مرداد 86دستورالعمل نحوه تهيه شرح تفصيلي خدمات و مباني حق الزحمه خدمات مشاوره4

مرداد 86حق الحزمه مطالعات راه و نظارت عاليه پل، تونل، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن سال 51386

مرداد 86حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن سال 61386

مرداد 86دستورالعمل نحوه ارائه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران به تفكيك فصل هاي فهرست بها7

تير 86دستورالعمل نحوه تعيين اشخاص حقوقي يا حقيقي واجد شرايط مشاوره8

تير 86حد نصاب جديد معامالت )به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات(9

خرداد 86دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 101386

T132960Hآذر 85آئين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطالع رساني مناقصات11

142825-100آبان 85بخشنامه انعقاد پيمان با نرخ مترمربع زيربنا12

آبان 85حق تدريس، حق جلسه، حق تحقيق و مانند آن، براي كارهاي كارشناسي13

102962-100شهريور 85حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك14

T132960Hتير 85نظام فني و اجرايي كشور15

مرداد 84مجموعه ضوابط اجرايي طرح و ساخت )EPC غيرصنعتي(16

آبان 83دستورالعمل بيمه پروژه ها در قراردادهاي پيمانكاري17

بخشنامه 101/137932مهر 83دستورالعمل مهندسي ارزش در دوره ساخت18

مصوبه 30980/20071تير 83الحاقيه تضمين معامالت دولتي19

مصوبه 70432اسفند 82الحاقيه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي20

مصوبه 028493/42956آبان 82آئين  نامه تضمين معامالت دولتي21

بخشنامه 101/139189آبان 82دستورالعمل بيمه مهندسي پروژه ها در قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره22
و 101/139602

بخشنامه 101/107726شهريور 82موافقت نامه و شرايط عمومي خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح23

مصوبه 23251/48013واسفند 81آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صالحيت پيمانكاران24

مصوبه 23331/63007واسفند 81آئين نامه ارجاع هزينه پيمانكاران25

مصوبه 24698/40676هبهمن 81آئين نامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي26

مهر 310181موافقت نامه و شرايط عمومي قراردادهاي نقشه برداري )خدمات(27

اسفند 549080ضوابط اجرايي روش طرح و ساخت در پروژه هاي صنعتي28

مصوبه مرداد 80آئين نامه انتخاب مجريان طرح هاي عمراني29
10516706/1108

خرداد 312380شرح خدمات تهيه طرح هاي بزرگ صنعتي30

بخشنامه 54/1753-خرداد 80رعايت ضوابط فني، حقوقي و قراردادي در پروژه هاي عمراني31
105/4617

فروردين 2412180موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح32

مرداد 341979موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي مشاور ـ پژوهشي33

مرداد 3291879دستورالعمل ارجاع كار و انعقاد قرارداد با واحدهاي خدمات مهندسي ارزش34

مرداد 5491779نظام جامع برنامه ريزي و كنترل پروژه35

مرداد 262279دستورالعمل ارجاع كار و انعقاد قرارداد با واحدهاي خدمات مديريت طرح36

خرداد 332779شرح عمومي خدمات مشاوره دوره ساخت و تحويل كار طرح هاي غيرصنعتي37

مرداد 242278شرح عمومي خدمات مديريت طرح38

خرداد 431178موافقت نامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان39

بخشنامه اسفند 77دستورالعمل تنظيم اسناد قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمان هاي پيمانكاران40
102/7458/54/7140
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سال انتشارعنوان نشريهشماره نشريه

1387فهرست بهاي سال 1387

1387حدنصاب معامالت سال 1387

1387شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم 1386
دســتورالعمل نحوه انتخاب عوامــل و تعيين حق الزحمــه خدمات نظارت 

1387كارگاهي مشاوران، سال 1387

1387جبران افزايش بهاي قير

1387نرخ فوالد، سيمان و مواد ناريه در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1386

1387موافقت نامه و شرايط عمومي خدمات آزمايشگاه مستقر در كارگاه و كنترل موردي

1387مستندسازي در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

1387تعرفه خدمات نقشه برداري سال 1386

1386اختصاص فضاي مناسب به نمازخانه در طرح هاي عمراني89666

1386راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح هاي راهسازي58167

1386دستورالعمل طراي پل هاي فوالدي395

1386دستورالعمل طراحي و نظارت بر روسازي راه آهن سريع السير394

1386ضوابط و مباني طراحي و انبارهاي فني چندمنظوره392

1386راهنماي طراحي روسازي بنادر391

1386راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبي در پروژه هاي بهسازي لرزه اي390

1386دستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سيستم هاي پانل پيش ساخته سبك سه بعدي385

1386دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنايي غيرمسلح موجود376

1386شناسنامه فني پل ها367

1386فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي سامانه هاي آبرساني شهري موجود365

1386دستورالعمل همسان نقشه برداري ـ جلد اول، ژئودزي و ترازيابي119-1

1386دستورالعمل همسان نقشه برداريـ  جلد دوم، نقشه برداري هوايي )كليات(119-2

1386دستورالعمل همسان نقشه برداري، جلسد سوم، سيستم اطالعات مكاني )كليات(119-3

1386دستورالعمل همسان نقشه برداريـ  جلد چهارم، كارتوگرافي )كليات(119-4

1386دستورالعمل همسان نقشه برداريـ  جلد پنجم، ميكروژنودزي119-5

1386دستورالعمل همسان نقشه برداريـ  جلد ششم، داده هاي شبكه اي و تصويري119-6

1385مجموعه مقاالت همايش آشنايي با تكنولوژي هاي نوين بهسازي لرزه اي371

1386ضوابط طراحي و انتخاب مواد و مصالح براي زهكشي زيرزميني368

1385دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود360

1386ضوابط طراحي سازه هاي اتصال و تخليه زهكش هاي روباز358

1385دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه آهن355

1385راهنماي طراحي روسازي فرودگاه353

راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهســازي ســاختمان هاي بتني موجود با 345
FRP 1385استفاده از مصالح تقويتي

1385آئين نامه سازه هاي بتن حجيم344

1385دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه327

1385آئين نامه ملي پايايي بتني326

1385ضوابط طرح و محاسبه ساختمان هاي فوالدي325

1385ضوابط طراحي ساختمان هاي با اتصال خورجيني324

1384ضوابط عمومي طراحي سازه هاي آبي بتني312

1384راهنماي طراحي ديوارهاي حائل308

سال انتشارعنوان نشريهشماره نشريه

1385آئين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دريايي ايران300

ضوابط هيدروليكي طراحي ساختمان هاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در كانال هاي روباز282

1383ضوابط عمومي طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي281

مشخصات فني عمومي راهداري280

مشخصات فني عمومي زيرسازي راه آهن279

1383ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه خانه هاي فاضالب275

شــرايط طراحــي )DESIGN CONDITIONS( بــراي محاســبات 271
1382تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع ويژه تعدادي از شهرهاي كشور

1383معيارهاي برنامه ريزي و طراحي كتابخانه هاي عمومي كشور270

1382دستورالعمل تثبيت اليه هاي خاكريز268

267

آئين نامه ايمني راه هاي كشور
ايمني راه و حريم )جلد اول(
ايمني ابنيه فني )جلد دوم(

ايمني عالئم )جلد سوم(
تجهيزات ايمني راه )جلد چهارم(
تأسيسات ايمني راه )جلد پنجم(

ايمني بهره برداري )جلد ششم(
ايمني در عمليات اجرايي )جلد هفتم(

1382آئين نامه اتصاالت سازه هاي فوالدي ايران264

1382فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات تأسيسات آبگيري )سردخانه سازي(263

فهرست جزئيات خدمات مطالعات تأسيسات آبگيري )مرحله هاي شناسايي، 262
1382اول و دوم ايستگاه هاي پمپاژ(

1381راهنماي تعيين عمق فرسايش و روش هاي مقابله با آن در محدوده پايه هاي پل260

1381دستورالعمل بررسي هاي اقتصادي منابع آب258

1381استانداردهاي نقشه كشي ساختماني256

254

دستورالعمل ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمراني:
جلد اول: دســتورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي 

عمراني )254-1(
جلد دوم: شــرح خدمات بررســي اوليــه و مطالعات تفصيلــي ارزيابي آثار 

زيست محيطي طرح عمراني )254-2(
جلد سوم: دستورالعمل هاي اختصاصي پروژه هاي آب )254-3(

1381

1381آئين نامه نظارت و كنترل بر عمليات و خدمات نقشه برداري253

1381رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني در حين اجرا252

1381فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود251

1382آئين نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده250

1381دستورالعمل حفاظت و ايمني در كارگاه هاي سدسازي247

1381ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي246

آئين نامه اتصاالت در سازه هاي فوالدي246

1381ضوابط طراحي سينما245

1380شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي )ثقلي(244

1380دستورالعمل اندازه گيري سرعت نفوذ آب به خاك با روش استوانه243

1380راهنماي مهار سيالب رودخانه )روش هاي سازه اي(242

1380راهنماي نشت يابي و جلوگيري از تلفات آب در تأسيسات آبرساني شهري241

1381راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران240

فهرست خدمات مطالعات ژئوتكنيك و برآورد خطر زمين لرزه و زلزله شناسي 238
1380مهندسي )مرحله طراحي تفصيلي(

1380راهنماي بهره برداري و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضالب شهري )تصفيه مقدماتي(237

235
ضوابط و معيارهاي طراحي و اجراي سيلو در ايران )جلد اول(
ضوابط و معيارهاي طراحي و اجراي سيلو در ايران )جلد دوم(
ضوابط و معيارهاي طراحي و اجراي سيلو در ايران )جلد سوم(

1381

1382

فهرست ضوابط و نشريات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
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سال انتشارعنوان نشريهشماره نشريه

آئين نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران234

1381آئين نامه كاربري اراضي اطراف فرودگاه ها233

ضوابط طراحي ساختمان هاي آموزشي، برنامه ريزي معماري همسان )ابتدايي 232
و راهنمايي(

ضوابط ســاختمان هاي ثبت احوال كشــور )برنامه ريزي معماري همســان، 231
شعبات شهرستان و بخش(

ضوابط ســاختمان هاي دادگســتري كشــور )برنامه ريزي معماري همسان، 230
1380شعبات شهرستان و بخش(

1380بررسي پتانسيل لغزش در محدوده سدها و سازه هاي وابسته229

1380آئين نامه جوشكاري ساختماني ايران228

آئين نامه جوشكاري در ساختمان هاي ايران228

دســتورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي مهندســي رودخانه )مراحل 227
1380شناسايي، توجيهي، تفصيلي(

1380فهرست خدمات مرحله اجراي طرح هاي مهندسي رودخانه226

فهرســت جزئيات مطالعات زمين شناسي مهندســي مرحله اي شناسايي و 225
1380توجيهي در طرح هاي سازه هاي آبي )سدسازي(

1380دستورالعمل آزمايش نفوذ استاندارد )SPT( در مطالعات ژئوتكنيك224

1380دستورالعمل آزمايش هاي پرسيومتري )در مطالعات ژئوتكنيك(223

1380برنامه ريزي آزمايش هاي رسوب242

1380تعيين حجم رسوبات و توزيع آن در مخازن سدها221

1380تعيين بار بستر به روش ماير ـ پيترومولر )در مطالعات رسوب(220

1380برنامه ريزي و مطالعات بهينه سازي طرح هاي توسعه منابع آب219

1380نقشه هاي همسان مجاري آب بر زيرزمين بتني218

1380خاكچال هاي زباله شهري217

1380راهنماي بازرسي در سدهاي بزرگ216

1380مباني محاسبات اقتصادي طرح هاي توسعه منابع آب215

1380فهرست خدمات مطالعات مرحله نيمه تفصيلي منابع آب زيرزميني213

دستورالعمل استفاده از امولوسيون هاي قيري در راهسازي207

ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري203

ضوابط طراحي سازه اي بندهاي انحراف198

آئين نامه طراحي محوطه زميني فرودگاه ها197

آئين نامه طرح هندسي راه روستايي196

مشخصا فني عمومي و اجرايي روشنايي راه هاي شهري195

ضوابط طراحي سازه اي مجاري آب بر زيرزميني بتني185

بتن در مناطق گرمسير184

مباني طراحي كيلينيك ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي183

ضوابط طراحي ساختمان  هاي اداري178

مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات همسان ساختماني167

آئين نامه طرح هندسي راه ها161

راهنماي اجراي بتن در مناطق گرمسيري152

نقشه هاي همسان ساختمان هاي پرورش گاو شيري151

دستورالعمل تهيه پروژه راه هاي جنگلي148

ضوابط طراحي ساختمان هاي پرورش گاو شيري147

تقاطع همسطح شهري )سه جلد(145

تسهيالت پياده روي )سه جلد(144

سال انتشارعنوان نشريهشماره نشريه

برنامه ريزي و طراحي هتل143

ضوابط طراحي كارگاه هاي پرورش ماهي هاي گرم آبي142

راهنماي طراحي كارگاه هاي پرورش ماهي هاي گرم آبي141

نقشه هاي همسان كلنيك ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي )سه جلد(140

آئين نامه بارگذاري پل ها )تجديدنظر اول(139

موازين فني ورزشگاه هاي كشور )چهال جلد(132

راهنماي طرح، اجرا و بهره برداري راه هاي جنگلي131

1385مشخصات فني عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمان )نقشه هاي جزئيات قسمت اول(128-6

1384مشخصات فني و عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمان هاـ  لودرهاي توموپالستيك128-5

1384مشخصات فني و عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمان ها، عايق كاري128-4

1382مشخصات فني و عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمان ها، كانال كشي128-3

مشخصات فني عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمان ها )دو جلد(128

مجموعه نقشه هاي همسان اجرايي مخازن آب زميني125

مشخصات فني عمومي مخازن آب زميني124

مجموعه نقشه هاي همسان اجرايي ساختمان هاي گوسفندداري122

آئين نامه بتن ايران )تجديدنظر اول(120

مجموعه نقشه هاي همسان اجرايي ساختمان هاي گوسفندداري122

آئين نامه بتن ايران )تجديدنظر اول(120

دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري )چهار جلد(119

مباني و ضوابط طراحي طرح هاي آبرساني شهري117

محافظت ساختمان در برابر حريق )بخش دوم(112

محافظت ساختمان در برابر حريق )بخش اول(111

مشــخصات فني عمومي و اجرايي تأسيســات برقي كارهاي ســاختماني، 110-2
1385تأسيسات برقي جريان ضعيف

مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني110

مشخصات فني عمومي شبكه هاي آبياري و زهكشي108

نقشه هاي همسان شبكه هاي آبياري و زهكشي107
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مشخصات فني عمومي راه101

مشخصات فني نقشه برداري95

تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي94

ديوارهاي سنگي90
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نقشه هاي همسان پل ها و آبروها تا دهانه 8 متر83

راهنماي اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك82

شرح خدمات نقشه برداري79

مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني )تجديدنظر دوم(55

جوشكاري در درجات حرارت پايين26

ايمني در جوشكاري24

بازرسي و كنترل كيفيت جوش در ساختمان هاي فوالدي23

جوش پذيري فوالد ساختماني22

تجهيز و ساماندهي كارگاه جوشكاري21

جوشكاري در ساختمان هاي فوالدي20
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1. تعاريــف: تعاريف زير بــه واژه ها و اصطالحاتي اختصــاص دارد كه در اين 
دستورالعمل مورد استفاده قرار مي گيرند.

1-1- دوره: هر يك از سه ماهه هاي منتهي به خرداد، شهريور، آذر يا اسفند
1-2- شــاخص: عددي كه متوسط تغييرات قيمت هر دوره ار نسبت به دوره 

پايه نشان مي دهد.
1-3- دوره پايه: دوره اي كه تمامي شاخص هاي مربوط به آن عدد 100 است.

1-4- فهرست بها: هر يك از فهرست هاي واحد بهاي در رشته هاي مختلف 
كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابالغ مي شود.

1-5- شاخص گروهي )فصلي(: عددي كه متوسط تغييرات قيمت هاي واحد 
اقالم يك فصل از فهرســت بهاي واحد پايه در هر دوره را، نســبت به دوره پايه 

نشان مي دهد.
1-6- شاخص رشته اي: عددي كه متوسط قيمت هاي واحد اقالم يك رشته 

از فهرست بهاي واحد پايه در هر دوره را، نسبت به دوره پايه نشان مي دهد.
1-7- شاخص كلي: عددي كه متوسط تغييرات قيمت هاي واحد اقالم تمامي 

فهرست هاي واحد پايه در هر دوره را نسبت به دوره پايه، نشان مي دهد.
1-8- شاخص مبناي پيمان

1-8-1- دوره مناقصه: يك دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه اي كه آخرين 
روز مهلت تعيين شــده توسط كارفرما براي تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار در 

آن واقع شده است.
1-8-2- دوره ترك مناقصه: يك دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه اي كه 

پيشنهاد نهايي پيمانكار به صورت كتبي تسليم كارفرما شده است.
1-9- شــاخص دوره انجام كار: شاخص دوره انجام عمليات اجرايي، مربوط 

به آن دوره.
1-10- كاركرد دوره: مبلغ كارهاي انجام شــده طي آن دوره، شامل عمليات 

اجرايي، مصالح پايكار و هزينه تجهيز يا برچيدن كارگاه.
1-11- ضريب تعديل: ضريبي كه از رابطه:

0,95 )1- شاخص دوره انجام كار (= ضريب تعديل
             شاخص مبنای پيمان

به دست مي آيد.
1-12- كارهــاي جديد: كارهايي كه پس از انعقاد پيمــان، در حين اجراي 
عمليات و در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابالغ مي شود و براي آنها قيمت 

و مقدار در فهرست بهاي منضم به پيمان، پيش بيني نشده است.
1-13- تأخير مجاز: آن بخــش از تطويل مدت پيمان كــه، خارج از قصور 

پيمانكار باشد.
1-14- تأخير غيرمجاز: آن بخش از تطويل مدت پيمان كه ناشــي از قصور 

پيمانكار باشد.
1-15- مدت پيمان: مدت اوليه پيمان با احتســاب تأخيرهاي مجاز )تمديد 

مدت( خارج از قصور پيمانكار.
1-16- مبلغ كاركرد صورت وضعيت: تفاوت مبلغ صورت وضعيت مورد نظر 
با صورت وضعيت قبلي براي هر فصل از هر يك از فهرست هاي منضم به پيمان.

2. انتخاب نوع شاخص براي محاسبه تعديل
2-1- پيمان هايي كه براساس قيمت هاي واحد پايه منعقد شده اند.

2-1-1- مبلغ كاركرد: مبلغ كاركرد، با شاخص هاي گروهي )فصلي( فهرست 
بهاي واحد پايه مربوط تعديل مي شود.

2-1-2- مبلغ تجهيز و برچيدن كارگاه: مبلغ تجهيز و برچيدن كارگاه مبلغ 
تجهيز و برچيدن كارگاه، با شاخص كلي تعديل مي شود.

2-1-3- مبلــغ مصالح پايكار: مبلغ مصالح پايكار در هر فهرســت پايه، با 
شاخص گروهي فصل هاي مربوط به مصالح مورد نظر تعديل مي شود.

تبصره 1: مبالغ مصالح پايكار مربوط به ســيمان، شــن و ماسه با شاخص هاي 
گروهي فصل »بتن درجا« در فهرست مربوط تعديل مي شود.

تبصره 2: در موارد خاص مانند قلت مبلغ برآورد و يا غيرقابل تفكيك بودن اقالم 
كار به فصول فهرســت بها براي استفاده از شاخص هاي گروهي، بنا به تشخيص 
دستگاه اجرايي، مي توان به جاي شاخص گروهي از شاخص يا رشته اي مربوط 
استفاده كرد، در اين صورت بايد مراتب با تعيين رشته يا رشته هاي مربوط، در 
اســناد و مدارك مناقصه و پيمان درج شود در غير اين صورت در تمام حاالت 
براي محاسبه تعديل از شاخص هاي گروهي براي اقالم كار و كلي براي تجهيز و 

برچيدن كارگاه طبق ضوابط اين دستورالعمل استفاده خواهد شد.
2-1-4- اقالم ستاره دار: رديف هاي غيرپايه )اقالم ستاره دار(؛ كه براي آنها 
قيمت پايه تهيه نشده است و هنگام تهيه برآورد قيمت آنها مطابق دستورالعمل 
مربوط تعيين و تصويب مي گردد، مشــابه ساير رديف هاي فصل مربوط تعديل 

مي شوند.
2-1-5- كارهاي جديد

2-1-5-1- قيمت كارهاي جديد كه از فهرست بهاي واحد پايه منضم به پيمان، 
يا فهرست بهاي واحد پايه اي كه قيمت پيمان از آن انتخاب مي شود، با شاخص 
گروهي فصل مربوط تعديل مي گردد. شــاخص مبنــاي تعديل اين نوع كارها، 

همان شاخص مبناي پيمان خواهد بود.
2-1-5-2- قيمت كارهاي جديد در پيمان هاي منعقده براســاس قيمت هاي 
واحد پايه، كه براي آنها قيمت در فهرست بهاي منضم به پيمان، يا فهرست بهاي 
واحد پايه اي كه قيمت پيمان از آن گرفته شــده، درج نشــده است. با شاخص 
گروهي فصل مربوط تعديل مي شــود. شــاخص مبناي تعديل اين نوع كارها، 
شاخص دوره ســه ماهه اي است كه براســاس قيمت هاي آن دوره، قيمت كار 

جديد تعيين و تصويب شده است.
بــراي محاســبه تعديل در اين حالت ابتدا قيمــت كار جديد به عدد حاصل از 

عبارت:
       شاخص مبنای پيمان   ]  )شاخص مبنای كار جديد( 0,05-0,95  [

تقسيم مي گردد، تا به قيمت هاي دوره سه ماهه مربوط به مبناي پيمان تبديل 
مي شود، سپس مانند ساير رديف هاي قيمت منضم به پيمان، تعديل مي گردد.

2-1-6- در كارهايي كه بنا به عللي از قبيل شــرايط ويژه، طبيعت و نوع كار، 
استفاده مستقيم از شاخص فهرست هاي پايه و يا روش تعديل اين دستورالعمل 
مناسب نيست، دســتگاه اجرايي بايد قبل از واگذاي كار، روش مورد نظر براي 
تعديل قيمت ايــن نوع كارها را، طي گزارش توجيهي به ســازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور )دبيرخانه شوراي عالي فني( پيشنهاد كند تا پس از تصويب 

شوراي عالي فني، مالك عمل قرار گيرد.
2-2- پيمان هايي كه فهرست  بهاي واحد پايه براي آنها ابالغ نشده است. در اين 
پيمان ها، تطبيق فهرســت بهاي مورد نظر با انواع فهرست هاي پايه و فصل هاي 
مربوط به آنها، هنگام تهيه فهرســت مقادير و بــرآورد كار و قبل از ارجاع كار، 

توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود.
نــرخ پيمان اين نوع كارهــا، مطابق روش اين دســتورالعمل مورد تعديل قرار 
مي گيرد. قيمــت كارهاي جديد در اين پيمان هاف طبق مفاد بند )2-5-1-2( 

تعديل مي گردد.
3. تعديل بخش ارزي: در پيمان هايي كه تمام يا بخشــي از پرداخت هاي آنها 
ارزي اســت، در صورت نياز به تعديل بخش ارزي، بايــد مطابق بند )6-1-2( 

عمل گردد.
4. شاخص تعديل كاركرد در دوره تأخير

4-1- تأثير مجاز: عمليات اجرا شده در مدت تأخير مجاز، با شاخص هاي دوره 
مربوط به انجام كار، تعديل مي شود.

4-2- تأخير غيرمجاز: عمليات اجرا شده در مدت تأخير غيرمجاز، با متوسط 
شــاخص هاي دوره هاي مربــوط به مدت پيمان )مدت درج شــده در پيمان و 

مدت هاي تمديد شده( تعديل مي شود.

دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد نحوه تعديل آحاد بهاء به شماره 101/173073 مورخ 1382/9/15



62

4-3- شــاخص علي الحساب براي دوران تأخير: در پايان مدت اوليه و يا 
هر دوره پيمان، دستگاه اجرايي مكلف است بنا به تقاضاي پيمانكار، تأخيرها را 
رسيدگي و شاخص هاي تعديل كاركرد دوره هاي بعد را، با توجه به نوع تأخيرها 
مشخص نمايد. تا انجام اين رسيدگي، تعديل كاركردهاي بعد از مدت اوليه يا هر 
تمديد پيمان، حسب مورد با شاخص هاي دوره سه ماهه مربوط به پيمان مدت 
اوليه يا هر تمديد پيمان، محاسبه و به صورت علي الحساب پرداخت خواهد شد.

5. محاسبه تعديل صورت وضعيت
5-1- براي محاسبه تعديل هر صورت وضعيت، ابتدا دوره هاي مربوط به كاركرد 
آن صورت وضعيت مشخص، سپس با استفاده از شاخص هاي گروهي مربوط و 
شاخص مبناي پيمان، ضرايب تعديل محاسبه مي شود. مبلغ تعديل هر فصل از 
حاصل ضرب ضريب تعديل در مبلغ كاركرد صورت وضعيت آن فصل مربوط به 

دوره )سه ماهه( مورد نظر به دست مي آيد.
مبلغ تعديل صورت وضعيت حاصل جمع جبري مبالغ تعديل كاركرد فصل ها، 
مصالــح پايكار مربوط به هر فصل و تجهيز )يا برچيدن( كارگاه تا تاريخ صورت 

وضعيت مورد نظر خواهد بود.
تبصره: به منظور تعيين دوره هاي سه ماهه هر صورت وضعيت براي مشخص 
شدن شاخص هاي دوره ســه ماهه، تاريخ واقعي انجام كارها درك ارگاه مالك 
عمل است و ساير زمان ها مانند تاريخ تهيه صورت وضعيت و يا تاريخ ارسال آن 

مالك عمل نمي باشد.
يادآوري: به منظور كاهش حجم محاسبات تعديل، تأكيد مي شود در آخر هر 
ماه شمســي، صورت وضعيت كارهاي انجام شــده تا آن تاريخ، همراه با مقدار 

مصالح، به تفكيك هر فصل و تجهيز كارگاه انجام شده، تنظيم شود.
5-2- تعديــل مبلغ مابه التفاوت بين آخرين صــورت وضعيت موقت و قطعي: 
مبلــغ مابه التفاوت بين آخرين صورت وضعيت موقت و صورت وضعيت قطعي، 
چنانچه مربوط به عمليات انجام شــده بين تاريخ شــروع پيمان و تاريخ آخين 
صورت وضعيــت موقت باشــد، در صورت مشــخص بــودن دوره انجام، طبق 
شاخص هاي دوره مربوط و در غير اين صورت با متوسط شاخص هاي دوره هاي 

مدت ياد شده تعديل مي شود.
5-2-1- چنانچه عمليات تمام يا قســمتي از مبلغ مابه التفاوت، در مدت تأخير 
غيرمجاز پيمان انجام شــده باشــد، تعديل آن طبق مفايد بند )5-2( صورت 

مي گيرد.
5-3- گرد كردن ضرب تعديل: ضريب تعديل، با ســه رقم اعشار در محاسبات 

وارد مي شود. اين ضريب ابتدا با چهار رقم اعشار محاسبه مي گردد، چنانچه رقم 
چهارم اعشــار پنج يا بزرگتر باشــد، رقم چهارم حذف و يك واحد به رقم سوم 
اعشار اضافه مي شــود. در صورتي كه رقم چهارم اعشار، كوچكتر از پنج باشد، 

حذف مي گردد.
6. تعديل پيمان هايي كه خاتمه مي يابند: چنانچه براساس اسناد و مدارك 
پيمــان، بدون آنكه قصوري متوجه پيمانكار باشــد، پيمان خاتمه داده شــود، 
كاركرد اين پيمانكار طبق اين دستورالعمل مشمول تعديل آحاد بها خواهد بود.

7. تعديل پيمان هايي كه فسخ مي شوند: چنانچه براساس اسناد و مدارك 
پيمان، به علت قصور پيمانكار، پيمان فسخ شود، تعديل مبلغ كارهاي انجام شده 

طبق اين دستورالعمل محاسبه مي شود.
8. تغيير ضريب 0.95 در رابطه ضريب تعديل

1-8- در پيمان هايي كه در مدت اوليه )مدت درج شده در موافقتنامه(، به اتمام 
رسيده و تحويل موقت شوند، عدد 0,95 در رابطه »ضريب تعديل« به عدد يك 

تبديل مي شوند.
8-2- در پيمان هايــي كه تا مدت پيمان )مدت اوليه به عالوه تأخيرهاي مجاز( 
به اتمام رسيده و تحويل موقت شوند، عدد 0,95 در رابطه »ضريب تعديل« به 

عدد 0,975 تبديل مي شوند.
8-3- مبلغ مابه التفاوت ناشي از تبديل به عدد 0,95 به يك، يا 0,975 در مورد 
پيمان هاي مشمول حسب مورد، همزمان با صورت وضعيت قطعي به پيمانكار 

پرداخت مي شود.
9. مبناي محاسبه تعديل و نحوه ارائه آن

9-1- پيمانكار مبالغ تعديل آحاد بها را براساس صورت وضعيت هاي تأييد شده 
توسط كارفرما محاســبه مي نمايد و به منظور بررسي و پرداخت، به نحوي كه 
در بند )الف( ماده 37 شــرايط عمومي پيمان تعيين شــده است، مانند صورت 

وضعيت ها براي مهندس مشاور ارسال مي دارد.
9-2- تا اعالم شــاخص هاي قطعي دوره انجام كار، تعديل صورت وضعيت ها با 
استفاده از آخرين شــاخص هاي ابالغ شده مربوط )موقت يا قطعي( محاسبه و 
به صورت علي الحساب پرداخت مي شود. با اعالم شاخص هاي قطعي دوره انجام 
كار، تعديل طبق اين دســتورالعمل محاســبه و مبالغ آن به صورت قطعي به 

حساب پيمانكار منظور مي گردد.
10. برای ســهولت محاسبات و رسيدگی به آنها، استفاده از جدول های مناسب 

توصيه می شود.

فرمول محاسبه تعديل در دوره هاي مختلف
تعديلشماره و تاريخ بخشنامهتا تاريخاز تاريخ

1362/1/11370/6/231/10306/54/2999
0/85×)1- شاخص دوره انجام كار ( × كاركرد دوره1363/8/15

شاخص مبنا        .

1370/6/231382/9/151/9706/54/2080
1372/1/1

*0/95×)1- شاخص دوره انجام كار ( × كاركرد دوره
شاخص مبنا        .

شاخص مبنا: سه ماهه چهارم پايه انتشار فهرست بها و يا دوره پيشنهاد قيمت پيمانكار

101/17073به بعد1382/9/15
1382/9/15

**0/85×)1- شاخص دوره انجام كار ( × كاركرد دوره
شاخص مبنا        .

شاخص مبنا: يك دوره قبل از پيشنهاد قيمت پيمانكار

* در صورتي كه كاركرد در زمان پيش بيني شده در پيمان اجرا گردد ضريب 0,95 در تعديل قطعي به 1 تبديل مي شود.
** در صورتي كه كار در زمان پيش بيني شده در پيمان اجرا گردد در تعديل قطعي ضريب 0,95 به 1 تبديل مي شود و در صورتي كه كار با تأخير مجاز اجرا گردد 

در تعديل قطعي ضريب 0,95 به 0,975 تبديل خواهد شد.
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چگونگي استفاده از شاخص هاي تعديل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
تعلق مابه التفاوت آهن و سيمان و مواد ناريهدوره مشموليت شاخص هانوع شاخص

براي فهرست هاي بها پايه سال هاي 1370 و قبل از آنپيوست )1(
تعلق مي گيردبراي فهرست هاي غيرپايه با شاخص مبناي سه ماهه سوم 76 و قبل از آن

پيوست )2(
براي فهرست هاي پايه 1377 تا 1381 و شاخص مبناي تا پايان دوره هاي سه ماهه سال 81

براي فهرست 1381 با شاخص مبناي سه ماهه چهارم 80 و دوره تسليم پيشنهاد پيمانكار در سال 82
براي فهرست هاي غيرپايه با شاخص براي سه ماهه چهارم 76 تا سه ماهه چهارم 81

تعلق مي گيرد

پيوست )3(
براي فهرست هاي 1382 و پس از آن

براي فهرست 1381 با شاخص مبناي سه ماهه در سال 82
براي فهرست هاي غيرپايه با شاخص براي سه ماهه سال 82 و پس از آن

تعلق نمي گيرد

شركت سهامي
شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام، 
محدود به مبل اسمي آنهاست و در اين نوع شركت تعداد شركا، نبايد از سه نفر 

كمتر باشد. شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود:
نوع اول: شــركت هايي كه موسسين آنها قسمتي از ســرمايه شركت را از 
طريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند. اينگونه شركت ها، شركت سهامي 

عام ناميده مي شوند.
نوع دوم: شركت هايي كه تمام سرمايه  آنها در موقع تأسيس تأمين گرديده 

است. اينگونه شركت ها شركت سهامي خاص ناميده مي شود.
در شركت سهامي هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي، صورت 
دارايي و ديون شــركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد 
و ســود و زيان را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي 
ســال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ 

مجمع عمومي ساالنه در اختيار بازرسان گذاشته شود.

شركت با مسئوليت محدود
شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك 
از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا 

ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
در اسم شركت بايد عبارت )با مسئوليت محدود( قيد شود.

در غير اين صورت شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب 
و تابع مقررات آن خواهد بود.

در شــركت با مسئوليت محدود، سهم الشــركه صادر نمي شود و اصوال قابل 
نقل و انتقال نمي باشــد مگر در شرايط خاص، اما در شركت هاي سهامي، سهام 
منتشر  گرديده و همچنين نقل و انتقال صورت مي پذيرد و همچنين در شركت 
با مســئوليت محدود در صورت پيش بيني در اساسنامه با فوت، حجر )اختالل 
حواس(، ممنوعيت قانوني يا قضايي يكي از شــركا، شركت منحل مي شود ولي 
در شركت هاي سهامي عام و خاص در چنين شرايطي شركت منحل نشده و به 

حيات خود ادامه مي دهد.

شركت تضامني
شركتي است كه تحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر 
با مسئوليت ضامني تشكيل مي گردد. اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض 

كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.

شركت مختلط غيرسهامي
شــركتي اســت كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوص بين يك يا چند 
نفر شــريك ضامن و يك يا چند نفر شــريك با مسئوليت محدود بدون انتشار 
سهام تشــكيل مي شود. شريك ضامن مســئول كليه قروضي است كه ممكن 
است عالوه بر دارايي شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود كسي است 
كه مســئوليت او فقط تا ميزان سرمايه اي است كه در شركت گذارده و بايستي 
بگذارد. در اســم شــركت بايد عبارت )شــركت مختلط( و حداقل اسم يكي از 

شركاي ضامن قيد شود.

شركت مختلط سهامي
شــركتي اســت كه تحت اســم مخصوصي بين يك عده شركاي سهامي و 
يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركاي سهامي كساني هستند 
كه ســرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متســاوي القيمت درآمده و 

مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه اي است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول 
كليه قروضي است كه ممكن است عالوه بر دارايي شركت پيدا شود. در صورت 
تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع 

مقررات شركت تضامني خواهد بود.

شركت نسبي
شركتي اســت كه براي امور تجارتي تحت اســم مخصوص بين دو يا چند 
نفر تشــكيل و مسئوليت هر يك از شركا، به نســبت سرمايه اي كه در شركت 

گذاشته است.

شركت تعاوني
شــركتي است كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك اعضا و بهبود وضع 
اقتصــادي و اجتماعي آنان از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري اعضا 
تشكيل مي گردد. در اين شركت ها مســئوليت هر يك از سهامداران در مقابل 
قروض و ديون شركت محدود به مبلغ اسمي سهم يا سهامي است كه سهامدار 
در شــركت تعاوني دارا مي باشد. شــركت هاي تعاوني خود داراي انواع مختلف 

مي باشد.

تعاريف انواع شركت ها
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1. حق الزحمه مهندس مشاور
حق الزحمه مهندسان مشــاور در مقابل خدماتي كه انجام مي دهد براي هر 
يك از مراحل انجام خدمات از حاصل ضرب برآورد هزينه قطعي تصويب شــده 
همان مرحله )به شرح مفاد بند 1-1 ذيل( در نرخ حق الزحمه آن مرحله با توجه 
به )به شــرح مفاد بند 1-2 ذيل و بند 1-3 در خصوص تعيين گروه ساختمان( 
و با اعمال ضريب كاهش )به شرح بند 1-4 ذيل( ماحسبه و از طرف كارفرما به 

مشاور پرداخت خواهد شد.

1-1- برآورد هزينه قطعي اجراي كار
1-1-1- بــرآورد هزينه قطعي اجراي طــرح در مرحله اول از طريق متره و 
اندازه گيري ســطوح زيربناي طبقات مختلف و كل طرح در نقشــه هاي مصوبه 
اين مرحله و برآورد هزينه اجرايي واحد ســطح كارهاي مختلف بر حسب ابنيه، 
تأسيســات مكانيكي، تأسيسات برقي و تجهيزات كه براساس قيمت هاي روز و 
در قياس با هزينه ساختمان هاي مشابه به دست خواهد آمد، محاسبه مي گردد.

1-1-2- بــرآورد هزينه قطعي مرحله دوم از طريق متــره مقادير كارهاي 
اجرايي و برآورد هزينه اجراي هر يك از اقالم كارهاي مختلف بر حســب ابنيه، 
تأسيسات برقي، تأسيسات مكانيكي و تجهيزات به تفكيك )به صورت فهرست 

بها اقالم اجراي كار( تعيين خواهد شد.
1-1-3- هزينه قطعي مرحله سوم يا هزينه تمام شده طرح براساس تعاريف 
مندرج در بخشنامه شماره 4190-54-19968-1 مورخ 1370/12/28 سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كشور براي كليه كارهاي مختلف اعم از ابنيه، تأسيسات 
برقي، تأسيسات مكانيكي و تجهيزات به عالوه هزينه مصالح، لوازم و تجهيزاتي 

كه رأسا توسط كارفرما تهيه خواهد شد تعيين مي گردد.

1-2- تعيين گروه
پروژه هاي رســته ساختمان بر حســب پيچيدگي در برنامه ريزي و فضايابي 
)فيزيكي ـ عملكردي( طراحي معماري، محاســبات سازه و تأسيسات به چهار 
گروه ساده تا پيچيده تقسيم مي شوند كه به عنوان مثال ساختمان يك دانشگاه 

از گروه سوم رسته ساختمان به شمار مي رود.

1-3- نرخ حق الزحمه مراحل مختلف
با توجه به كاربري هر ساختمان نرخ حق الزحمه خدمات هر مرحله براساس 
نرخ هاي مندرج در گروه مربوط از جداول شماره 1 و 4 بخشنامه شماره 3191-

54-15354-1 مورخ 1370/9/30 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين 
مي گردد.

بــه طور مثال نرخ حق الزحمه خدمات و مطالعات مرحله اول، دوم و ســوم 
براي ســاختمان يك دانشگاه به ترتيب برابر است با: 2/48 درصد، 4/98 درصد 

و 2/49 درصد

1-4- درصد كاهش حق الزحمه
درصد كاهش حق الزحمه هر يــك از مراحل با توجه به مبلغ برآورد قطعي 
هزينه اجراي كار در همان مرحله از نرخ هاي مندرج در جدول پيوست بخشنامه 
شماره 54/4304-102/4944 مورخ 1378/6/16 استخراج و اعمال مي گردد و 
در مواردي كه مبلغ هزينه بين دو رقم پياپي باشد به طريق ذيل عمل مي شود:

مثال: درصد كاهش حق الزحمه براي ســاختماني با بــرآورد اوليه به مبلغ 
84150 ميليون ريال برابر است با:

)80000-84150(.  26/25     -     27/08  - 27/08=26/74 درصد
)90000 - 80000(                

1-5- ضريب كارهاي تكراري
ضريب كارهاي تكراري بر حسب درصد و متناسب تعداد تكرار مطابق جدول 

شماره 3 بخشنامه 3191 انتخاب و در محاسبات وارد مي گردد.

1-6- مبلغ حق الزحمه مراحل مختلف
مبالغ حق الزحمه مراحل مختلف براي يك ســاختمان مانند دانشكده اي به 

مبلغ 84150 ميليون ريال به شرح زير تعيين مي گردد:
مرحله اول

ريال 558042000 ≈ )26/74 درصد × 2/48 درصد(×84150000000
مرحله دوم

ريال 1120585000 ≈ )26/74 درصد ×4/98 درصد( × 84150000000
مرحله سوم

ريال 560292000 ≈ )26/74 درصد × 2/49 درصد(×84150000000
و براي ماحسبه حق الزحمه پروژه اي با چند ساختمان با مبالغ برآورد مختلف 

از روابط ذيل استفاده مي گردد.

2. نحوه پرداخت حق الزحمه مرحله سوم
حق الزحمه هاي قطعي قســمت هاي )اول، دوم و سوم( مرحله سوم براساس 
مفاد دستورالعمل هاي پيوست بخشــنامه شماره 4190-54-19968-1 مورخ 
1370/12/28 و حق الزحمــه عوامل نظارت مقيم كارگاهي مطابق توضيحات و 
جداول پيوست )آخرين بخشنامه ابالغي مربوطه( محاسبه و به مهندسان مشاور 

پرداخت خواهد شد.
درصد كاهش حق الزحمه مربوط به مبلغ هزينه كل مجموعه +   = متوســط 

درصد كاهش حق الزحمه
متوسط درصد كاهش حق الزحمه × )درصد حق الزحمه گرفته شده از جدول 
يك برای ساختمان های همان گروه( × )جمع مبلغ هزينه ساختمان های مربوط 

به هر گروه(  = محاسبه حق الزحمه يك پروژه )با چند ساختمان(
  

محاسبه حق الزحمه خدمات مطالعه، طراحي و نظارت در رسته ساختمان
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مراجعي كه در خصوص ايمني و حفاظت در كارگاه هاي ســاختماني موجود 
مي باشند عبارتند از:

1. مبحث 12 مقررات ملي ســاختمان )ايمني و حفاظت كار در حين اجرا( 
)دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان 1385(

2. آئين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني )وزارت كار(
3. مديريت ايمنــي در كارگاه هاي عمراني )نشــريه 447- معاونت نظارت 

راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي، 1388(
بســياري از مباحث مبحث 12 و آئين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني 
مخصوصــا در زمينه روش ها و دســتورالعمل هاي ايمني و حفاظت مشــترك 
مي باشد؛ اما يكي از تمايزات اين دو مرجع در رابطه با تعيين مسئول ايمني در 

كارگاه هاي ساختماني مي باشد.
ايمني عبارت است از:

الف: مصون و محفوظ بودن، سالمت و بهداشت كليه كارگران و افرادي كه به 
نحوي در محيط كارگاه با عمليات ساختماني ارتباط دارند.

ب: مصون و محفوظ بودن، ســالمت و بهداشت كليه افرادي كه در مجاورت 
يا نزديكي )تا شــعاع موثر( كارگاه ســاختماني، عبور و مرور، فعاليت يا زندگي 

مي كنند.
ج: حفاظت و مراقبت از ابنيه، خودروها، تأسيسات، تجهيزات و نظاير آن در 

داخل يا مجاورت كارگاه ساختماني.
د: حفاظت از محيط زيست در داخل و مجاور كارگاه ساختماني.

آئين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني
مــاده 7: هرگاه مهندس ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ســاختماني 
ايراداتي مشــاهده نمايد كه احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد؛ بايد 
فورا مراتب را همراه با راهنمايي ها و دســتورالعمل هاي الزم، كتبا به كارفرما يا 
كارفرمايــان مربوطه اطالع داده و رونوشــت آن را به واحد كار و امور اجتماعي 
محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايد. كارفرما موظف است كه فورا 
كار را در تمام يا قسمتي ازك ارگاه كه مورد ايراد و اعالم خطر واقع شده متوقف 

و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد خطر به عمل آورد.

مبحث 12 مقررات ملي ساختمان )ايمني و حفاظت كار حين اجرا(
12-1-5- در هر كارگاه ســاختماني »مجري« موظف است اقدامات الزم به 
منظــور حفظ و تأمين ايمني را به عمــل آورد. در صورت احتمال وقوع حادثه 
»مجري« موظف است تا تأمين ايمني الزم از ادامه عمليات ساختماني در موضع 
خطر خودداري نمايد. در صورت وقوع حادثه منجر به خســارت، جرح يا فوت 
»مجري« موظف اســت پس از انجام اقدامات فــوري براي رفع خطر، مراتب را 
حســب مورد به مراجع ذيربط اعالم نمايد. »مهندس ناظر نيز موظف به نظارت 
بر عمليات ســاختماني مي باشد.« هرگاه »مهندس ناظر« در ارتباط با عمليات 
ساختماني مواردي را خالف اين مبحث مشاهده نمايد، بايد ضمن تذكر كتبي 

به »مجري«، مراتب را به مرجع رسمي ساختمان اعالم نمايد.

چند نكته از مبحث 12:
1. قبل از شــروع عمليات ســاختماني مي بايســت بيمه مسئوليت مدني و 

شخص ثالث كارگاه توسط مجري برقرار گردد.
2. در كارگاه ســاختماني بناهاي با زيربنــاي بيش از 3000 مترمربع و يا با 
ارتفاع بيش از 18 متر از روي پي و يا داشتن حداقل 25 نفر كارگر و همچنين 
در گودبرداري بيش از 3 متر از كف گذر، مجري موظف به تعيين مسئول ايمني 
و معرفي وي به كاركنان و مهندس ناظر مي باشد. تعيين و حضور مسئول ايمني 

در كارگاه رافع مسئوليت هاي قانوني مجري و مسئوالن مربوطه نمي باشد.
3. در كارگاه ساختماني بناهاي با زيربناي بيشتر از 300 مترمربع بايد وسايل 

ارتباطي براي تماس فوري با مراكز اورژانس و آتش نشاني فراهم گردد.
4. وسايل و سازه هاي حفاظتي در كارگاه هاي ساختمان:

1. نرده حفاظتي موقت
2. پاخورهاي چوبي

3. راهرو سرپوشيده موقت
4. سرپوش حفاظتي

5. پوشش موقت فضاهاي باز
6. سقف موقت

7. تورهاي ايمني
8. حصار حفاظتي

ايمني و حفاظت در كارگاه هاي ساختماني
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ماده 3
كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب 
او در مقابــل دريافت حق الســعي كار مي كند. مديران و مســئوالن و به طور 
عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب 
مي شــوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال 
كارگــر به عهده مي گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود 

تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 7

قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال 
دريافت حق الســعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما 

انجام مي دهد. 

ماده 10
قرارداد كار عالوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: 

الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. 
ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات كار، تعطيالت و مرخصيها 
د- محل انجام كار ه – تاريخ انعقاد قرارداد 

و- مــدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشــد. ز- موارد ديگري كه 
عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

ماده 13
در مــواردي كه كار از طريق مقاطعه انجــام مي يابد، مقاطعه دهنده مكلف 
است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار 
متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.

تبصره 1
مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي باشند بدهي 
پيمانــكاران به كارگران را برابر راي مراجــع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، 

منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند. 
تبصره 2

چنانچــه مقاطعه دهنده برخالف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار 
بپردازد و يا قبل ا زپايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به 

پرداخت ديون مقاطعه كار درقبال كارگران خواهد بود.

تبصره ماده 14
مدت خدمت نظام وظيفه )ضرورت،احتياط و ذخيره ( و همچنين مدت شركت 

داوطلبانه كارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي شود.

ماده 21
قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد: 

الف – فوت كارگر 
ب – بازنشستگي كارگر 

ج – از كارافتادگي كلي كارگر 
د- انقضــاء مدت در قراردادهاي كار بامدت موقــت و عدم تجديد صريح يا 

ضمني آن 
ه – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است 

و- استعفاي كارگر 

ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت موقت، كارفرما مكلف است به 
كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر 
سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه 

حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.

ماده 27
هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي 
كارگاه را پس از تذكرات كتبي، نقض نمايد كارفرما حق دارد درصورت اعالم نظر 
مثبت شوراي اســالمي كار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال 
ســابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان )حق سنوات( به وي 
پرداخته و قرارداد كار را فســخ نمايد. در واحدهائي كه فاقد شوراي اسالمي كار 
هستند نظر مثبت انجمن صنفي الزم اســت. در هرمورد از موارد ياد شده اگر 
مساله با توافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع ودرصورت عدم حل اختالف 
از طريق هيات حل اختالف رســيدگي و اقدام خواهد شــد. در مدت رسيدگي 

مراجع حل اختالف، قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد.

ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي ويا بازنشستگي كارگر 
باشــد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت 
حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه عالوه بر مستمري 
از كارافتادگي ويا بازنشســتگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي 

پرداخت مي شود.

تبصره 3 ماده 36
مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله 
مندي، پاداش افزايش توليد وســود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب 

نمي شود.

ماده 41
شورايعالي كار همه ســاله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي 
نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد : 
1- حداقل مزد كارگــران باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي 

جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود. 
2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي 
كار محول شــده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشــد تا زندگي يك 
خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعالم مي شود را تامين نمايد.

تبصره ماده 46
مأموريت به موردي اطالق مي شــود كه كارگر بــراي انجام كار حداقل 50 
كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شــود و يا ناگزير باشــد حداقل يك شب در 

محل مأموريت توقف نمايد.

ماده 51
ســاعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به 
منظــور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهــد. به غيراز مواردي كه در اين 
قانون مستثني شــده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت 

تجاوز نمايد. 

منتخبی از مواد قانون كار
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تبصره 1
كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي تواند ساعات كار را 
در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه براين ميزان 

تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند. 
تبصره 2

در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان 
قانوني آنان ســاعات كار در شــبانه روز باتوجه بــه كار، عرف و فصول مختلف 

تنظيم نمايد. 

ماده 52
در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در 

روز و 36 ساعت در هفته تجاور نمايد. 

ماده 53
كار روز كارهائي اســت كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي باشد 
و كار شــبانه كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار 
مختلط نيز كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن 
در شب واقع مي شــود. در كارهاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب 

مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد. 

ماده 54
كار متناوب كاري اســت كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي يابد. بلكه در 

ساعات معيني از شانه روز صورت مي گيرد. 

ماده 55
كار نوبتي عبارت اســت از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه 

نوبتهاي آن در صبح ياعصر يا شب واقع مي شود. 

ماده 56
كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح 
و عصر واقع مي شود 10درصد وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، 
15درصد و درصورتيكه نوبتها به صبح وشب و يا عصر و شب بيفتد 22/5درصد 

عالوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد. 

ماده 57
در كار نوبتي ممكن اســت ساعات كار از 8 ســاعت در شبانه روز وچهل و 
چهارســاعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار درچهار هفته متوالي 

نبايد از 176 ساعت تجاوز كند. 

ماده 59
در شــرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شــرايط ذيل مجاز اســت : 
الف – موافقت كارگر ب – پرداخت 40درصد اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي. 

ماده 62
روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد. 

ماده 63
عالوه برتعطيالت رسمي كشور، روز كارگر )11 ارديبهشت( نيز جزء تعطيالت 

رسمي كارگران به حساب مي آيد. 

ماده 64
مرخصي استحقاقي ســاالنه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز 
جمعه، جمعا يكماه اســت. ســاير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب 
نخواهد شــد. براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام 

يافته محاسبه مي شود. 

ماده 79
به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است. 

ماده 80
كارگري كه ســنش بين 15تا18 ســال تمام باشــد، كارگر نوجوان ناميده 
مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي 

پزشكي قرار گيرد. 

ماده 87
اشــخاص حقيقي وحقوقي كــه بخواهند كارگاه جديــدي احداث نمايند و 
يــا كارگاههاي موجود را توســعه دهند، مكلفند بدوا برنامه كار و نقشــه هاي 
ســاختماني و طرحهاي موردنظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و 
بهداشت كار، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. 
وزارت كار و امور اجتماعي موظف اســت نظرات خــود را ظرف مدت يك ماه 
اعالم نمايد. بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي 

و بهداشتي خواهد بود. 

ماده 157
هرگونــه اختالف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشــي از اجراي 
اين قانون و ســاير مقررات كار، قرارداد كارآمــوزي، موافقت نامه هاي كارگاهي 
يا پيمان هاي دســته جمعي كار باشــد. در مرحله اول از طريق سازش مستقيم 
بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شــوراي اســالمي كار و 
در صورتي كه شــوراي اســالمي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي 
كارگــران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شــد و در 
صورت عدم سازش، از طريق هيأت هاي تشخيص و حل اختالف به ترتيب آتي 

رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.

ماده 158
هيات تشــخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي شود : 1- يك 
نفــر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي 2- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب 
كانون هماهنگي شوراي اسالمي كار استان. 3- يك نفر نماينده مديران صنايع 
به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان اســتان، درصورت لزوم و باتوجه 
به ميزان كار هياتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند 

هيات تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايند. 

ماده 160
هيات حل اختالف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي 
شوراهاي اسالمي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان 
كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي 
منطقه و ســه نفر نماينده دولت )مديــركل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس 
دادگستري محل و يا نمايندگان آنها( براي مدت 2 سال تشكيل مي گردد. درصورت 
لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نســبت به 

تشكيل چند هيات حل اختالف در سطح استان اقدام نمايد. 

منتخبی از مواد قانون كار
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تلفاتبزرگيمنطقهكشورسال
830000-سن شي چينچين1556
-8نيو مادريداياالت متحده1811
8,47273نوييژاپن1891
7,627122ساتريكوژاپن1896
8,3700كاليفرنيااياالت متحده1906
7,5120000مسيناايتاليا1908
7,535000اوزانوايتاليا1915
8,5100000كانسوچين1920
7,9143000كانتوژاپن1923
7,16500يونانژين1925
7,52925كي تاتانگوژاپن1927

7,13253مرز ايران، شوروي سابقايران)1308(1929
-7,9خليج هاوكيزالندنو1931
8,33008سن ريكوژاپن1933
7,13300-تايوان1935
823000ارزينكانتركيه1939
7,18كاليفرنيااياالت متحده1940
7,41083توتوريژاپن1943
8998تونان كايژاپن1944
7,44000-تركيه1944
7,11961مي كاواژاپن1945
8,11432نان كايدوژاپن1946
7,33895فوكويژاپن1948
7,18واشنگتناياالت متحده1949
8,6574مرز هند و چينهند1950
7,712كاليفرنيااياالت متحده1952
7,968شهر مكزيكومكزيك1957
7,128هيگن ليكاياالت متحده1959
8,31743برون ساحل مركز شيليشيلي1960
5,91400آگاديرمراكش1960

450-شهرالرايران)1339(1960
7,312000شمال غربي ايرانايران)1341(1962

6,11200اسكوپ جييوگسالوي1963
8,4131پرينس ويلياماياالت متحده1964
7,526نيگاتاژاپن1964
6,5226كاراكاسونزوئال1965
7,949توكاچي ـ اوكيژاپن1968

7,411000استان خراسانايران)1347(1968
7,670000نزديك ساحل شمالي پروپرو1970
6,565سن فرناندواياالت متحده1971
6,25000ماناگوانيكاراگوا1972

5044-جنوب كشورايران)1351(1972
7,523000-گواتماال1976
7,6650000تانگ شانچين1976

تلفاتبزرگيمنطقهكشورسال
6,5968فروليايتاليا1976

7,35000مرز شمال غربيايران)1355(1976
7,22000وارنسياروماني1977

900-افهانايران)1356(1977
7,427مياجيكنـ  اوكيژاپن1978

25000-شرق كشورايران)1357(1978
7,3121مونت نگرويوگسالوي1979

600-شمال شرق كشورايران)1358(1979
1028-استان كرمانايران)1360(1981
1300-استان كرمانايران)1360(1981

7,85جنوب شرقي تايوانتايوان1986
725000اسپيتاكارمنستان1988

5,890منطقه غرب ايرانايران)1368(1990
7,340000رودبار و منجيلايران1990
7,81700لوزنفيليپين1992
6,8540ارزنبينتركيه1992
6,410000مجمع الجزاير نوسانتگاراناندونزي1993
7,82000سواحل اوكيوشيري هوكايدوژاپن1993
6,410000غرب و جنوب هندهند1994
6,861كاليفرنيااياالت متحده1994
6,21000-كلمبيا1995
7,26430شهر بندري كوبهژاپن1995

7,51989-روسيه)1375(1997
5,51000اردبيلايران)1375(1997
156+7,10بيرجندايران)1375(1997

7,94000-افغانستان1998
7,12100-گينه نو1965
7,416000ازميتتركيه1999
7,62200جي جيتايوان1999
6,31230كلمبياي مركزيكلمبيا1999
7,9827-السالوادور2001
7,7198700گجراتهند2001

5,2500زنجان و قزوينايران)1379(2001
61800شمال افغانستانافغانستان2002
6,72251-الجزاير2002
81شرق جزيره هوكايدوژاپن2003

6,545000بمايران)1382(2003
9283106جنوب و جنوب شرق آسيااندونزي2004

6,4612زرند كرمانايران)1384(2005
8,71313سوماتراي شمالياندونزي2005
7,680361-پاكستان2005
6,35749-اندونزي2006
8514نزديكي سواحل برون مركزيپرو2007
7,987652سيچوان شرقيچين2008

زلزله هاي بزرگ جهان به ترتيب زمان وقوع
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جدول تبديل واحدها

طول

2/54 سانتيمتر1 اينچ

0/3048 متر1 فوت

12 اينچ1 فوت

0/9144 متر1 يارد

1/6093 كيلومتر1 مايل

سطح

0/4047 هكتار1 اكر

10000 مترمربع1 هكتار

6/4516 سانتيمترمربع1 اينچ مربع

0/0929 مترمربع1 فوت مربع

2/59 كيلومترمربع1 مايل مربع

حجم

1000 ليتر1 مترمكعب

16/3871 سي سي1 اينچ مكعب

0/56826 ليتر1 پاينت

1 سانتيمترمكعب1 سي سي

1 ميلي يتر1 سي سي

0/02832 مترمكعب1 فوت مكعب

4/5461 ليتر1 گالن انگليسي

3/7854 ليتر1 گالن آمريكايي

0/7646 مترمكعب1 يارد مكعب

28/35 گرم1 اونس

وزن

0/45359 كيلوگرم1 پاند

0/2046 پاند1 كيلوگرم

300 كيلوگرم1 خروار

12 كيلوگرم1 ري

4 من تبريز1 ري

3 كيلوگرم1 من تبريز

10 سير1 چارك

75 گرم1 سير

16 مثقال1 سير

4/6875 گرم1 مثقال

24 نخود1 مثقال

0/1953 گرم1 نخود

4 گندم1 نخود

0/98421 تن بزرگ1 تن متريك

1/10231 تن كوچك1 تن متريك

2204/6 پاند1 تن متريك

2000 پاند1 تن كوچك

كار و انرژي

1 نيوتن متر1 وات ثانيه

1 وات ثانيه1 ژول

10 ارگ1 ژول

BTU 11055/967 ژول

BTU 3- 10×19/47 ژول

4/19 ژول1 كالري

6 10×3/6 ژول1 كيلووات ساعت

توان

745/7 وات1 اسب بخار

0/293 واتBTU 1 بر ساعت

3BTU/413 بر ساعت1 وات

1/3557 وات1 فوت پوند بر ثانيه

1/16 وات1 كيلو كالري بر ساعت

فشار و تنش

1 مگاپاسكال1 نيوتن بر ميلي مترمربع

9/806 كيلوگرم بر سانتيمترمربع1 مگاپاسكال

1/02 كيلوگرم بر سانتيمترمربع1 بار = 1 اتمسفر

PSI 10/07031 كيلوگرم بر سانتيمترمربع

PSI 114/223 كيلوگرم بر سانتيمترمربع

سرعت

3/281 فوت بر ثانيه1 متر بر ثانيه

0/6214 مايل بر ساعت1 كيلومتر بر ساعت

3/6 كيلومتر بر ساعت1 متر بر ثانيه

زاويه

57/296 درجه1 راديان

0/9 درجه1 گراد

63/66 گراد1 راديان

واحدهاي ده دهي

يك دهمدسي

يك صدمسانتي

يك هزارمميلي

10دكا

100هكتو

1000كيلو

اندازه هاي استاندارد كاغذ
Series Trimmed sizeMillimetersInches

A01189841×46.8133.11×

A1841594×33.1123.39×

A2594420×23.3916.54×

A3420297×16.5411.69×

A4297210×11.698.27×

A5210148×8.275.83×

A6148105×5.834.13×

A710574×4.132.91×

A87452×2.912.06×

B014141000×55.6739.37×

B11000707×39.3727.83×

B2707500×27.8319.68×

B3500535×19.6813.90×

B4535250×13.909.84×

B5250176×9.846.95×

B6176125×6.954.92×

B712588×4.923.47×

B88862×3.472.46×
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سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها
فاكستلفنآدرساستانكدتلفن

4-5533761تبريز، خيابان 17 شهريور قديم، روبروي كارخانه حوله الله، پالك 23آذربايجان شرقي0411
Azarnezam.ir5556350

3447090اروميه، خيابان كاشاني غربي، روبروي اداره امور اقتصادي و دارايي، جنب داروخانه پاستور، طبقه اولآذربايجان غربي0441
Nezam-awest.org3445200

اردبيل، شهرك كارشناسان، اول شهرك اداري بعثتاردبيل0451
كدپستي: 5615813116

7718236
Ardebil.nezam.ir7718060

4593138اصفهان، پل چمران، جنب معاونت شهرسازياصفهان0311
nezammohandesiEsfahan.ir4593320

33323003342559ايالم، خ فردوسي، خ عبدالهي پور )راه سابق(، روبروي مسجد ابوالفضل، طبقه اولايالم0841

3-2580262بوشهر، خيابان امام خميني، خيابان توحيد، پالك 93بوشهر0771
Booshehr.nezam.ir2580265

4-88577000شهرك غرب، فاز يك خيابان مهستان، باالتر از كالنتري، پالك 176 طبقه سومتهران021
88085001-388577005

22543652254366شهركرد، خيابان فردوسي شمالي، بين شريعتي و مولويچهارمحال و بختياري0381

8416060-8434792مشهد خيابان راهنمايي، نبش ابوسعيد ابوالخير، مقابل دانشگاه آزاد، پالك 10خراسان رضوي0511
Nezammohandesi.ir8416060

3333287-3333285-3333289اهواز كيان پارس، خيابان موحدين غربي، پالك 48خوزستان0611
Khozestan.nezam.ir3332862

35253234-5253232زنجان، خيابان سعدي شمالي، روبروي خيابان بهار، ساختمان اشراق، طبقه اولزنجان0241

213331397-338920سمنان، ميدان سعدي، بلوار مولوي، مولوي سوم، روبروي تعاوني كارمندان، استانداريسمنان0231

32392223239108زاهدان، مولوي 28سيستان و بلوچستان0541

شيرار، بلوار ستارخان، انتهاي 12 متري نمازيفارس0711
كدپستي: 71847-55345

6274194-99
Farsnezam.org6272812

3332013قزوين، خيابان فردوسي شمالي، بعد از فلكه عدل، كوچه شهيد حليمي، شماره 6 پالك 32قزوين0281
Ghazvin.nezam.ir3340258

2914983قم، بلوار امين، نبش كوچه 20، طبقه فوقاني بانك ملتقم0251
Qom.nezam.ir4914982

3564875سنندج، خيابان آبيدر، ميدان كوهنورد، جنب بانك مسكنكردستان0871
Kurdestan.nezam.ir3564878

24567452456744كرمان، بلوار جمهوري، خيابان بحرالعلوم، شهرك شهيد باهنر، مقابل ديوان محاسباتكرمان0341

5-7290003كرمانشاه، خيابان شهيد اشرفي اصفهاني، روبروي خيابان شورا، پالك 314كرمانشاه0831
Kermanshah.nezam.ir7238348

2234755گرگان، خيابان وليعصر، خيابان آذر، عدالت سي و ششم، پالك 86گلستان0171
Nezam-mohandesi.org2254800

3-7759701رشت، بلوار شهيد انصاري، روبروي دهنه حاجي ديلمانگيالن0131
Gilan.nezam.ir7720271

22199642215051خرم آباد، خيابان امام خميني، 12 برجي، ضلع غربي قلعه فلك االفالك، پالك 194لرستان0661

2267401-2267579ساري، كمربندي، جنب راهنمايي و رانندگيمازندران0151
Mazandaran.nezam.ir2267400

31366603134095اراك، خيابان شهيد شيرودي، نبش كوچه حق كدپستي: 3344-4-38197مركزي0861

بندرعباس چهارراه نخل ناخدا، طبقه فوقاني بانك مسكنهرمزگان0761
6661562

Hormozgan Mazandaran.nezam.
ir oHo

6661561

4 - 8211281همدان، بلوار فاطميه، نرسيده به تقاطع فرهنگهمدان0811
Hamedannezam.ir8211280

5-8260801يزد، بلوار دانشجو نرسيده به سه راهي نعيم آباد، مجتمع تجاري پونه، طبقه 4يزد0351
Yazdnezam.com8260800
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آماده سازی زمين: مجموعه عملياتی است كه زمين را برای احداث مسكن 
)ساختمان( مهيا می سازد. شامل:

الف: عمليات زير بنايی اقبيل تعيين بر و كف، تســطيح و آســفالت معابر، تامين 
شبكه های تاسيساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آب های سطحی، فاضالب و غيره

ب- عمليات روبنايی مانند احداث مدارس، درمانگاه واحد انتظامی، فضای سبز، 
اداره آتش نشانی، اماكن تجاری و نظاير آن ها

ارتفاع ســاختمان: فاصله عمودی مرتفع ترين نقطه پشــت بام به استثنای 
اجزای فرعی يا ســاير وســايلی كه در روی پشــت بام قرار می گيرد، از شيب 

متوسط خيابان يا معبر مجاور.
اراضی موات: زمين هايی كه سابقه عمران و احيا نداشته باشند.

اراضی باير: زمين هايی كه ســابقه عمران و احيا داشته ولی بتدريج به حالت 
موات برگشته است.

اراضی داير: زمين هايی كه آن را احيا و آباد كرده اند و در حال حاضر داير و 
در حال بهره برداری مالك است.

اراضی شــهر: زمين هايی كه محدوده قانونی و حريم اســتحفاظی شهرها و 
شهرك ها قرار گرفته اند.

بالكن: پيش آمدگی ساختمان در طبقات كه حداقل از يك طرف به فضای باز 
محدود شده باشد.

بر: حدی از قطعه زمين )مالك( كه مشرف به گذر باشد.
بر صالحی: حدی از قطعه زمين )مالك( كه مشــرف به گذر بوده، دارای عرض 

اصالحی و مستلزم عقب نشينی باشد.
پيلوت: محلی كه برای پاركينگ يا فضای بازی كودكان در طبقه همكف احداث 

می شود.
پخ: قاعده مثلث متســاوی الساقينی كه ساق های آن منتهی اليه دو ضلع از دو 
گذر متقاطع در محل تقاطع باشد و طول اين قاعده توسط شهرداری مشخص 

شده باشد.
تراكم ساختمانی: نسبت سطح زير بنای ساختمان )سطح ناخالص طبقات(هر 

پالك تقسيم بر كل مساحت زمين همان پالك
تغييرات اساسی: هر نوع تغيير در سازه )پی، ستون، سقف يا سيستم مقاوم 

جانبی ( كه از نظر ساختمان ضروری باشد.
تغييرات غير اساسی: هر نوع تغيير در وضع داخلی يا خارجی ساختمان كه از 

لحاظ ايمنی ضروری نيست و صرفا به دليل نوع استفاده انجام می شود.
خيابان: گذرهايی كه عرض آنها بيش از 12 متر باشد.

حريم: محدوده ای از اراضی كه در اطراف عملكردهای خاص، به مناسبت های 
امنيتــی يا ايمنی و غيره تحت حفاظت قرار گرفته هر گونه ســاخت و ســازه، 
كاربــری و بهره برداری از اراضی مزبور منــوط به رعايت ضوابط حريم مربوطه 

است.
حيــاط خلوت: حياط های كوچــك كه به منظــور گرفتن نــور و هوا برای 
قسمت های مختلف ساختمان ايجاد می شوند و ابعاد آن نبايد از حداقل تعيين 

شده كمتر باشد.
زير زمين: هر طبقه كه حداكثر ارتفاع نورگير آن از كف متوسط گذر 90 سانتی 
متر باشد يا اينكه نصف ارتفاع آن پايين تر از سطح خيابان يا معبر مجاور باشد.

سطح اشغال ساختمان: سطحی از قطعه زمين كه به وسيله ساختمان اشغال 
شده باشد.

ســطح ناخالص طبقات: جمع كل مساحت طبقات ســاختمان با ديوارهای 
خارجی

سطح خالص طبقات: سطح ناخالص طبقات منهای فضا های پاركينگ و رفت 
و آمد )راهرو، آسانسور، پله و ...( ديوارها و ساير مصارف مربوط.

طرح جامع ســرزمين: طرح اســتفاده از ســرزمين در قالب هدف ها و خط 
مشــی های ملی و اقتصادی از طريق بررســی امكانات و منابع مراكز جمعيت 
شــهری و روستايی كشــور و حدود توسعه و گسترش شــهر ها و شهرك ها ی 
فعلی و آينده قطب های صنعت، كشاورزی، مراكز جهانگردی و خدماتی بوده تا 
در اجرای برنامه هــای عمرانی بخش های عمومی و خصوصی نظم و هماهنگی 

ايجاد كند.
طرح جامع شــهر: طرحی بلند مــدت كه در آن نحوه اســتفاده از اراضی و 
منطقه بندی مربوط به حوزه ها ی مسكونی، صنعتی، تجاری، اداری، كشاورزی 
و تاسيســات و تجهيزات و تسهيالت شــهری و نيازمندی های عمومی شهری، 
خطــوط كلی ارتباطی و محل پايانه ها و فرودگاه ها و بنادر و ســطح الزم برای 
ايجاد تاسيســات و تجهيزات و تسهيالت عمومی مناطق و نوسازی، بهسازی و 
اولويت های مربوط به آن ها تعيين می شــود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه 
موارد فوق، همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و بناهای تاريخ و مناظر طبيعی 

و تهيه و تنظيم می شود.
طرح هادی روســتايی: تجديد حيات و هدايت روستا با در نظرگرفتن ابعاد 

اجتماعی، اقتصادی و فيزيكی
طرح هادی شهری: برنامه راهنمايی توسعه شهر، برای شهرهايی تهيه می شود 
كه يا فاقد بودجه طرح جامع می باشــند و يــا امكان تهيه طرح جامع در آن ها 
فراهم نشده است. طرح هادی برای شهرهای كوچك و به خصوص شهرهايی كه 

تا حدود 25000 نفر جمعيت دارند، تهيه می شوند.
طرح تفضيلی: طرحی كه براســاس معيار ها و ضوابط كلی طرح جامع شهر، 
نحوه اســتفاده از زمين های شهر در ســطح حمالت مختلف شهر و موقعيت و 
مساحت دقيق برای هر يك از آن ها و تفضيلی شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم 
جمعيت و تراكم ساختمانی در واحد های شهری و اولويت های مربوط به مناطق 
بهسازی و نوســازی و توسعه و حل مشكالت شــهری و موقعيت كليه عوامل 
مختلف شهری در آن تعيين می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت 

براساس مدارك تهيه و تنظيم می گردد.
قطعه زمين: زمينی كه دارای يك ســند مالكيت باشد و با خيابان يا معبر جدا 

نشود.
قنات )كاريز(: مجموعه ای از چند ميله چــاه و يك كوره )يا كوره های( زير 
زمينی كه با شــيبی كمتر از شيب سطح زمين، آب موجود در اليه يا اليه های 
آبدار مناطق مرتفع زمين يا رودخانه ها يا مرداب ها تو بركه ها را به كمك نيروی 
ثقل زمين و بــدون كاربرد نيرويی و هيچ نوع انرژی الكتريكی يا حرارتی صرفا 
با جريان طبيعی جمع آوری و به نقاط پســت تر می رساند. به عبارتی قنات را 
می توان نوعی زهكش زير زمينی دانســت كه آب جمع آوری شده توسط اين 

زهكش به سطح زمين آورده می شود و به مصرف آبياری، شرب و ... می رسد.
كاربری: تعيين نوع اســتفاده از زمين براساس مطالعات پايه ای برای شناخت 
شــهر و آشنايی با نحوه پراكندگی فعاليت های شــهری می باشد . كاربری های 
شهری عبارتند از: مسكونی، آموزشی، فضای سبز، فرهنگی - مذهبی، بهداشتی 
و درمانی، ورزشی، پاركينگ، خدمات شهری، تجهيزات شهری، خدمات عمومی، 
اداری - دولتی، تجاری، صنعتی، انبارداری، حمل و نقل، كشاورزی، باغ، مفهوم 

كاربری مرتبط است با طرح جامع يا طرح تفضيلی يا طرح هادی.
كاربری مختلط: تركيب چند عملكــرد از كاربری های مختلف در يك قطعه 

زمين)تجاری، اداری و مسكونی(
كف: تراز سطح مبنای ارتفاع ساختمان نسبت به متوسط تراز تمام شده و پياده 

روی گذرهای محيطی قطعه زمين يا ملك.
كوچه: گذرهايی كه عرض آن ها كمتر از 12 متر باشد.

كوچه اتومبيل رو: گذرهايی كه عرض آن ها 6 متر يا بيشتر باشد. 

تعاريف در ضوابط معماری و شهر سازی 
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جدول معيارهاي پاركينگ براي استفاده هاي غيرمسكوني

درصد سطح طبقاتنوع استفاده
فضاهاي پاركينگ )به واحد(

حوزه سهحوزه دوحوزه يك

333براي هر 100 مترمربع سطح طبقاتتجاري

111براي هر 100 مترمربع سطح طبقاتاداري

يك چهارم32براي هر 100 مترمربع سطح طبقاتمركز اجتماعات

يك بيستميك دهميك پنجمبراي هر اتاقهتل

يك دوازدهميك هشتميك چهارمبراي هر تختخواببيمارستان

222براي هر 100 مترمربع از سطح دفتركارخانجات صنعتي و انبارها

يك دوميك دوميك دومبراي هر 100 مترمربع از سطح كارخانهكارخانجات صنعتي و انبارها

يك دهميك چهارميك دومبراي هر معلم و ناظم و مديرمدارس

يك چهلميك دهميك دهمبراي هر صندليسينما و تئاتر

111براي هر معلم و ناظم و مديرمدارس عالي و هنرستان

111براي هر استاددانشگاه ها

يك صدميك صدميك صدمبراي هر شاگرددانشگاه ها

يك چهارميك دوم1براي هر 100 مترمربع سطح طبقاتتأسيسات تفريحي

يك دهميك ششميك سومبه ازاي هر نمره خصوصيگرمابه ها

يك دهميك دهميك دهمبه ازاي هر اتاق خواب )15 مترمربع(خوابگاه هاي دانشجويي و پانسيون ها

يك چهارميك دوم1براي هر 100 مترمربع سطح طبقاتورزشي و تأسيسات تفريحي

يك دوميك دوميك دومهر واحد آپارتمان با مساحت خالص تا متراژ 100 مترمربعهتل آپارتمان

111هر واحد آپارتمان با مساحت خالص )101 مترمربع بيشتر(هتل آپارتمان

يك دوم21براي هر 100 مترمربع سطح طبقاتدرمانگاه

555براي هر 100 مترمربع سطح طبقاترستوران

----مساجد و معابد اقليت هاي رسمي كشور

به ازاي هر واحد  تجاري با هر مساحت حداكثر 33 مترمربع يك واحد پاركينگ )در هر سه حوزه(
به ازاي هر واحد اداري با مساحت حداكثر 50 مترمربع يك واحد پاركينگ )در هر سه حوزه(

در صورت احداث واحدهاي كوچكتر از 100 مترمربع موارد فوق رعايت گردد.
در موارد خاص در ارتباط با آپارتمان هاي 101 مترمربع و بيشتر با تشخيص شوراي معماري مناطق جهت استفاده بهينه از فضاي پاركينگ براي ايجاد فضاي 

جنبي مورد نياز هتل آپارتمان، تأمين 80 درصد پاركينگ الزامي است.
بديهي است اخذ عوارض كسري پاركينگ تابع مقررات اعالمي خواهد بود.

پاركينگ مورد نياز ساختمان هاي مسكوني
1. جهت ساختمان هايي كه داراي يك واحد مسكوني مي باشند.

تعدد واحد پاركينگ مورد نياز در هر سه حوزهسطح ناخالص طبقات با زيرزمين

احداث پاركينگ الزامي نمي باشدكمتر از 150 مترمربع

يك واحدبين 150 تا 200 مترمربع

دو واحداز 200 مترمربع بيشتر

2. جهت ساختمان هايي كه داراي بيش از يك واحد مسكوني مي باشند.
تعداد واحد پاركينگ مورد نياز )حوزه يك(سطح خالص آپارتمان هاي مسكوني

يك واحدتا 200 مترمربع

يك و نيم واحدبيش از 200 مترمربع

در حوزه 2 و 3 پاركينگ، چنانچه مساحت خالص آپارتمان تا يكصد مترمربع باشد )در حد تراكم طرح تفصيلي( نيم واحد پاركينگ مورد نياز است و در صورت 
واگذاري تراكم چنانچه مساحت خالص آپارتمان تا يكصد مترمربع باشد يك واحد پاركينگ مورد نياز و بين 100-200 مترمربع يك واحد و بيشتر از 200 

مترمربع 1/5 واحد محاسبه شود.
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پاركينگ مورد نياز ساختمان هاي اداري و تجاري
درصد سطح طبقاتنوع استفاده

فضاهاي پاركينگ )به واحد(

حوزه سهحوزه دوحوزه يك

333براي هر 100 مترمربع سطح طبقاتتجاري

222براي هر صدمتر سطح طبقاتاداري

به ازاي هر واحد تجاري با مساحت حداكثر 33 مترمربع يك واحد پاركينگ )در هر سه حوزه(
به ازاي هر واحد اداري با مساحت حداكثر 500 مترمربع يك واحد پاركينگ )در هر سه حوزه(

در صورت احداث واحدهاي كوچكتر از 100 مترمربع موارد فوق رعايت گردد.

توضيحات ديگر:
محاسبه پاركينگ براي انبار تجاري مطابق سطح تجاري مي باشد. )تعداد مالك نمي باشد(

در خصوص سطوح پاساژها و مجتمع هاي تجاري و اداري، ابتدا براساس بناي ناخالص محاسبه پاركينگ صورت پذيرد، آنگاه بر مبناي واحدها و متراژ آنها محاسبه 
انجام شود و هر كدام بيشتر بود مالك عمل قرار گيرد.

شركت مخابرات در مورد ساختمان دفتري مكلف به داير نمودن پاركينگ بوده ولي در مورد مركز تلفن خودكار مكلف به ايجاد پاركينگ نمي باشد و در هر حال 
تشخيص اين امر به شهرداري محول گرديد، كه در موقع صدور پروانه مرعي خواهد شد.

موضوع ضوابط هتل ها در كميسيون ماده 5 تحت بررسي است ولي تا حصول نتيجه جهت اتاق هاي هتل تعداد پاركينگ مورد نياز در هر سه حوزه در جدول 
مشخص شده و براي انبار هتل و سطوح اداري و دفتري هتل جهت هر يكصدمترمربع دو واحد پاركينگ و سطوح تجاري آن براي هر يكصد مترمربع سه واحد 

پاركينگ در نظر گرفته شود. »در هر سه حوزه«
براي سطوح ورزشي هتل مطابق جدول پيوست )آيتم ورزشي و تأسيساتي و تفريحي(

جهت ساختمان هاي اداري جامعه معلوالن )در هر سه حوزه( براي هر يكصد مترمربع سطح طبقات يك واحد پاركينگ در نظر گرفته شود.

با توجه به مندرجات فوق الذكر، به منظور صدور پروانه هاي ساختماني در مناطق شهرداري تهران مي توان از جدول ذيل استفاده نمود:

تعداد طبقات با توجه به بخشنامه عرض گذر مجاور )m(مساحت زمين )m2(محدوده
پهنه بندي

تعداد طبقات با توجه به بخشنامه هاي 
پهنه بندي و تسهيالت

حداكثر تعداد طبقات با توجه به بخشنامه هاي 
پهنه بندي، تسهيالت و مصوبه بافت هاي فرسوده

1300≥S12≥A345

2250≥S10≥A345

3200≥S8≥A345

4150≥S6≥A345

در صورتي كه هر يك از پارامترهاي جدول فوق تأمين نگردد صدور پروانه ساختماني در مناطق شهرداري تهران طبق جدول ذيل امكان پذير مي باشد:

تعداد طبقات با توجه به بخشنامه هاي تعداد طبقات با توجه به بخشنامه پهنه بنديمحدوده
حداكثر تعداد طبقات با توجه به بخشنامه هاي پهنه بندي، تسهيالت و مصوبه بافت هاي فرسودهپهنه بندي و تسهيالت

1234

2234

3234

4234

منابع و مآخذ:
1. شهرداري تهران، اداره كل شهرسازي و معماري، صدور پروانه هاي ساختماني )مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه ها( )تهران: ايران قائم، 1381(
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قرار داد اجرای ساختمان ) با مصالح (
كاربرگ: الف

     قرارداد حاضر به همراه شــرايط عمومی، شــرايط خصوصی و ديگر اســناد و مدارك منضم به آن كه مجموعا قرارداد واحد محسوب و غير قابل تفكيك است در 
تاريخ......................بين................................كه در اين قرارداد صاحب كار ناميده می شود از يك طرف  و....................................................كه در اين قرارداد مجری خوانده می 

شود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد گرديد: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

ماده 1 - موضوع قرارداد: 
موضوع قرارداد عبارتست از: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
 اجرای كامل تمامی عمليات ساختمانی ) ابنيه و تاسيسات مكانيكی و تاسيسات برقی ( 

محوطه سازی، حصار كشی، راه اندازی و تحويل 
  اجرای بخش يا بخش های...................................................................................

شامل:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

به اســتثنای: مطابق نقشــه ها و مدارك و مشخصات كه حداقل در سه نســخه به رويت و امضای مجری رسيده و يك نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه ديگر 
تحويل صاحب كار و ناظر شده است. 

ماده 2 - محل اجرای كار: 
- محل اجرای كار واقع در..........................................................................................................................است كه به رويت مجری زسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهی كامل 

يافته است.

ماده 3 - مبلغ قرارداد : 
مبلغ اين قرارداد بر اساس پيشنهاد مجری كه  با توجه به ماده )1( و ساير مواد اين قرارداد و جميع جهات برآورد شده است از قرار متر مربع زير بنا ) به حروف (...

...................................................... ريال ) به عدد (....................................ريال و جمعا...............................................ريال است. اين مبلغ تابع تغيير مقادير كار و كارهای جديد و 
شرايط تعديل آن به شرح مندرج در شرايط عمومی و شرايط خصوصی اين قرارداد می باشد. 

پرداخت ماليات و كسورات قانونی كه به مبلغ مذكور تعلق می گيرد به عهده مجری است. 

ماده 4 - نحوه پرداخت: 
مبلغ.................................ريال معادل.........................درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت در قبال.................................................................... ) تضمين مورد قبول صاحب 
كار ( پس از امضا و مبادله اين قرارداد و هنگام تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجری پرداخت می شود. مواعد بقيه پرداختها در مراحل مختلف كار و پس از تاييد 

ناظر به شرح مندرج در شرايط خصوصی قرارداد است. 

ماده 5 - مدت قرارداد، برنامه زمانبندی: 
مدت قرارداد.........................................ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ صورت مجلس تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجری است. اين مدت با توجه به برنامه 

زمانبندی ارايه شده از طرف مجری تابع تغيير مقادير كار و كارهای جديد به شرح مندرج در شرايط عمومی و شرايط خصوصی اين قرارداد است. 
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ماده 6 - نيروی انسانی - مصالح و تداركات: 
تامين نيروی انسانی، تهيه و تدارك كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آالت و بطور كلی تمام لوازم و وسايل ضروری برای اجرای ساختمان و هزينه های مستقيم و غير 
مستقيم مربوط به عهده مجری ميباشد، مجری متعهد است مصالح مصرفی را از حيث مرغوبيت و مشخصات فنی به شرح مندرج در شرايط خصوصی اين قرارداد 

تهيه و به كار گيرد. 

ماده 7 - مهندسان ناظر: 
نظارت بر اجرای ساختمان به عهده......................................به نشانی..................................

........................................................می باشد كه از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحب كار مجری معرفی شده اند. چنانچه بعدا به هر دليل هر يك 
از مهندسان ناظر تغيير كنند، سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جديد را كتبا به مجری و صاحب كار معرفی نمايد. 

ماده 8 - نحوه اندازه گيری سطح زيربنا: 
سطوح زيربنای ساختمان، فضاهای ارتباطی، راه پله ها، خرپشته، انباری ها، اتاق نگهبان، اتاق سرايدار و موتورخانه به طور كامل و سطح پيلوت، زيرزمين ها و بالكن 
های مسقف كه سه طرف آن ديوار باشد ) دست انداز و جان پناه ديوار محسوب نمی شود ( دو سوم سطح آنها جزو زيربنا محسوب می شود سقف ايوان ها و بالكن 

های مسقف كه دارای دو طرف ديوار باشد يك دوم سطح آنها در محاسبات منظور ميگردد. 
ســطح حياط خلوت، نورگير، هواكش و پاســيو، حداكثر تا شش متر مربع كه حداقل ســه طرف آن محصور به بنای در دست احداث باشد جزو زيربنای ساختمان 
محسوب می شود، چنانچه سطح موارد مذكور بيش از شش متر مربع باشد يك سوم سطح آنها جزو زيربنا محاسبه می شود، ضمنا پيش آمدگی ها، ايوان ها، بالكن 

های بدون سقف و قرنيز ها جزو سطوح زير بنای ساختمان محسوب نمی شوند. 
تبصره: اين ماده شامل قراردادهايی كه مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعيين شده نمی گردد. 

ماده 9 - اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن: 
اسناد و مدارك قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر، شرايط عمومی، شرايط خصوصی، برنامه زمان بندی كلی، نقشه ها و پروانه های ساختمانی، همچنين مشخصات 

فنی، نقشه ها صورت مجلس ها، توافقنامه هايی كه در طول اجرای كار تنظيم و به امضای طرفين می رسد نيز جزو منضمات اين قرارداد محسوب می شود. 

ماده 10 - شرايط – مسوليت ها – اختيارات:
مسوليت تمامی عمليات اجرايی، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و ساير شرايط، تعهدات، اختيارات و مسوليت های طرفيت قراردادبه شرح مندرج 

در شرايط عمومی و شرايط خصوصی منضم به اين قرارداد است كه طرفين ذيل آن را امضا كرده اند و برای آنها الزم االجرا است. 

ماده 11 - نشانی طرفين قرارداد: 
نشانی صاحب كار: 

نشانی مجری: 

امضای صاحب كار                                                                                امضای مجری / مدير 
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قرارداد اجرای ساختمان ) بدون مصالح يا دستمزدی ( 
) كاربرگ ب ( 

قرارداد حاضر به همراه شــرايط عمومی ، شــرايط خصوصی و ديگر اســناد و مدارك منضم به آن كه مجموعا قرارداد واحد محســوب و غير قابل تفكيك است در 
تاريخ...........................بين..................................

............................كه در اين قرارداد صاحب كار ناميده می شود از يك طرف و...............................
..................................................................كه در اين قرارداد مجری خوانده می شود از طرف ديگر ، به شرح زير منعقد گرديد: 

ماده 1 - موضوع قرارداد 
موضوع قرارداد عبارتست از: 

اجرای كامل تمامی عمليات ساختمانی ) ابنيه و تاسيسات برقی و تاسيسات مكانيكی ( 
محوطه سازی ، حصار كشی ، راه اندازی و 

تحويل.................................................................................................................................
اجرای بخش يا بشهای.............................................................................................................

شامل:................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................به استثنای:..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

مطابق نقشه ها و مدارك و مشخصات كه حداقل در سه نسخه به رويت و امضای مجری رسيده و يك نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه ديگر تحويل صاحب 
كار و ناظر شده است. 

ماده 2 - محل اجرای كار: 
محل اجرای كار واقع در...................................................................................................است كه به رويت مجری رسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهی كامل يافته است. 

ماده 3 - مبلغ قرارداد: 
مبلغ اين قرارداد بر اساس پيشنهاد مجری كه ، با توجه به جميع جهات برآورد شده است از قرار هر متر مربع زير بنا...........................مجموعا به حروف..........................

................................................... )به عدد (....................................................ريال است. اين مبلغ شامل: 
- دستمزد ، تامين نيروی انسانی ، تهيه ماشين آالت ، ابزار ، لوازم و وسايل كار است و فقط تهيه مصالح ساختمانی مصرفی به عهده صاحب كار است. 

- دستمزد و تامين نيروی انسانی است و تهيه ماشين آالت ، ابزار ، لوازم و وسايل كار و مصالح مصرفی به عهده صاحب كار است. 
اين مبلغ تابع تغيير مقادير كار و كارهای جديد به شرح مندرج در شرايط عمومی و شرايط خصوصی اين قرارداد می باشد. 

پرداخت ماليات و كسورات قانونی كه به مبلغ مذكور تعلق می گيرد به عهده مجری است. 

ماده 4 - نحوه پرداخت: 
مبلــغ ) به حروف (..........................................) به عدد (...........................................ريال معادل..............درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت در قبال...............................

............................ ) تضمين مورد قبول صاحب كار ( پس از امضا و مبادله اين قرارداد و هنگام تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجری پرداخت ميگردد. مواعد بقيه 
پرداختها در مراحل مختلف كار و پس از تاييد ناظر به شرح مندرج در شرايط خصوصی اين قرارداد است. 

ماده 5 - مدت قرارداد:
مدت قرارداد..............ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ صورت مجلس تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجری است. اين مدت تابع تغيير مقادير كار و كارهای 

جديد به شرح مندرج در شرايط عمومی و شرايط خصوصی اين قرارداد می باشد. 
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ماده 6 - نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های الزم: 
مجری موظف است در دفتر مخصوص ، كليه مصالح مصرفی و ماشين آالت وابزار و وسايلی كه توسط صاحب كار به وی يا در كارگاه ساختمان تحويل ميشود ثبت 

نمايد. از ماشين آالت و ابزار ، به خوبی نگهداری و پس از اتمام كار عينا تحويل صاحب كار دهد. 
جبران خسارت ناشی از عدم نگهداری و مصرف نا صحيح از ماشين آالت ، ابزار و وسايل مذكور به عهده مجری است. همچنين مجری موظف است از مصالحی كه 

توسط صاحب كار در اختيار او قرار می گيرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جويی های الزم را به عمل آورد. 

ماده 7 - مهندسان ناظر: 
نظارت بر اجرای ساختمان به عهده............................................................................به نشانی:..........................................................................................................................می باشد كه 
از طرف صاحب كار به مجری معرفی شــده اســت. چنانچه بعدا به هر دليل مهندس ناظر تغيير كند ، صاحب كار موظف است حداكثر ظرف 15 روز مهندس ناظر 

جديد را كتبا به مجری معرفی نمايد. 

ماده 8 - نحوه اندازه گيری سطح زير بنا: 
سطوح زيربنای ساختمان ، فضاهای ارتباطی ، راه پله ها ، خرپشته ، انباری ها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرايدار و موتورخانه به طور كامل و سطح پيلوت ، زيرزمين ها و 
بالكن های مسقف كه سه طرف آن ديوار باشد ) دست انداز و جان پناه ديوار محسوب نمی شود ( دو سوم سطح آنها جزو زيربنا محسوب می شود سقف ايوان ها 

و بالكن های مسقف كه دارای دو طرف ديوار باشد يك دوم سطح آنها در محاسبات منظور ميگردد. 
حياط خلوت ، نورگير ، هواكش و پاسيو ، حداكثر تا شش متر مربع كه حداقل سه طرف آن محصور به بنای در دست احداث باشد جزو زيربنای ساختمان محسوب 
می شود ، چنانچه سطح موارد مذكور بيش از شش متر مربع باشد يك سوم سطح آنها جزو زيربنا محاسبه می شود ، ضمنا پيش آمدگی ها ، ايوان ها ، بالكن های 

بدون سقف و قرنيز ها جزو سطوح زير بنای ساختمان محسوب نمی شوند. 
تبصره: اين ماده شامل قراردادهايی كه مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعيين شده نمی گردد. 

ماده 9 - اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن: 
اسناد و مدارك قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر ، شرايط عمومی ، شرايط خصوصی ، برنامه زمان بندی كلی ، نقشه ها و پروانه های ساختمانی ، همچنين مشخصات 

فنی ، نقشه ها صورت مجلس ها ، توافقنامه هايی كه در طول اجرای كار تنظيم و به امضای طرفين می رسد نيز جزو منضمات اين قرارداد محسوب می شود. 

ماده 10 - شرايط – مسوليت ها – اختيارات:
مسوليت تمامی عمليات اجرايی ، فنی و حقوقی موضو قرارداد به عهده مجری است و ساير شرايط ، تعهدات ، اختيارات و مسوليت های طرفيت قراردادبه شرح مندرج 

در شرايط عمومی و شرايط خصوصی منضم به اين قرارداد است كه طرفين ذيل آن را امضا كرده اند و برای آنها الزم االجرا است. 

ماده 11 - نشانی طرفين قرارداد: 

نشانی صاحب كار: 

نشانی مجری: 

امضای صاحب كار                                                                    امضای مجری / مدير 
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بسمه تعالی
قرارداد اجرای ساختمان ) پيمان مديريت (

) كار برگ ج (

قرارداد حاضر به همراه شــرايط عمومی، شــرايط خصوصی و ديگر اســناد و مدارك منضم به آن كه مجموعا قرارداد واحد محســوب و غير قابل تفكيك است در 
تاريخ......................... بين.............................................................. كه در اين قرارداد صاحب كار ناميده می شــود از يك طرف و..............................................................................كه 

در اين قرارداد به طور اختصار مدير ناميده ميشود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد گرديد:

ماده 1 - موضوع قرارداد: 
موضوع قرارداد عبارتست از       فنی              اجرايی             مالی           اداری                .........................

به منظور: 
مديريــت اجرايــی كامــل تمامی عمليات ســاختمانی ) ابنيــه و تاسيســات مكانيكی و تاسيســات برقی ( محوطه ســازی، حصاركشــی، راه انــدازی و تحو

يل...............................................................................................................................................................................................................................................................................
مديريت اجرايی بخش يا بخشهای................................................................................................

شامل:.........................................................................................................................................................................................................

به اســتثنای: مطابق نقشــه ها و مدارك و مشخصات كه به رويت و امضای مدير رسيده و يك نسخه آن نزد مدير است و دو نسخه ديگر تحويل صاحب كار و ناظر 
شده است.

ماده 2 - محل اجرای كار:
محل اجرای كار واقع در..............................................................................................است كه به رويت مدير رسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهی كامل يافته است. 

ماده 3 - مدت قرارداد: 
مدت قرارداد..........................ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است. 

مدت قرارداد تابع تغيير مقادير كار و كارهای جديد به شرح مدرج در شرايط عمومی و خصوصی اين قرارداد ميباشد. 

ماده 4 - وظايف و تعهدات مدير: 
4-1 مدير موظفاســت با توجه به نقشــه ها و مشخصات فنی و اجرايی، هزينه های اجرايی پروژه  را برآورد اوليه نمايد و پس از تاييد صاحب كار شروع به عمليات 

اجرايی كند.
4-2 مدير امين صاحب كار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعايت ضابط و صالح صاحب كار را بنمايد.

4-3 مسوليت تمامی عمليات اجرای ساختمان، تعيين پيمانكاران برای هر يك از قسمتهای ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدير است.
4-4 تهيه و خريد كليه مصالح و خريد يا اجاره لوازم و ابزار و ماشين آالت مورد نياز به هزينه صاحب كار. 

5-4 اقدام برای اخذ انشعاب آب و برق و گاز و غيره به نمايندگی و به هزينه صاحب كار.
4-6 نظارت كامل و دقيق و ايجاد هماهنگی های الزم در اجرای به موقع و صحيح ساختمان.

4-7 تهيه صورت هزينه های انجام شده با تهييد مهندس ناظر حداكثر هر15 روز يكبار و ارايه آن به صاحب كار.
تبصره: صورت هزينه های انجام شده تنظيمی بايد حسب مورد دارای سر فصل مجزای مصالح و دستمزد و ساير هزينه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد كارگران 

روزمزد و پيمانكاران جزء نيز بايد بطور مجزا و به تفكيك تهيه شود.
4-8 مدير موظف است يك نسخه از قراردادهای منعقده با پيمانكاران و پيمانكاران جزء را را به صاحب كار تحويل دهد.

4-9 تمامی پرداختها به پيمانكاران و پيمانكاران جزء بايد با توجه به درصدهای پيشرفت كار صورت گيرد.
4-10 مدير از زمان تحويل كارگاه تا تاريخ تحويل موقت ســاختمان به صاحب كار، مســوليت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خريداری شده موجود در 

محل ساختمان را به هزينه صاحب كار به عهده دارد.
4-11 مدير متعهد است بيمه ماهانه و بيمه حوادث كارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی منطقه را طبق مقررات مربوط و پس از تاييد صاحب كار پرداخت و 

پس از خاتمه كار مفاصا حساب بيمه و ساير پرداختی ها را به صاحب كار تحويل دهد. 
4-12 مدير تحت هيچ شرايطی حق واگذاری موضوع اين قرارداد را به شخص ديگر ندارد.

تبصره: در صورتی كه اين قرارداد با توجه به ماده يك شــامل مديريت مالی نباشــد بندهای 4-4 و 7-4 و اگر شامل مديريت اداری نباشد بند 5-4 از وظايف مدير 
حذف می گردد.
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ماده 5 - وظايف و تعهدات و اختيارات صاحب كار:
5-1 پرداخت تمامی هزينه های مندرج در اين قرارداد به عهده صاحب كار است مگر مواردی كه در شرايط  خصوصی پيمان معين می گردد.

5-2 صاحب كار متعهد است ظرف 10 روز از تاريخ امضای اين قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدير بپردازد.
5-3 صاحب كار متعهد است حداكثر ظرف 10 روز تمامی صوزت حسابهايی را كه توسط مدير تهيه شده و به تاييد مهندس ناظر رسيده بررسی و پرداخت كند.

5-4 صاحب كار همكاريهای الزم را از قبيل دادن وكالتنامه، معرفی نامه و غيره جهت معرفی مدير به منظور اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غيره و مراجع رسمی 
و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ در خواست مدير به عمل آورد. 

ماده 6 - حق الزحمه مدير و نحوه پرداخت آن:
الف – حق الزحمه مدير.................درصد از هر صورت هزينه ای می باشد كه مدير در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهيه و ناظر هماهنگ كننده آن را 
تاييد كرده است. آن دسته از هزينه هايی كه به آن در صدی تعلق نمی گيرد و يا درصدی ديگری تعلق می گيرد بايد در شرايط خصوصی پيمان مشخص شود. در 

غير اين صورت، تمامی هزينه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت. 
ب – پس از محاسبه هر صورت هزينه، مبلغ كاركرد طی هر دوره محاسبه و سپس..........درصد آن به عنوان كارمزد توسط صاحب كار به مدير پرداخت می شود.

ج – از هر كارمزد مدير..........درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر می گردد كه پس از خاتمه قراردادو پايان دوره تضمين به وی پرداخت خواهد شد.
د- پرداخت ماليات و كسورات قانونی كه به حق الزحمه مدير تعلق می گيرد به عهده مدير می باشد. 

ماده 7 - تنخواه گردان:
صاحب كار مبلغ........................................ريال به عنوان تنخواه ردان در اختيار مدير قرار می دهد كه پس از ارايه صورت هزينه ها و فاكتورهای مربوطه و تاييد مهندس 

ناظر هماهنگ كننده، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذكور محاسبه و توسط صاحب كار به مدير پرداخت می شود.
مدير در زمان اخذ مبلغ اولين تنخواه گردان.........................................ريال ) تضمين مورد قبول صاحب كار ( معادل مبلغ دريافتی به عنوان تضمين در اختيار صاحب 

كار قرار می دهد كه پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحويل آن، به مدير مسترد ميگردد.

ماده 8 - مهندسان ناظر: 
نظارت بر اجرای ساختمان به عهده:

1- ناظر هماهنگ كننده:..................................به نشانی.................................................
2-...........................................به نشانی:.................................................................................
3-...........................................به نشانی:.................................................................................
4-...........................................به نشانی:.................................................................................

می باشد كه از طرف صاحب كار به مدير معرفی شده اند. چنانچه بعدا به هر دليل هر يك از مهندسان ناظر تغيير كند، صاحب كار موظف است حداكثر ظرف 15 
روز مهندس ناظر جديد را كتبا به مجری معرفی نمايد.

ماده 9 - شرايط – مسوليتها – اختيارات – عمومات:
شرايط، تعهدات، اختيارات و مسوليتهای طرفين قرارداد و ساير عمومات قراردادبه شرح مواد........الی....................شرايط عمومی منضم به اين قرارداد می باشد.

ماده 10 - اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن:
اســناد ومدارك قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر، شرايط عمومی شرايط خصوصی، برنامه زمان بندی كلی، نقشه ها و پروانه ساختمانی، همچنين مشخصات فنی، 

نقشه ها صورت مجلس ها و توافقنامه هايی كه در طول اجرای كار تنظيم و به امضای طرفين می رسد می باشد كه جزو منضمات قرارداد محسوب می شود.

ماده 11 - نشانی طرفين قرارداد:

نشانی صاحب كار:

نشانی مجری:

امضای صاحب كار                                                                 امضای مجری / مدير 
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شرايط خصوصی قرارداد

شرايط  خصوصی اين قرارداد با توجه به موادی از قرارداد و شرايط عمومی قرارداد كه تعيين تكليف را به آن محول كرده عبارتند از:
ماده1 – مشخصات مصالح مصرفی ساختمان ) مطابق فهرست پيوست (.

ماده 2 - برنامه زمانبندی تفصيلی كار.
مــاده 3 - تعييــن مراحل مختلف كار به تفكيك و در چارچوب برنامه زمانبنــدی به منظور پرداختهای موضوع قرارداد با تيين در صد يا مبلغ مربوط ب هر مرحله 

متناسب با نوع قرارداد.
ماده 4 - تعيين شرايط تغيير مقادير كار.

ماده 5 - تيين شرايط تغيير مدت قرارداد.
ماده 6 - تعيين شرايط تعديل مبلغ قرارداد.

ماده 7 - تضمين مورد قبول صاحب كار ، برای تضمين پيش پرداخت ، حسن انجام كار ، تنخواه گردان.
ماده 8 - نحوه استرداد تضمين و تعيين مراحل و درصد های آن.

ماده 9 - تعيين زمانهای الزم برای ارايه صوت وضعيت ها يا صورت هزينه ها و حسب مورد اسناد هزينه و مدارك مثبته به صاحب كار.
ماده 10 - تعيين مدت تضمين بعد از تحويل موقت.

ماده 11 - تعيين درصد جريمه عدم انجام تعهدات هر يك از طرفين.
ماده 12 - تعيين درصد جريمه تاخير غير مجاز.

ماده 13 - تعيين در صد خسارت هزينه های كارگاه در طول مدت توقف ناشی از عدم پرداخت مطالبات حقه محری.
ماده 14 - تعيين مبلغ يا در صد هزينه تعليق.

ماده 15 - شرايط تعليق برای مدت بيش از سه ماه و همچنين بيشتر از يكبار.
ماده 16 - تعيين درصد جايزه تسريع.

ماده 17 - تعيين سهم هر يك از طرفين قرارداد در مورد هزينه بيمه.
ماده 18 - تعيين افراد هيات حل اختالف.

ماده 19 - تعيين مواردی كه ابالغها می تواند به صورت غير كتبی صورت گيرد.
ماده 20 - مواردی كه در قرارداد پيمان مديريت هزينه آن به عهده صاحب كار نيست.

ماده 21 - هزينه هايی كه در پيمان مديريت به آن درصدی تعلق نمی گيرد يا درصد ديگری غير از درصد مندرج در قرارداد مورد نظر است. 
ماده 22 - ساير موارد خاصی كه با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرايط عمومی مورد نظر و خواسته طرفين قرارداد است و رعايت آنها الزامی است. 

امضای صاحب كار                                                               امضای مجری / مدير


