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 چکیده

 

یت و بقاي شناسایی و مدیریت ریسک ها در هر سازمان،پروژه و فرآیندي یکی از مهمترین اصول موفق

صل مستثنا نبوده انیز از این  آن سازمان،پروژه و فرآیند می باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 و به همین دلیل طی پروژه اي پژوهشی نسبت به این مهم اقدام کرده است.

منطق)الگوي(  این پژوهش که با روش تجربه نگاري و مصاحبه با خبرگان انجام شده است با استفاده از

سکککبت به ایشکککیکاوا ن حاکم بر مدل هاي مدیریت ریسکککک و با ابزارهایی از قبیل نمودار اسکککتاوان ماهی

سایی عوامل کلیدي موثر بر نتایج خروجی فرآیندهاي طراحی و نظارت در کلیه آیتم هاي سات  شنا سی تأ

ست.همچنین براي هر یک از آیتم ها و با مصاحبه هاي  ساختاریافته نمکانیک و گاز ابنیه اقدام نموده ا یمه 

پایانی ضمن  یافت شده است.در نهایت در فصلانجام شده ، لیستی از ریسک ها و راهکارها از خبرگان در

ادات خبرگان فرآوري داده ها و نتایج مصککاحبه ها ، تحلیل و پیشککنهادات تیم پژوهش هم به همراه پیشککنه

 افزوده شده است.

ساختارهاي کالن قانون گذ شد:باش اول  ستفاده می با اري و خروجی این پژوهش در دو باش قابل ا

سطح کشور سازمان م تدوین مقررات در  ستان می باشد.باش دوم در حیطه اختیارات داخلی  ی باشد. و ا

 همچنین تالش شده است راهکارها در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت ارائه شود.

سپس راهکارهاي فنی  صالح مکانیزم ها و فرآیندها تأکید دارد و  جزئی را ارائه  واین پژوهش ابتدا بر ا

 می دهد.

شنهادات و  در تداوم این ست پی شی براي نحوه کارب شود پروژه هاي پژوه مچنین هپژوهش توصیه می 

 توسعه راهکارها طراحی شود.
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 مقدمه1-1

به هدف  د چرا که همیشککه موانعی بر سککر راهخطا و ریسککک جزئی طبیعی از هر پدیده و فرآیند می باشکک

انیک نیز رسیدن هر سیستم وجود دارد.لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان و گروه مهندسی تاسیسات مک

تمام  از این قانون مسککتثنا نبوده و ممکن اسککت خطرات و ریسککک ها باعث خسککارت به آن شککود.لکن در

 ریسک ها و خطرات مدیریت می شود.فرآیند ها با ارائه برنامه اي کارشناسی این 

ئه  به ارا بت  یدانی نسککک ها و پژوهش م مدیریت ریسککککک  بانی علمی  در این پژوهش پس از بررسکککی م

 راهکارهایی عملیاتی و اجرایی اقدام خواهیم کرد.

ره برداران امید است این پژوهش مبنایی براي کاهش خسارت ها به مهندسان عضو سازمان،کارفرمایان،به

 اختمان شود.و صنعت س

 

 بیان مساله2-1

که تا پایان عمر  تأسیسات مکانیک ابنیه یکی از حیاتی ترین آیتم هاي مورد نیاز هر ساختمان می باشد چرا

آیتم هاي  هر بنا تعیین کننده رفاه،ایمنی و آسکککایش سکککاکنین آن می باشکککد.از طرفی بعلت تنوع و تعدد

طراحی و  تأسیساتی،احتمال خطا در هر یک از مراحل تأسیسات و همچنین فقدان مهارت و تعهد مجریان

ساکنین و تهدیدي براي زندگی حرفه  سیب جانی و مالی به  صور بوده و لذا منبع آ سان انظارت مت ي مهند

 می باشد.

سات رخ می دهد ن سی سیاري از خطاهایی که در فرایندهاي طراحی و نظارت خدمات مهندسی تأ شی از ب ا

ادن آنها طاهاي محتمل می باشد.چنانچه خطاهاي محتمل شناسایی نشوند رخ دعدم شناسایی و مدیریت خ

باشکککد. نده می  که برخی آیتمه ب موجب تبعات متعدد و دومینویی از عواقب نگران کن ند ویژه آن مان  ها 

باالیی از  آمار از آن مباحث مربوط به طراحی، نظارت، کنترل و بازرسکککی لوله کشکککی گاز و بهره برداري

 باشد. یر و در نهایت عواقب سوء حرفه اي و زیان هاي مالی براي مهندسان و بازرسان میمرگ و م

 رآیندها،فتجزیه و تحلیل و مدیریت ریسککک ها در  با عنایت به تجربه هاي سککازمان ها براي شککناسککایی،

تدلوژي ه از ممدیریت ریسک هاي طراحی و نظارت تأسیسات مکانیک نیز این قابلیت را دارد که با استفاد

 مهم اقدام شود. بررسی هاي معتبر نسبت به این

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3-1
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ت وجود ریسککک ها و چالش ها جزء ذاتی هر نوع فعالیت و پدیده اي می باشککند.آنچه موجب نگرانی اسکک

براي  این ریسکککک ها نیسکککت بلکه عدم شکککناسکککایی و تجزیه و تحلیل آن ها و فقدان رویکرد و متدلوژي

 ریت این ریسک ها است.مدی

ع آن می اهمیت هر ریسککک به نتایج محتمل ناشککی از عدم توجه و مدیریت آن و پیامدهاي ناشککی از وقو

وقوع آنها  در حوزه مهندسی تأسیسات نیز طیف کاملی از ریسک ها شناخته شده است که پیامدهاي باشد.

ي خطرناکی از تمانی و تأسیساتی پیامدهانیز متفاوت است.اما معموال با عنایت به ماهیت ریسک هاي ساخ

صب،بهره برداري و نگهدار صدمات بدنی و مالی گسترده در کلیه مراحل ن ي گزارش قبیل مرگ و میر و 

 می شود.

ورت عدم همچنین با توجه به مسکککیولیت هاي قانونی و اخالقی مهندسکککان داراي پروانه اشکککتغال ، در صککک

 ی شود.اپذیري به حیثیت حرفه اي مهندس و سازمان وارد ممدیریت این ریسک ها،زیان هاي جبران ن

 

 اهداف تحقیق 4-1

 هدف اصلي1-4-1

 هدف اصلی:

انیک و شناسایی و مدیریت ریسک ها و آسیب ها در فرایندهاي طراحی، نظارت و بازرسی تاسیسات مک

 گاز ابنیه در استان قم

 

 اهداف فرعي2-4-1

 فرایندهاي طراحی تاسیسات مکانیک  شناسایی و مدیریت ریسک ها و آسیب ها در .1

 تاسیسات مکانیک  نظارتشناسایی و مدیریت ریسک ها و آسیب ها در فرایندهاي  .2

 شبکه گاز ابنیه و بازرسی شناسایی و مدیریت ریسک ها و آسیب ها در فرایندهاي طراحی .3

 به کاراخذ صالحیت و پروانه اشتغال شناسایی و مدیریت ریسک ها و آسیب ها در فرایندهاي  .4

 ارجاع کارشناسایی و مدیریت ریسک ها و آسیب ها در فرایندهاي  .5

 آموزش و بازاموزيشناسایی و مدیریت ریسک ها و آسیب ها در فرایندهاي  .6

 

 

 خروجي و دستاوردهاي پژوهش5-1
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س -1 سک هاي کلیه فرآیندهاي طراحی و نظارت در آیتم هاي طراحی و نظارت تأ سات کاهش خطاها و ری ی

 ز با استفاده از نتایج این پژوهشمکانیک و گا

سن -2 سک هاي محتمل و  سان با تأکید بر ری سازي مهند شدن منبعی براي آموزش و توانمند اریوهاي فراهم 

 آن

 افزایش کیفیت و اعتبار سازمان و مهندسان مکانیک از طریق کاهش خطا)و خطاناپذیرسازي( -3

 گزارش پژوهش شامل فصول پنج گانه استاندارد -4

 احبه هافایل صوتی مص -5

 بانک کامل ریسک ها و تجربه هاي مصاحبه شوندگان در مدیریت آنها -6

 ضمائم از قبیل مدارک فنی -7

 

 قلمرو تحقیق  6-1

 قلمرو موضوعي  1-6-1 

شرح خدمات مندرج در مقرر سات مکانیک و گاز منحصرا  سی سی تأ ضوعی تحقیق به مهند ات قلمرو مو

 ملی ساختمان می باشد.

 

  قلمرو مکاني 2-6-1

 ین پژوهش منحصر به مهندسان تأسیسات مکانیکی داراي پروانه در استان قم می باشد.ا
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 2فصل

 پیشینه تحقیق1-2

کن در خصوص لمتاسفانه با توجه به میان رشته اي بودن این پژوهش ، پژوهش کامال مشابهی یافت نشد   

 مدیریت ریسک فرآیندها،پژوهش هاي ذیل یافت شد:

ستاندا شماره سازمان جهانی ا سک را با  ستاندارد جهانی مدیریت ری ساه ا شر  ISO 31000رد اولین ن منت

ی مورد استفاده کرد. این استاندارد می تواند توسط افراد، گروهها، انجمن ها، سازمانهاي دولتی و خصوص

بزرگ و متوسط و  قرار گیرد. این استاندارد براي کلیه نهادها و سازمانها و شرکتها در اندازه هاي کوچک

سککیعی از ومی تواند در طول حیات یک سککازمان و در مورد دسککته  31000قابل اسککتفاده اسککت. اسککتاندارد 

صمیم گیري، عملیاتی، فرایندي، عملکردي، پر ستراتژیک و ت وژه اي، تولیدي، فعالیتها از جمله فعالیتهاي ا

 خدماتی و مالی مورد استفاده قرار گیرد. 

صادقی) سایی،تح ( در مقاله1392میرمحمد شنا سک،مدلی براي  ضمن تبیین فرآیند مدیریت ری لیل و اي 

ست.این مدل داراي قوت علمی در روایی و  سازمان پرداخته ا سازي بر فرآیندهاي یک  ایایی می پسناریو

 باشد.

ست که ا( در مقاله اي ضمن بررسی ادبیات مدیریت ریسک،مدلی تلفیقی ارائه نموده 1392صادق منش)

 رائه شده است.آن ضمن شناسایی و تحلیل ریسک ها،براي فاز بهبود سازمانی نیز راهکار ابا استفاده از 

سک را ( ضمن بررسی انواع ریسک،راه هاي احصا ریسک هاي فرآیندها و منابع ری1391محمدي دالور)

 مورد بررسی قرار داده است.

ریسک  ین مفاهیم مدیریت(در مقاالتی جداگانه ضمن تبی1389(وناسوتی)1390(ورضائیان)1391سعیدي)

سی  سک برر سی ری ستفاده از تکنیک هاي مهند سک ها را با ا موده نراهکارهاي تحلیل کمی و کیفی ری

 اند.

دیریت ریسکک وجود دارند که هر یک به ابعادي از م 88سککایر مقاالت نیز با قدمت زمانی قبل از سککال 

 فرآیندها پرداخته اند.

 تعاريف و اصطالحات2-2-1

 

 توضیحات
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 مباني و روش پژوهش  فصل سوم

 

 چارچوب نظري3-1

 توضیحات 3-1-1

 مباني سازماني 3-1-2

شناسایی و مدیریت سازمان می باشند.چنانچه به درستی  شوند در  ریسک ها در واقع نقاط آسیب پذیري 

 ندارد و نهایت قوام و دوام سکککازمان تأمین می شکککود.از طرفی امکان اجتناب از تمامی ریسکککک ها وجود

 مواجهه با ریسک ها امري اجتناب ناپذیر است.

ان در کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان سازمان حرفه اي که متولی رعایت مقررات ملی ساختم

رفه اي حرا بر عهده دارد بعلت ماهیت پرریسککک سککاخت و سککاز با خطرات متعدد جانی و مالی و حیثیت 

 ریسک ها داراي مزایا و ضرورت هاي ذیل است: مواجه است.لذا شناسایی و مدیریت این

شتر  - سان از طریق آموزش و تمرکز بی سازي مهند سک هاي محتمل امکان توانمند سایی ری شنا ر نقاط ببا 

 آسیب و ریسک فراهم می آید و به نوعی بهره وري آموزش نیز باال می رود.

ا موجب رد شککناسککایی این ریسککک هبا توجه به حسککاسککیتی که بر عملکرد مهندسککان طراح و ناظر وجود دا -

د.بویژه جلوگیري از بروز اتفاقات و حوادث منجر به هتک حیثیت حرفه اي سککازمان و اعضککا آن می شککو

 پرونده هاي موجود در شوراي انتظامی گواهی بر صحت این مدعا می باشند

 د می کند.ن ایجاشناسایی و مدیریت ریسک ها نوعی آمادگی روانی پیش از وقوع را براي اعضا و سازما -

شهر - صویر مثبت در اذهان  سک ها باعث ایجاد ت سازمان بر مدیریت ری وندان و اقدامات موثر و محسوس 

سککرمایه  سککایر ذینفعان می شککود.این تصککویر مثبت ایجاد شککده موجب ایجاد اعتماد و در نهایت افزایش

سرمایه اجتما ستفاده از این  سازمان می گردد و در نهایت با ا سازمان می توااجتماعی  ند با بهره وري و عی،

مقررات جلب  اطمینان باالتري به اهداف عالیه خود دست یابد چرا که مشارکت موثر مردمی را در اجراي

 نموده است. 

 در نهایت آثار مدیریت ریسک ها در سازمان فراتر از اثرات مستقیم آن می باشد.
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 مباني علمي 3-1-3

و  روش هاي ماتلفی دارد و براي شککناسککایی ،فرآیند یا محصککولشککناسککایی و مدیریت ریسککک هاي یک 

شرح  مدیریت ریسک ها ابتدا باید متدلوژي مشاصی را انتااب کرد.مراحل مدیریت عمومی ریسک به

 ذیل می باشد

 شناسایی ریسک ها از منابع ماتلف -

 تحلیل کمی و کیفی ریسک ها و اولویت بندي آنها -

 و انتااب سناریوهاي برترتهیه سناریوهاي مدیریت ریسک ها  -

 اجراي سناریوهاي انتاابی و تحلیل مجدد ریسک ها و اقدامات اصالحی -

 

 مديريت ريسک

 رويکردي نوين براي ارتقاي اثربخشي سازمانها
اع ماتلف و به طورکلی، ریسککک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شککناخته می شککود که انو

بندیها ریسککک سککوداگرانه و ریسککک خطرناک اسککت. تمامی یکی از این طبقه طبقه بندیهاي متنوع دارد.

دیگر  اشکککال ریسککک شککامل عناصککر مشککترکی چون محتوا، فعالیت، شککرایط و پیامدها هسککتند. طبقه بندي

سپس اتااذ  سک و  سنجش ری سک به مفهوم  ست. مدیریت ری سک عملیاتی ا ستراتژیک و ری سک ا ری

نها قابل آداللت دارد. انواع ریسککک ها برحسککب احتمال وقوع و تأثیر راهبردهایی براي مدیریت ریسککک 

ست که نتیجه آن  سیم ا ستراتژيسبد تق سب )انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش( ریسک و اعمال ا هاي منا

 است. 

صول مفهومی معتبر قرار دارد، باش مهمی از این فرا سک مؤثر که بر مبناي یک ا صمیم مدیریت ری یند ت

سککی شکککیل می دهد. در این مقاله این اصککول بوسککیله شککناسککایی عناصککر اصککلی ریسککک و بررگیري را ت

سازمانها و چگونگی مقابله و مدیریت  هچگونگی تأثیر بالقو مورد بحث  ریسک هااین عناصر در موفقیت 

 قرار می گیرد. 

 

 تعريف ريسک و انواع آن
فراوانی  آن آغاز کرد. اگرچه تفاوتهايبراي درک طبیعت ریسک، ابتدا باید از تعریف  تعريف ريسک:

طور ماتصر ماهیت آن شود، بهدر چگونگی تعریف ریسک وجود دارد، ولی تعریفی که در ادامه ارائه می

 دهد: ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان این تعریف شامل دو جنبه اصلی از ریسک است:را نشان می
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  مقدار زیان می بایست ممکن باشد؛ 

 ته باشد.بایست وجود داشن نیز مینان در رابطه با آن زیاعدم اطمی 

صککورت روشککن به دو جنبه آن، یعنی زیان و عدم در اکثر تعاریفی که از ریسککک شککده اسککت، به

سومین جنب ست. ولی  شده ا شاره  ضمنی مورد آن، یعنی انتااب، معموالً به هاطمینان، ا صورت 

رط، پایه شگونگی توجه نمودن به آن است. این سه اشاره قرار می گیرد که منظور از انتااب، چ

 تر آن هستند.'هاي اساسی ریسک و مبنایی براي بررسی عمیق

گیرد، ولی مااطبان اصطالح ریسک بصورت گسترده اي مورد استفاده قرار می انواع مختلف ريسک:

ه شرایط تلقی ببا فرصت براي مثال، شیوه ارتباط ریسک اي نسبتاً ماتلفی ازآن دارند ماتلف اغلب تعبیره

راهم زیان را ف هریسک بستگی دارد. بعضی اوقات، یک وضعیت هم فرصت سودآوري و هم امکان بالقو

اسککت.  زیان موجود همی سککازد. ولی در موارد دیگر، فرصککت سککودآوري وجود ندارد، تنها امکان بالقو

 فرعی دیگر باشد: بنابراین ریسک می تواند داراي دو نوع تقسیم

 سوداگرانه کریس 

 ریسک خطرناک 

ه، شما می تفاوت میان این دو مقوله به تصویر کشیده شده است. در ریسک سودا گران 1در شکل شماره 

اشککید. و بتوانید یک سککودآوري تحقق یافته یا بهبودي در روال شککرایط نسککبت به وضککع موجودتان داشککته 

یا بدتر شککدن شککرایط نسککبت به وضککع موجود را یک زیان  هجربطور همزمان نیز امکان بالقوه اي براي تبه

ندي انجام داشته باشید. قمار بازي یک مثال از انجام یک ریسک سوداگرانه است. وقتی شما یک شرط ب

دسککت آوردن پول بیشککتر در مقابل انتظار از دسککت دادن میزان شککرط بندي بایسککت احتمال بهمی دهید، می

ا به سکککرمایه مثال، هدف کلی افزایش ثروتتان اسکککت، و تمایل شکککمتان، مورد ارزیابی قرار دهید. در این 

سک، به منظور فرا سودآورانهمگذاري در ری صت  ست.ساختن یک فر سک خطرناک  ه ا در مقابل، ری

می سککازد. براي زیان به همراه دارد و هیچ فرصککتی براي بهبود روال شککرایط فراهم ن هفقط یک امکان بالقو

عنوان یک ریسککک خطرناک توجه کنند. فرک کنید که شککما فتن امنیت، بهچگونگی در نظر گرمثال، به

شما در صلی  شوند. هدف ا شید که در خانه نگهداري می  شی با شیاء با ارز این مثال،  نگران محافظت از ا

ت. بعد از بررسی اطمینان از عدم دستبرد به اشیاء موجود در منزل شما بدون اطالع و اجازه از جانب شماس

منظور ان بهیفیت امنیت اشککیاء، امکان دارد که شککما تصککمیم به نصککب یک سککیسککتم امنیتی در منزلتمیزان ک

، تنها تمرکز جلوگیري از ورود دزد و سرقت اشیاء بگیرید. توجه کنید که هدف در این مثال، طبق تعریف

شما تنها آنچه ر هامکان بالقو هریسک بر روي محدود شرایط مناسب،  ست. در اکثر  ه هم اکنون ا کزیان ا

 اي براي سودآوري وجود ندارد.مالک آن هستید، محافظت می کنید. و هیچ امکان بالقوه



17

  

سب آرامش خاطر به شما تمایل به ک شایند ورود به منزلتان در این مثال،  سطه جلوگیري از عواقب ناخو وا

سک منظور می شود. بعد عنوان احساس امنیت بیشتر، تعیین کننده شرایطی است که ریدارید. هدف شما به

ستم امنیتی در منزلتان به سی شما ممکن است تصمیم به نصب یک  شرایط،  منظور ایجاد از تجزیه و تحلیل 

براي شما احساس  موانع براي سارقان بگیرید. ممکن است اینگونه استدالل کنید که افزایش امنیت احتماالً

دنبال آن شککود که شککما بهعث کسککب آرامش خاطرمیامنیت بیشککتري به ارمغان خواهد آورد و متعاقباً با

راهم آوردن یک هستید. در این مثال، شما تمایل به سرمایه گذاري مالی در یک سیستم امنیتی به منظور ف

ست زی سوداگرانه ا سک امنیتی در این مثال،  شتر براي خود دارید. ری ساس امنیت بی صت اح را در این فر

تم امنیتی عنوان مثال، مقدار پولی که شککما تمایل دارید در یک سککیسککمورد میزان تحمل براي ریسککک )به

عنوان مثال، کسب آرامش خاطر( در سرمایه گذاري کنید( با میزان عالقه شما براي تحقق یک فرصت )به

 توازن است.

عنوان سککوداگرانه و خطرناک بر صککورت کامالً مشککاص و روشککنی قابل طبقه بندي بهبنابراین، ریسککک به

 اي نوع آن نیست، بلکه بر اساس شرایطی که آن ادراک می شود، قابل دسته بندي است.مبن

 

 عناصر اصلي ريسک

سک، چه آنها به شکال ری شند، چه بهتمامی ا شده با سوداگرانه طبقه بندي  سک  سک عنوان ری عنوان ری

 تند که شامل چهار عنصر ذیل است:خطرناک، شامل عناصر مشترکی هس

 محتوا  -1

  فعالیت -2

  رایطش -3

 پیامدها -4

شاص کننده فعالیتها  زمینه، یعنی محتوا شده و م سک در آن منظور  ضعیت، یا محیطی که ری شرایط  وو

سازد. عبارت دیگر، محتوا نمایی از تمامی پیامدهاي سنجیده شده فراهم میمرتبط با آن وضعیت است. به

کدامین فعالیتها، شکککرایط و پیامدها  توان تعیین نماید،طور قطع نمیبدون تعیین یک محتواي مناسکککب، به

یی براي بایست در تجزیه و تحلیل ریسک و فعالیتهاي مدیریتی درنظرگرفته شوند. بنابراین، محتوا، مبنامی

 تمامی فعالیتهاي بعدي مدیریت ریسک فراهم می کند.
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سک به صر باقی مانده در ری سبعد از ایجاد یک محتوا، عنا سی ه سبی قابل برر صر فعالیت طور منا تند. عن

ست با ست و می بای سک ا صر فعال ری شود. فعالیت، عن سک می  یک یا  یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ری

وجود می آیند؛ چندین شرط ویژه براي ظهور ریسک ترکیب شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به

سک وجود ندارد. بدون صر در حالی فعالیت، امکان ری شکیل  عالفکه فعالیت، عن شرایط ت ست،  سک ا ری

ضا هدهند ضعیت جاري یا یک مجموعه از او شرایط تعیین کننده و ست. این  سک ا صر منفعل ری ع و عن

تواند به ریسککک منجر شککود. شککرایط، وقتی با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب می احوال اسککت که می

عنوان آخرین عنصکککر مدها، بهشکککود، می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند. پیا

 یک فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است. هریسک، نتایج یا اثرات بالقو

 

 

 ريسک استراتژيک و عملیاتي

ریسک استراتژیک، ریسکی است که یک سازمان براي تحقق اهداف تجاري اش می پذیرد. در مضمون 

و وجود دارد، که ریسکککک اسکککتراتژیک را طبیعتاً سکککودآوري و زیاندهی هر د هاین تعریف امکان بالقو

ستراتژیک به صر ریسک براي ریسک ا سازد. توجه کنید که چگونه چهار عن کار برده می سوداگرانه می 

سی دربار سه مالی در حال برر س شد در یک مؤ شرایطی را فرک کنید که مدیریت ار  هشود. براي مثال، 

فرایند  هواسطبانکداري آنالین است. از آنجایی که این امر بهورود به یک بازار جدید، مثل ایجاد خدمات 
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موجود در آن بازار  هتصمیم گیري به اجرا گذاشته می شود، مدیریت می بایست فرصتها و تهدیدهاي بالقو

 را بررسی کند.

بایست یامدها میپمحتوا در این مثال خاص، بازار خدمات بانکداري آنالین است. تمامی فعالیتها، شرایط و 

اسکککتراتژیک  در داخل این محتواي خاص در نظر گرفته شکککوند. فعالیتها در این مثال طیفی از انتاابهاي

 ش روي دارد :سنجیده شده است. مدیریت تعدادي از انتاابهاي قابل پیگیري، شامل چهار مورد زیر را پی

 تصمیم گرفتن براي ورود فوري به بازار -1

 ائه خدمات آزمایشی اندکانجام اقدام احتیاطی از طریق ار -2

 ولی محفوظ نگهداشتن حقوق براي اقدامات آتیاقدام عملی فوري، اجتناب از  -3

 تصمیم گرفتن براي عدم ورود به بازار -4

، از جمله شککرایط در این مثال، شککامل روندهاي جاري و عدم اطمینان نسککبت به خدمات بانکداري آنالین

ن در حال حاضر است انجام بدهند، و شایستگیهاي اصلی سازماتعداد مشتریان بالقوه، آنچه که رقبا ممکن 

ستراتژیک با روندهاي جاري و عدم اطمینان، یک طیفی از پیامدها ست. ترکیب هر فعالیت ا ، یا مجموعه ا

صت و ریسک درجه نسبی هر فر ،براي سازمان تولید می کند. مدیریت هاي از سودآوري و زیاندهی بالقو

س شی از هر فعالیت ا سی قرار می دهد. آنها بهترین انتااب را بر نا بناي میزان تحمل متراتژیک را مورد برر

بنابراین، چهار ن، انجام می دهند. از فرصتهاي آ دست آوردن مزایاییریسک درمقابل میزان تمایل براي به

. سازدعنصر اصلی ریسک یک ابزار مفید براي تجزیه و درک یک ریسک تجاري استراتژیک فراهم می

 د. این عناصر همچنین در زمان بررسی یک ریسک خطرناک، مثل ریسک عملیاتی، مفید واقع می شو

 

 شکل ها
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 ريسک عملیاتي

در اکثر  مدیران در تمامی سککازمانها با ریسککک سککروکار دارند. تمرکز مدیریت در سککطوح باالي سککازمان

سوداگران سرمایه  هاوقات روي طبیعت  سک  ست. مدیریت، ری سک ا سازمانی ری ا در رگذاري داراییهاي 

شت بالقو سک را همقابل بازگ ستراتژیک، ری سرمایه گذاري تعدیل می کند و با مالحظات ا  سبددر  آن 

سککازمان،  سککازمان و سککرمایه گذاریها، مدیریت می کند. باوجود این، در سککطوح عملیاتی یک فعالیتهاي

 نوع از ریسککک خطرناک به نام ریسککک کارکنان و مدیریت طبق معمول تمرکزشککان روي مدیریت یک

هاي آورند، ریسککککاجرا در میعملیاتی اسکککت. همچنان که کارکنان و مدیریت فرایندهاي کاري را به

کنند. نقصان موجود در ذات فرایندها می تواند به عدم کارایی و مشکالتی در عملیاتی شروع به ظهور می

 ثر نککامطلوبی بر موفقیککت سککککازمککان بگککذارد. خالل عملیککات منجر شکککود کککه این امر می توانککد ا

شمولی دربار سفانه، تعریف جهان  سرپرستی  همتأ انکداري باصطالح ریسک عملیاتی وجود ندارد. کمیته 

ل ) هور اسککت و مشکک Basel IIعنوان ( یک چارچوب کامالً مناسککب منتشککر کرده اسککت که بهBaselبَسکک 

وسککط انجمن مالی مورد که به طور گسککترده اي ت رودشککمار میشککامل یک تعریف از ریسککک عملیاتی به

سک عملیاتی، طبق تعریف چارچوب  ستفاده قرار می گیرد. ری شی ا Basel IIا سک زیان نا ز عدم ، ری

 کفککایکت یکا نقص فراینککدهکاي داخلی، افراد و سکککیسکککتم هکا یکا از وقکایع خکارجی تعریف می شکککود. 

فیق در عدم تو هعملیاتی، یعنی امکان بالقوتعریف دیگري از ریسککک عملیاتی نیز موجود اسککت: ریسککک 

عدم  ودسککترسککی به اهداف مأموریت. این تعریف شککامل زیان )ناکامی در رسککیدن به اهداف مأموریت( 

طور همزمان، این تعریف مناسککب براي اسککتفاده در اطمینان )احتمال وقوع یا عدم وقوع ناکامی( اسککت. به

 اکثر زمینه هاي متفاوت است. 

شکال ماتلفی از ریسک )از جمله، ریسک تجاري، عملیاتی، پروژه اي و امنیتی( طور خالبه صه، اگرچه ا

وجود دارد، ولی تمامی آنها مبناي مفهومی یکسکککانی دارند. در عین حال، می توان تفاوتهاي قابل مالحظه 

یسککک اي میان ملموس انواع ماتلف ریسککک بر مبناي محتواي درک شککده، قائل شککد. براي مثال، یک ر

سوداگرانه، مثل یک ریسک تجاري، خصلتهاي منحصر به فردي دارد که آن را از یک ریسک خطرناک، 

سککازد. طبیعت سککوداگرانه یک ریسککک تجاري هم سککودآوري و هم از جمله ریسککک عملیاتی، متمایز می

شت، درحالی سودآوري ایجاد نمی کزیان را در پی خواهد دا صتی براي  سک عملیاتی هیچ فر ند. که ری

همانگونه که قبالً گفته شککده، تعریف ریسککک عملیاتی به کار رفته در این متن چنین می باشککد: ریسککک 

چگونگی تعبیر چهار  3عدم توفیق در دسککترسککی به اهداف مأموریت. شکککل  هعملیاتی، یعنی امکان بالقو

شکل منعکس کننده ا شان می دهد. عبارت موجود در  سک عملیاتی ن سک را در ری صر ری صطالحات عن

رایج و مرسوم در توصیف ریسک عملیاتی است. توجه کنید که مأموریت یک فرایند کار همان محتوایی 
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حیاتی در  هاسکککت که ریسکککک عملیاتی در آن منظور گردیده اسکککت. تعریف مأموریت، ناسکککتین مرحل

تشکیل توصیف ریسک عملیاتی است، زیرا این مرحله اساس تشایص، شرح و تفسیر ریسک عملیاتی را 

شکل  شده در  شاص  صر م سی 2می دهد. تمامی دیگر عنا ، در ارتباط با مأموریت یک فرایند کاري برر

 شده است. 

 ی از زیانهاي موجود ترکیب شود، به یک طیف جرقه همان عمل یا اتفاقی است که وقتی با آسیب پذیري

هایی  یانیند را در معرک زهایی که فرا ها یعنی عیب و نقص منجر می شکککود. آسکککیب پذیري ههاي بالقو

ضربه ها به شده، ههاي بالقو عنوان زیانقرار می دهد؛  سک درک  شی از یک ری شو نا ند. در تعریف می 

یسکککک رها از پیگیري مأموریت حادث شکککده اند. از آنجایی که این یک  ریسکککک عملیاتی، تمامی زیان

القوه اي بهم می سککازد و هیچ امکان خطرناک اسککت، ریسککک عملیاتی امکان بالقوه اي براي زیاندهی فرا

 براي سودآوري ارائه نمی دهد. 

ست به ضافی که می بای شرایط ا شود؛ یک نوع از  سک عملیاتی در نظر گرفته  عنوان عامل براي معادله ری

ها و جرقه ها، آسیب پذیریها و ضربه ها نشان داده شده است. میان کنترل هرابط 2ها است. در شکل کنترل

سوي تحقق مأموریتش است. آنها شامل هایی هستند که محرک یک فرایند به ا شرایط و وضعیتهکنترل

مین منظور ایجاد یک تض و ساختارهاي سازمانی هستند که بهها، رویه ها، روال کارها، وضعیتها مشیخط

ی ها و حذف ،کشکککف و اصکککالح حوادث ناخواسکککته، طراح معقول و منطقی براي دسکککتیابی به مأموریت

 گردیده اند.

 میزان ریسک و اولویت در رسیدگی به آن    

 

 
 

 هاي زیر، ریسک را کاهش دهند:  روشها می توانند به کنترل

 حذف یک اتفاق آغازگر یا جرقه زا 
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 کنترل میزان وقوع یک جرقه یا آغازگر و اجراي برنامه هاي اقتضایی در زمان مناسب 

 کاهش آسیب پذیریها 

 هاي بالقوهکاهش ضربه ها یا زیان 

شامل اث ست  سک عملیاتی می بای صحیح از ری سنجش  صررات کنترلبنابراین، یک   ها عالوه بر چهار عن

ستفاده می موجود باشد. کنند. یک تهدید یعنی معموال، افراد راجع به ریسک عملیاتی از اصطالح تهدید ا

 و یک یا چند آسکککیبوضکککعیت یا اتفاقی که باعث ریسکککک می شکککود. یک تهدید ترکیبی از یک جرقه 

ض ست که باعث خلق  صرمشاص کننده اوضاع و احوالی ا شد، زیرا مجموع این دو عن رر و پذیري می با

 شود. اي میزیان بالقوه

 

 مديريت ريسک

 ههایی براي ادارطور کلی، مدیریت ریسکک فرایند سکنجش یا ارزیابی ریسکک و سکپس طرح اسکتراتژيبه

ستراتژي ست. در مجموع، ا سک ا شهاي دیگر، اجتناب از اي بههری سک به با شامل: انتقال ری کار رفته 

 امی پیامدهاي یک ریسککک خاص هسککتند.ریسککک، کاهش اثرات منفی ریسککک، و پذیرش قسککمتی یا تم

هاي جلوگیري کننده از علل قانونی و فیزیکی بود )مثل مدیریت ریسککک سککنتی، تمرکزش روي ریسککک

صادفات سوزیها، ت سک مالی، حوادث طبیعی یا آتش  سوي ا، مرگ و میر و دادخواهی ها(. مدیریت ری ز 

سک ستفاده از ابزار مالی و تجاري را اداره کند. مدیریدیگر، تمرکزش روي ری ت هایی بود که می تواند ا

هاي مربوط به سرمایه انسانی، مثل ریسک دانش، ریسک روابط ریسک ناملموس، تمرکزش روي ریسک

اراي هاي بزرگ د است. بدون توجه به نوع مدیریت ریسک، تمامی شرکتو ریسک فرایندهاي عملیاتی 

ستیم سک ه شرکتها و گروههاي مدیریت ری صورت عدم صورت غیر هاي کوچک بهتند و  سمی، در  ر

ستفاده قرار می دهند.  وجود نوع رسمی آن، مدیریت ریسک ، یک در مدیریت ریسک مطلوبرا مورد ا

هایی با بیشکککترین زیاندهی و باالترین احتمال ه که بدان طریق ریسککککفرایند اولویت بندي منظور گردید

سکککیدگی قرار ردهی پایین تر در ادامه مورد  وقوع در ابتدا و ریسکککک هایی با احتمال وقوع کمتر و زیان

یان گیرند. در عمل، این فرایند ممکن است خیلی مشکل باشد و همچنین در اغلب اوقات ایجاد توازن ممی

شان باال و زیان هاییریسک شان پایین و ریسک که احتمال وقوع  شان پایین دهی  هایی که احتمال وقوع 

نتیجه می توان  طور مناسککبی مورد رسککیدگی قرار نگیرند. درو زیاندهی شککان باالسککت، ممکن اسککت به

 است. نشان داده شده 3طبقه بندي کرد که در شکل  عُد نیزهاي موجود در سازمان را از این دو بریسک
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سازمان براي تحقق اهداف تجاري خود می ستراتژیک ریسکی است که  پذیرد. در دنیاي کسب ریسک ا

مدیریت ریسکککک  وکار پرتحول امروز، مدیریت ریسکککک از اهمیت روزافزونی برخوردار شکککده اسکککت.

سکی که احتمال وقوع اش  سک را معرفی می کند، ری صد ا 100ناملموس، یک نوع جدید از ری ست، در

ک دانش، زمانی خاطر فقدان توانایی تشایص، نادیده گرفته می شود. براي مثال ریس ها به لی در سازمانو

کار برده شکککود. ریسکککک روابط، زمانی رخ می دهد که رخ می دهد که دانش داراي ضکککعف و نقص به

ثمري ات بیاثر و نتیجه اي اتفاق افتد. ریسکککک فرایند عملیاتی، زمانی رخ می دهد که عملیهمکاري بی

صورت مستقیم بهره وري دانش کارکنان را کاهش داده، و باعث نزول مقرون اتفاق افتد. این ریسک ها به

دها به صککرفه بودن از نظر اقتصککادي، سککودآوري، خدمات، کیفیت، شککهرت، ارزش مارک و کیفیت درآم

سطه شناسایی و کاهش واشود در مدیریت ریسک بهمدیریت ریسک ناملموس باعث می شود. در واقعمی

 هکاي آنی و مسکککتقیمی خلق شکککود.  د، ارزشهکایی ککه عکامکل نزول بهره وري می بکاشکککنککریسککککک

شها، و ابزاري براي  شامل فرایندها، رو سک را یک وظیفه اي  سک  هدارادر نتیجه می توان مدیریت ری ری

عل در موارد ه و غیرمنفهاي پیشتازان در فعالیتهاي سازمانی است. که یک محیط منضبط براي تصمیم گیري

 زیر فراهم می آورد:

 )ارزیابی پیوسته در مورد آنچه که ایجاد اشکال می کند )ریسک 

 هاهاي مهم در راستاي برخورد با آنشناسایی ریسک 

 هامنظور اداره نمودن آن ریسکهاي مناسب بهاجراي استراتژي 

 

  پارادايم مديريت ريسک
سته در هاي پیو صورت یک سري فعالیت موعه اي از وظایف که بهت ریسک مجپارادایم یا الگوي مدیری

 ک مأموریت می باشند و عبارتنداز:سرتاسر چرخه عمر ی

 شناسایی ریسک ها 

 تحلیل 

 برنامه ریزي 

 پیگیري 

 کنترل 

وظایف پیوسته مدیریت ریسک در قسمت پایین معرفی گردیده  :وظایف پیوسته در مدیریت ریسک

 اند. 
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صکککورت پیوسکککته، ها به کند، ولی فعالیتطور متوالی طی میبیعی این وظایف را بهطور طهر ریسککککی به

هاي جدیدي شککناسککایی و که به موازاتش ریسکککهایی پیگیري می شککوند در حالیهمزمان )مثالً ریسککک

ست براي ریسک سک ممکن ا شوند(، و تکراري )مثالً برنامه کاهنده اي براي یک ری دیگري  تحلیل می 

 یات یک مأموریت اتفاق می افتند. در سرتا سر چرخه ح مفید باشد(

 ل ساز شدن آنها.ها، قبل از مشککشناسایی: جستجو و مکان یابی ریس 

 وقوع  تحلیل: تبدیل داده هاي ریسکککک به اطالعات تصکککمیم گیري. ارزیابی میزان اثر، احتمال

 ها.قه بندي و اولویت بندي ریسکها و طبزمانی ریسک هومحدود

 مه یت برنا عال ها و ف به تصکککمیم  نده( ریزي: ترجمه اطالعات ریسکککک  و  ها )هم حال و هم آی

 کارگیري آن فعالیتها.به

 هاي کاهنده. هاي ریسک و فعالیت پیگیري: بررسی شاخص 

 .کنترل: اصالح انحرافات نسبت به برنامه هاي کاهنده ریسک 

 هاي موجود و ي ریسک، ریسکها ارتباطات: اطالعات و بازخورهاي بیرونی و درونی از فعالیت

  سازد.هاي پدید آمده فراهم میریسک

  هاي مديريت ريسکاستراتژي
ریسککک در یک یا چند طبقه از  ههاي ادارشککدند، تمامی تکنیک ها شککناسککایی و ارزیابیوقتی که ریسککک

 اصلی قرار می گیرند:  هچهار طبق

 انتقال 

 اجتناب 

 )کاهش )یا تسکین 

  )پذیرش )یا نگهداري 

ها شاید امکان پذیر نباشد. بعضی از آنها ممکن است مستلزم بده بستانهایی ستفاده مطلوب از این استراتژيا

 نباشد. باشد که براي فرد یا سازمانی که در زمینه مدیریت ریسک تصمیم گیري می کند، قابل قبول

 

 اجتناب از ريسک
عنوان مثال ممکن است که یک شود. بهک میاستراتژي اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریس 

دارایی خریداري نگردد یا ورود به یک کسککب و کار مورد چشککم پوشککی قرار گیرد، تا از مشکککالت و 

شود. مثال دیگر در این زمینه، پرواز نکردن هواپیماست، تا از ریسک  آن  سقوطدردسرهاي آنها اجتناب 
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هاسککت، ولی اجتناب از  د راه حلی براي تمامی ریسکککنظر می رسککاجتناب شککود. اسککتراتژي اجتناب به

واسککطه هاي بالقوه اي اسککت که امکان دارد به دهی در مورد سککودآوري ریسککک همچنین به معنی زیان

سک، همچنین احتمال  شدن به یک بازار به منظور اجتناب از ری شود. داخل ن صل  سک حا پذیرش آن ری

 کسب سودآوري را ضایع می کند.

 

 کاهش ريسک

ستراتژي کاهش، یعنی به  شود. بها شدت زیان می  شیوه هایی که باعث کاهش  عنوان مثال می کارگیري 

ریسکک  توان به کپسککول هاي آتش نشککانی که براي فرونشککاندن آتش طراحی گردیده اند، اشککاره کرد که

رات ناشی خسا هزیان ناشی از آتش را کاهش می دهد. این شیوه ممکن است باعث زیانهاي بیشتري بواسط

تش ممکن از آب شککود و در نتیجه امکان دارد که مناسککب نباشککد. سککیسککتم هالوژنی جلوگیري کننده از آ

عنوان یک عامل بازدارنده از انتااب آن اسککت آن ریسککک را کاهش دهد، ولی هزینه آن امکان دارد، به

 استراتژي جلوگیري کند.

 

 پذيرش ريسک

ستراتژي پذیرش، یعنی قبول زیان وقت  شاصی ت -ی که آن رخ می دهد. در واقع خودا ضمین  ضمینی یا ت

هاي کوچک است که در این طبقه جاي می گیرد. پذیرش ریسک یک استراتژي قابل قبول براي ریسک

د. کلیه هاي حاصککله باشکک هزینه حفاظت در مقابل ریسککک ممکن اسککت از نظر زمانی بیشککتر از کلیه زیان

سک ضرورتاً قاهایی که قابل اجتناب و انتقری ستند،  سکپبل ال نی شامل ری ستند. اینها  هایی می  ذیرش ه

یمه آن شاید بشود که خیلی بزرگ هستند که یا محافظت در مقابل آن امکان پذیر نیست یا پرداخت هزینه 

یش، ها ش و عدم وجود تضککمین نسککبت به ریسکککهای خاطر ویژگی جنگ بهعملی نباشککد. در این زمینه، 

ست. سبی ا شده، ر مثالی منا ضمین  سک پذیرفته همچنین هر مقداري از زیاندهی بالقوه عالوه بر مقدار ت ی

 زیان شده محسوب می شود. همچنین ممکن است این حالت قابل قبول باشد در صورتی که امکان تحقق

طوري که مانع هاي سککنگین، کم باشککد یا هزینه بیمه کردن براي مقدار پوشککش بیشککتر، خیلی زیاد باشککد به

 گی براي اهداف سازمانی ایجاد کند.بزر

 



26

  

 انتقال ريسک

ه بسککتن که باش دیگري ریسککک را قبول کند، معموالً بوسککیل اسککتراتژي انتقال، یعنی موجب شککدن این 

ا استفاده از بستن بقرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی. بیمه کردن، یک نوع از استراتژي هاي انتقال ریسک 

 ک را به باشیگر این امر بواسککطه قراردادهاي کالمی انجام می گیرد که ریسککقرار داد اسککت. در موارد د

ازندگان ساختمان هاي دیگر بدون پرداختی بابت حق بیمه، انتقال می دهد. معموالً بار مسیولیت در میان س

ستفاده از وضعیت سوي دیگر، ا صورت انتقال می یابد. از  سازندگان بدین  ل کننده در هاي تعدی یا دیگر 

 ه، به منظور ادارها هاي مالی، یک نمونه از چگونگی انجام اقدامات احتیاطی توسط شرکت گذاريسرمایه

 ریسک از نظر مالی است. 

لحاظ  بعضی از روشهاي اداره نمودن ریسک، در تمامی طبقات جاي می گیرند. پذیرش جمعی ریسک از

ال ریسک انتق به عبارت دیگر به معنی .فنی یعنی تحمل ریسک توسط گروه، ولی توزیع آن در کل گروه

بیمه اي  در میان افراد عضککو در گروه. که این وضککعیت متفاوت از بیمه سککنتی اسککت، که در آن هیچ حق

شککود، ولی در عوک زیان حاصککله به حسککاب تمام اعضککاي گروه پیشککاپیش میان اعضککاي گروه مبادله نمی

 گذاشته می شود. 

 

  در جهت کاهش و اجتناب از ريسک "پوکا يوکه"استفاده از تکنیک 

ز روش ایکی از متداول ترین راه کارهایی که در کشکککورهاي توسکککعه به کار گرفته می شکککود، اسکککتفاده 

تفاق افتادن نداشته اهاییست که به جاي اینکه منتظر شد تا خطا اتفاق بیفتد، کاري انجام داد که خطا امکان 

 باشد.

  

 چیست؟ "پوکا يوکه"

س سیار فراموشواقعیت این ا سان ب شتباه میت که ان شتباهات کار بوده و ا کند. غالبا ما دیگران را به دلیل ا

سرزنش می شان  شان ای سرد و روحیه ای کنیم. خصوصا در محل کار چنین برخوردي نه تنها کارکنان را دل

ضعیف می ست تکنیکی «یوکه -پوکا». کندنمی حل هم را مشکلی بلکه کندرا ت  بروز از يجلوگیر براي ا

شتباهات سانی ساده ا ساس. کار هنگام در ان ست. هنی بر احترام به ذکاوت و مبت یوکه -پوکا ا وش افراد ا

هایی که وابسکککته به حافظه و احتیاط هسکککتند، وقت و فکر کارهاي تکراري و فعالیت یوکه با حذف -پوکا

ند وقتافراد را آزاد می تا بتوان یت کند  عال جام ف به ان آفرین اختصکککاص دهند. در ي ارزشهاخویش را 

شککوند و هر روز این امکان وجود دارد که این اشککتباهات هاي کاري، برخی از امور اشککتباه انجام میمحیط

 .منجر به تولید محصول یا خدمت معیوب گردد
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ات در عدم ثبیکی از مسکککایل بحرانی در سکککازمان هاي ناب، ایجاد و حف  ثبات عملیات اسکککت. امروزه 

نند. در یکی از بزرگترین مشکککالت سککازمان هایی اسککت که در دسککتیابی به این مهم تالش می ک عملیات

شتباهات و یا فنون خطا ناپذیري شف ا ساده  میان کلیه ابزارهاي موجود براي تحقق این آرمان، ک یکی از 

ت سکککاده الترین و در عین حال موثرترین طرح هاسکککت. این تکنیک معموال با حداقل تکنولوژي و ابزارآ

 .ان می گرددقابلیت اجرایی داشته و اجراي درست آن باعث بهبود سیستم و باالرفتن بهره وري در سازم

ار در سال پوکایوکه )فنون خطا ناپذیري( در حقیقت یکی از تکنیک هاي تضمین کیفیت است که اولین ب

نایع شکککرکت تویوتا موتور( ( Shigeo Shingoمیالدي توسکککط 1961 . گردید رفیمع  مهندس صککک

 تشککککیل( يجلوگیر معناي به)یوکه و( غیرعمدي خطاهاي معناي به) پوکا ژاپنی ي کلمه دو از پوکایوکه

گیري از بروز خطاهاي غیرعمدي اسکککت. در حالی که جلو پوکایوکه، مفهوم کل در و اسکککت، شکککده

نرا رسککمی بار آ پوکایوکه براي مدت هاي مدیدي در صککورهاي ماتلف در جریان بود، تویوتا براي اولین

 پرداخت . ZQC -zero quality control کرد و سپس به توسعه ي طرحی به نام

ZQC  د محصول معیوب به کنترل نحوه اجراي عملیات می پردازد، به طوري که خود سیستم قادر به تولی

دستگاه بافندگی خ ننباشد، گرچه ماشین و یا اپراتور مرتکب اشتباه شوند. بطور مثال می توان به پاره شدن 

شاره کرد، در ستم مورد این  ا ست شده طراحی اي گونه به سی شتباه هنگام در که ا  پود تارو دنش بافته ا

کایوکه یکی از مه ي بافندگی به طور اشکککتباه را به ماشکککین نمی دهد. پوادا امکان و شکککده پاره نخ پارچه،

ستمی ر  ZQCاجزاي کلیدي سی شمار می رود و هدف آن در هر  صفر، به  ز طریق اساندن عیوب به حد 

شد. پوکایوکه را نمی توا شتباهات در کوتاه ترین زمان ممکن می با صحیح ا ن مانند یک جلوگیري و یا ت

قیقت نسکککاه براي هر گونه سکککیسکککتمی پیاده کرد و در آن نباید به دنبال طرز عملی خاص گشکککت، در ح

مل آن جهت شککیوه ي خاص. بنابراین اجراي کا پوکایوکه، بیشککتر بیانگر یک مفهوم یا ایده اسککت، تا یک

م جهت ابزارهاي الز .جلوگیري از بروز اشکککتباهات، وابسکککته به طرز تفکر افراد در محیط کاري اسکککت

ها ید و بسکککت ند از: ق بارت که ع کایو یک پو کارگیري تکن نده(Jigs and fixtures)ب  ، هشککککدارده

سنج و یا ترموستات (alarms)ها شار  سورها )مانند ف سن ستم هاي کاغذي و ..... ک،  سی ه باعث متوقف (، 

مدتا امکان اشتباه کردن ماشین از ادامه ي کارو یا هشدار به اپراتور در صورت بروز اشتباه می شوند، که ع

واس پرتی و یا را براي اپراتور غیرممکن می سازند. از آنجایی که بیشتر خطاهاي بشر ناشی از خستگی، ح

 طوره ب و اپراتور توجه به نیاز بدون که اسککت آن مطلوب پوکایوکه ي لح بی حوصککلگی اسککت، یک راه

ا بکار گیري یمطابق با قطعه برکیت مونتاژ، و  اي شککده تعبیه هاي شکککاف مثال، طور به. کند کار مسککتقل

 .یک قرار مناسب هنگام سوراخ کاري، که مانع از تغییر موقعیت قطعه خواهد شد
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سط پوکایوکه  سی او. شد ابداع شینگو یو جی شی نام به ژاپنی دتولی مهندس یک تو ست ک  باعث که ا

 Fool را سکککیسکککتم این  . وي ابتداشکککد ژاپن در کیفیت کنترل مفهوم بسکککط در عظیمی تحوالت ایجاد

proofing  نام آن ند نبود،  کارگران خوشکککای که چون براي  گذاشکککت  نام  نه  هات احمقا با ا ریا اشکککت

یا خطاناپذیري    Fail safing اهات فراموشی تغییر داد و سپس آن ریا اشتبا   Mistake proofing به

 شککود، در انگلیسککی به معناي پوکاتلف  می (Poh-KahYoh-Key) صککورتکه به یپوکا یوک نامید.

فتن انرژي، رکه پوکایوکه سیستمی است که از هدر نتیجه این عمدي( و یوکه )پرهیز( است.ر)خطاهاي غی

 .ککککنکککدبکککروز خکککطکککا در آیکککنکککده، جکککلکککوگکککیکککري مکککی زمکککان و مکککنکککابکککع قکککبکککل از

ست. پوکایوک ساس پوکایوکه بر احترام به ذکاوت و هوش کارگران مبتنی ا تکراري  ه با حذف کارهايا

تا آن بتوانند  کندهایی که وابسکککته به حافظه و احتیاط هسکککتند، وقت و فکر کارگران را آزاد می و فعالیت

اسکککت  آفرین اختصکککاص دهند. در محیط پیچیده کاري، ممکنهاي ارزش وقت خود را به انجام فعالیت

ولید محصککول تبعضککی از کارها اشککتباه انجام شککوند و هر روز این امکان وجود دارد که این اشککتباهات به 

تري را به شوند و اگر شناسایی نشوند، انتظارات کیفی مشمعیوب منجر شوند. عیوب، اتالف محسوب می

االي معیوب یوکه بر این اعتقاد اسکککتوار اسکککت که نباید حتی تعداد کمی ک یاس مبدل خواهند کرد. پوکا

یوب صفر )عدم تولید شود. براي مبدل شدن به یک رقیب جهانی، یک شرکت نه تنها باید فلسفه تولید با ع

فاهیم سکککاده اي متولید معیوب( را دنبال کند، بلکه باید آن را در عمل به کار بندد. روش هاي پوکایوکه 

ا همیشککه مثل رتند که براي تحقق همین هدف به کار می روند.نباید انتظار داشککت که افراد همه کارها هسکک

ش شتباه کاري  شین درست و دقیق انجام دهند. یک حواس پرتی کوچک می تواند باعث بروز ا ود. این ما

 براي دهش عثبا که است طراحی نقص یک بلکه. نیست کار در قصور یا کاري کم عنوان به "لزوما  خطا

 ، ایوکهپوک اي پایه اصول.است بزرگی مشکل این و شود صرف زیادي عمل دقت و توجه عملیاتی، انجام

 براي را کردن شتباها که است فرایندهایی و هاتکنیک ، ساده گاه یا پیشرفته ابزارهاي  ه ازاستفاد یا طراحی

 با.شودمی نیکال هايجویی صرفه باعث که تایس ساده قانون پوکایوکه. کندمی ممکن غیر کننده استفاده

ستفاده از سیستم در ا نباشد، هم نرمال و عادي شرایط در کننده استفاده اگر سیستم، در خطاناپذیري ایجاد

 .می شود نمی تواند خطایی کند و این خود باعث جلوگیري از اتالف، خرابی، ضایعات و حادثه

 

 هد؟چه کسي مي تواند پوکايوکه را توسعه د

تواند در این سککیسککتم روش جالبی وجود دارد. هر کسککی از مدیر گرفته تا سککرپرسککت و حتی کارگر می 

 فروش، باش  پوکایوکه را توسکککعه دهد. )حتی براي افراد خارج از سکککازمان مانند مدیران و کارمندان

 اختیار این داراي  کارکنان همه(. دارند کار سرو مدارک و اسناد با که جاهائی یا و فروش از پس خدمات
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 .کننککد اجرا را خوبی هککاي پوکککایوکککه خود، اطراف محیط در انککدکی، هککايآموزش بککا کککه هسکککتنککد

  
 کار برده شود.تواند به هاي ماتلف میصورتپوکایوکه به  : انواع ابزارهاي پوکا یوکه

 صورت هشدار اعالم خطا به  .1

داي غیر هاي خطر، زنگ اخبار، پیغام خطا، صکککها فقط قابلیت هشکککدار دارند، مثل چرا برخی از روش

قطعات خط تولید،  صورت زیر باشد:اگرتواند بههاي این دسته میعادي، بوي نامطبوع و ... .برخی از مثال

 ورتصکک در و چرا  قرمز رنگ  رو به اتمام باشککد، رنگ زرد روشککن می شککود. در صککورت اتمام قطعات،

 .شد خواهد روشن سبر رنگ تولید، خط در قطعات  شارژ

روع به بوق اند که با باال رفتن سکککرعت، بیش از حد مجاز، شکککبرخی از خودروها داراي کیت الکترونیکی

 زدن می کند

  صد در صد بازرسی .2

رلی، هاي کنتشککود مثل گیجحصککول معیوب جلوگیري میم تولید از صککد، در صککد کنترل با روش این در

شمی( Limit Switch)کلید حد مجاز سته میبرخی از مثال. ...و ها، چ ورت زیر صتواند بههاي این د

راه ورودي  وقتی خودرو در این تونل تست قرار می گیرد، پس از ثبت شماره خودرو توسط بارکد، :باشد

 .ودشکه تنظیمات آن انجام نگیرد، در خروجی باز نمیو خروجی تونل بسته می شود و تا زمانی

صندوق، با ن صب موکت  سوراخهنگام ن سوراخصب خار طوسی رنگ در ابتدا، کلیه  هاي هاي موکت با 

 .کرد نصب راحتیبه را دیگر خارهاي  توانشوند که به این ترتیب میبدنه همراستا می

 

 جلوگیري از خطاي فراموشی  .3

شاص کردن جاي ابزار روي شود، مثل م شی کار می  تاته  این مدل پوکایوکه باعث جلوگیري از فرامو

ند و... .برخی شوطور اتوماتیک خاموش مییا سشوارهاي بهداشتی که پس از ترک استفاده کننده، بهابزار 

 صورت زیر باشد:تواند بههاي این دسته میاز مثال

 دهککد.اي را در سککککر جککاي خککود ر نشککککان مککیایککن تککاککتککه گککم شککککدن یککا نککبککودن قککطککعککه

ش طور اتوماتیک خاموننده، بهاین دسککت خشککک کن داراي تایمري اسککت که پس از ترک اسککتفاده ک

 شود.می

 خطاناپذیري  .4

اده کننده اي که امکان ارتکاب خطا را از اسککتفگونهصککورت ضککد خطاسککت؛ به نوع پیشککرفته پوکایوکه به

هاي پی، فیشکند، مانند سککوکت هاي رایانه، فالگیرد و حتی او را در انجام صککحیح کار راهنمایی میمی

 سه پایه تلفن و... .
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   صورت زیر باشد:هاي این دسته می تواند بهاز مثالبرخی 

از بین  جاي همها را بهاي هسکککت که احتمال درهم رفتن کابلهاي کامپیوتر داراي گیرهسکککوکت کابل

روج راحت ها یک زبانه پالستیکی دارند که از گیرکردن و شکسته شدن و همچنین خبرد. این سوکتمی

 سوکت، جلوگیري می کند.

م هاز یک جهت خاص وارد کیس رایانه می شککود. گوشککه پخ دار دیسکککت هم راهنماي ورود و فالپی 

ست که  سکت چهارگوش نی شکل ظاهري دی ست.  شدن ا سکت در هنگام خارج  محلی براي هل دادن دی

 کند.این موضوع از ورود غیر صحیح جلوگیري می

 

  :خصوصیات تجهیزات پوکايوکه را مي توان به صورت زير نام برد
 قابلیت استفاده توسط کلیه پرسنل سازمانی -1

 قابلیت نصب آسان -2

 یر باشد(عدم نیاز به توجه مداوم اپراتور )در حالت ایده آل، بدون توجه اپراتور انجام پذ -3

 هزینه ي پایین ابزار آالت بکار رفته -4

 کند تصحیح آنرا ممکن زمان ترین کوتاه در یا و شود اشتباه بروز از مانع -5

 

 يجاد کننده خرابیها هستند؟چه عواملي ا

 اغلب خرابیها در یکی از پنج حالت زیر رخ می دهد:

کاري، نشده باشد. مثالً اگر در عملیات پرس ر طراحی فرآیندهاي استاندارد، رویه هاي مناسبی رعایتد -1

 مسائل ایمنی در نظر گرفته نشود، احتمال وقوع حادثه وجود خواهد داشت.

ذیري وجود دارد. به عنوان مثال زیاده از حد کار کردن یاتاقان پعملیات، تغییر عمالً در بسکککیاري از  -2

ز بروز اهاي یک ماشکککین می تواند موجب ایجاد خرابی باشکککد که با تعمیر و نگهداري مناسکککب می توان 

 خرابیها جلوگیري کرد.

ودي نست که مواد وراهی ممکن است از مواد غیریکنواخت و یا آسیب دیده استفاده شود. راه حل ایگ -3

مالی جلوگیري شکککود. پذیري احت یا تغییر  تا از خرابی  ند  بازرسکککی شکککو ماً  ید، حت گام رسککک  به هن

ه یک ماشککین می تواند موجب ایجاد خرابی شککود که با تعمیر و نگهداري مناسککب و قطعات فرسککود -4

 مدیریت ابزار می توان از بروز مشکل جلوگیري کرد.

صاگر تمامی موارد فوق در -5 سان می تواند باعث بروز ست و  شتباه اپراتور و خطاي ان شود، ا حیح اجرا 

 خطا، خرابی و حادثه شود.
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انسککانی  معموالً چهار حالت اول هر کدام داراي راه حلهایی اسککت که توضککیح داده شککد ولی چون خطاي

 قابل پیش بینی نیست پیشگیري آن نیز سات تر است.

 

 Mistakeproof چگونگي اجراي

 مفهوم زیر آشنا شوید: 3سازي یا پوکا یوکه باید با شروع اجراي تکنیک ضد خطا براي

 هدف شما از خطا نا پذیري چیست؟ -

 یست؟چمتدي که براي آن وضعیت بهترین میباشد  -

 خطا نا پذیري چیست؟ نتیجه یا پیامد مورد نظرتان از -

باه در  یک اشکککت هاروقتی  ید یکی از چ ند بوجود می آ کارسککککازابزار  فرآی هد: آشککک  زیر روي می د
     
 .)سه شاخه ماصوص تلفن(ودزه خطا داده نمی شبه معناي خود کنترلی، یعنی اصالً اجا کنترل: -1

 .(پرس لکترونیکیا چشم گاز، ترموکوبل) ت بروز خطا فرآیند متوقف می شوددر صور توقف: -2

 .(خودرو ایمنی کمربند چرا ) دهد رت بروز خطا سیستم هشدار میدر صو اخطار، هشدار: -3

 انسان . گانه 5تشایص خطا بوسیله حواس  اعالم خطر حسي: -4

 

ه اتفاق می کبهترین نوع پیامد به موارد متعددي وابسککته اسککت. توجه به چگونگی شککروع یک پیامد، آنچه 

سرمایه همگی جزو شروع پیامد، ارزش نهفته، میزان خطر، عمق حوادث و برگشت  وارد این م افتد، نتیجه 

صورت اتوماتیک عمل می کنند در حالیکه در اعالم خط ستند. کنترل، توقف و اخطار همگی ب ر حسی، ه

 این نیاز وجود دارد که اپراتور، اشتباهات و خطرات را لمس کند.

 

 عبارتند از: گامهاي اصلي اجراي سیستم ضد خطا سازي

 شناسایی مشکالت -1

 الویت بندي مشکالت -2

 ریشه یابی -3

 هاایجاد راه حل -4

 ارزیابی نتایج حاصله -5

 

 ، که بوسیله تکنیکهاي زير انجام میشود :شناسايي مشکالت -گام اول 
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 توفان فکري  -1

 گزارش بازرسی و ممیزي هاي دوره اي -2

 آنالیز ضایعات و معیوبات -3

 برگشتی از مشتري ها -4

 گزارش خطاهاي فرآیند -5
6- FMEA 

 

 توسط  اولويت بندي مشکالت -گام دوم 
 تواتر اتفاق خطاها -1

 میت ممیزي هااه -2

 ضایعات -3

 توقفات -4

 زمان دوباره کاري -5

 استفاده از اصل پارتو -6

 زمان یا هزینه کشف -7

 

 5W1H ريشه يابي مشکالت، توسط تکنیک -گام سوم 

 

 (؟)چه کسی حوادث و خطاها را تجربه کرده است(WHO) چه کسی -1

 )مشکل چیست( ؟(WHAT) چه چیزي -2

 می افتد(کجاست، مشکل کجا اتفاق  )ریشه مشکل ؟(WHERE)کجا -3

 )چه زمانی مشکل اتفاق می افتد( ؟(WHEN)چه وقت -4

 )علت روي دادن مشکل چیست( ؟(WHY)چرا -5

 رد()چند بار مشکل اتفاق افتاده، چطور می توان مشکل را خطا ناپذیرک ؟(HOW)چطور -6

 

 حل راه ايجاد  -گام چهارم 
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ی فاده از تکن یا حذف خطا، اسکککت یافتن بهترین راه حل ها جهت کاهش و  ی و ک هاي کار گروهبراي 

 باشند هداشت حضور گروه در مطلع  جلسات منظم بررسی منشا خطاها ضروري است. باید افرادي خالق و

 .دهند پیشنهاد را حلها راه بهترین تا

 

  ها حل راه نتايج ارزيابي - گام پنجم

 یا اشتباهات کاهش یافته اند؟ ) بررسی آمارها و تعداد خطاها(آ -1

 ل ها(هزینه راه ح -ات مالی )مقایسه آنالیز سود بررسی تأثیر -2

 تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن با ، خطا ناپذیر سازي:

 

 چه کسی می تواند پوکایوکه را توسعه دهد؟
واند در این سکککیسکککتم روش جالبی وجود دارد. هر کسکککی از مدیر گرفته تا سکککرپرسکککت و حتی کارگر میت

 پوکایوکه را توسعه دهد.

ند مدیران و کارمندان باش فروش، خدمات پس از فروشحتی ب مان یا  راي افراد خارج از سکککازمان  و 

 جاهایی که با اسناد و مدارک سرو کار دارند.

یوکه هاي خود، پوکا اطراف محیط در اندکی، آموزشککهاي با که هسککتند اختیار این داراي کارکنان همه 

 خوبی را اجرا کنند.

 

 انواع خطاها
 

 : شوند مي تقسیم اصلي نوع 10 به:  انساني ايخطاه -الف 

 وقتی تمرکز نککداریم ، بعضکککی چیزهککا را فراموش می کنیم. : بی توجهی یککا فراموشککککککاري -1

 ی کنیم.مگاهی قبل از درک کامل شککرایط محیطی فوري نتیجه گیري خطاي ناشککی از درک اشککتباه :  -2

لی سریع قضاوت می کنیم چون یا آن را خی : گاهی در خصوص یک موقعیت، اشتباه خطاي شناسایی -3

 تشککایص وحوضکک به  از نظر می گذرانیم و یا آن موقعیت به قدري از ما دور اسککت که نمی توانیم آن را

 .دهیم
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بی -4 بودن:خطککاي نککاشککککی از  جربککه  می ت تبککاه  جربککه، اشکککک ت بود  ن لیککل  هی بککه د یم.گککا ن  ک

شی از  -5 شر :بی توجهی به قانونخطاي نا ضروگاهی در برخی   ري می دانیم.ایط، رعایت قوانین را غیر 

مد -6 طاي غیر ع باه می کنی خ باشکککیم، اشکککت جه  که متو یل حواس پرتی و بی آن  به دل گاهی   م.: 

شی از کندي -7 هیم و در نتیجه د: گاهی به دلیل تاخیر در قضاوت، کارها را به کندي انجام می  خطاي نا

 افتد. عکس العمل مناسب نداریم و اشتباه اتفاق می

ستاندارد -8 شی از فقدان ا ست خطاي نا ستورالعمل و ا سب : بعضی از خطاها به دلیل فقدان د انداردهاي منا

 . کاري موجود اتفاق می افتد

می کنند ولی ن: گاهی خطاها زمانی رخ می دهند که تجهیزات، مطابق انتظار کار  خطاي غیر منتظره -9

 عالئم آن را تشایص نمی دهیم.

ه باشد. )سوء : ممکن است فردي عمداً اشتباه کند تا ضرري به سازمان خود وارد کرد عمديخطاي  -10

 تفاهمات شاصی(.

 به هسککتند؛ ريپیشککگی قابل آنها اغلب ولی افتند می اتفاق ماتلفی دالیل به اشککتباهات چند هر مجموع در 

شأ یافتن براي را زمانی کهآن شرط شتب این دریابیم و کنیم صرف عیب من ر اطراف ما داهات کی و کجا ا

تهبه ها را دسککک به این اطالعات الزم اسکککت منشکککأ عیب  یابی  نديوقوع می پیوندند. براي دسکککت  کنیم. ب
  

   : انواع منشأ عیوب

 از قلم افتادن یک فرایند  -1 

 خطاهاي فرایندي  -2 

 خطاهاي مربوط به موقعیت قطعه کار  -3 

 از قلم افتادن قطعات  -4 

 اه بودن قطعاتاشتب  -5 

 فرایند بر روي قطعه اشتباه  -6 

 اشتباه حین عملیات -8

 خطاهاي تنظیم   -9

 آالتسازي نادرست ماشینآماده  -10

 هاجیگ و ابزارها نادرست سازيآماده -11
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 هاي تشخیصانواع عیوب و روش

 

 "اند شده جادیا "هستند و یا دیگر "در حال ایجاد شدن"عیوب به یکی از این دو حالت وجود دارند : یا   

 پوکایوکه در مقابل این عیوب سه وظیفه مهم برعهده دارد:  .

 کنترل و جلوگیري از خطا .1 

 خطا زیانبار اثرات توقف.2 

 خطا وجود اعالم.3 

  یجادا تازگی به که عیبی تشایص و “ پیشگیري“ ، است شدن ایجاد حال در که عیبی توقف و تشایص 

 د.شونامیده می” کشف“ ، است شده

  
 ابزارهاي کشف عیب

یی که در هاتوان از ابزارهاي متنوعی اسککتفاده کرد. کاشککفدر پوکایوکه براي کشککف عیوب و خطاها می

 اند:شوند دو دستهپوکایوکه استفاده می

 گویند.ماسی میگیرند و به آنها ابزارهاي تهایی که با قطعه مورد آزمایش در تماس قرار میاول: کاشف

یی نهککا می دوم: آ تمککاسککککی  یر  غ بزارهککاي  نهککا ا تمککاس نککدارنککد و بککه آ طعککه  ق ینککد.کککه بککا   گو
  

 خطاناپذير سازي فرايند ممیزي:

 براي که شکککودمی معیوب خدمت /محصکککول ایجاد باعث فرایند، یک عملکرد در خطا و اشکککتباه وجود 

ت/ این اصککالحات محصککوال ترین پرهزینه. شککود صککرف ییاه هزینه باید عیوب این حذف و شککناسککایی

 دسککت مشککتري میرسککند. از آنجا که ممیزي فرایندي اسککت که به دنبال یافتن انطباق خدماتی هسککتند که به

هاي موجود در یک سازمان با استاندارد موردنظر است، باید در کمال صحت و دقت و به دور از هرگونه 

ضمن این صورت پذیرد و  شتباه  سازمان ممیزيخطا و ا سازمان میکننده را حف   که اعتبار  کند، باید به 

 ممیزي شونده نیز در راه رسیدن به اهدافش کمک و یاري رساند. بنابراین خطاناپذیرساختن فرایند ممیزي

(Auditing Mistake  Proofing) ند گامی اثرباش در جهت بهبود عملکرد سکککازمانمی هاي توا

سانی ناشی میشوند،  درصد از 80که حدود کننده، به شمار آید. باتوجه به این ممیزي عیوب از خطاهاي ان

هایی که می توان تا حد زیادي از بروز این خطاها جلوگیري کرد. تالش "پوکایوکه"با استفاده از تکنیک 

میالدي به منظور کاهش محصکککول / خدمت معیوب انجام شکککد، به بهبودي قابل  1980تا  50هاي  در دهه

سازمان شد. براتوجه در عملکرد  ساس، روشها منتهی  نحو قابل هاي آماري و کنترل کیفیت آماري بهین ا
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درصد رسید که پیشرفت شگرفی به  99اي توسعه یافتند و درصد تولید محصول سالم به بیش از  مالحظه

آمد. با توسکعه صکنعتی و پیشکرفت در صکنایعی مثل هوانوردي، وجود اشککاالت جزئی در این حسکاب می

گیري سنگینی شود که در مواردي این اتفاق نیز افتاد، بنابراین، چنین نتیجهصنایع میتوانست باعث صدمات 

بی خرا فتککه شکککونککد.شککککد کککه  گر نبککایککد نککادیککده  تنککد و  هم هسککک م یز  ن جزئی   هککا و اشککککککاالت 

منتهی شکککد که در آن هیچ خطایی پذیرفته  (Zero Defect) این نگرش به تفکري بهنام خطاي صکککفر

 کیفیت کنترل مبناي و دادند توسکککعه را آن نیز  "کراسکککبی"ل نیسکککت. برخی اندیشکککمندان مدیریت مث

 نککیککز بککرهککمککیککن اسککککاس تککوسککککعککه داده شککککده اسککککت. (Quality Control Zero) صککککفککر

شده سعه داده  اند، در عمل در اجراي  مفاهیم و تکنیکهاي پوکا یوکه نیز که بر این تفکر و نگرش بنا و تو

اند. این تکنیک در فرایندهاي م بسککزایی داشککتهخطاناپذیرسککازي و کاهش نرخ اشککتباهات و عیوب سککه

 خوبی توسککعه یافته و اسککتفاده شککده اسککت اما در توسککعه این تکنیک در فرایندهاي خدماتی به تولیدي به

 اندازه فرایندهاي تولیدي، کار نشده است.

ند. یابی میک یدي را ارز یدي و غیرتول هاي تول ند که سککککایر فرای ندي اسککککت  ند ممیزي، فرای  در فرای

ل و مدون اینگونه تعریف شده است: ممیزي فرایندي سیستماتیک، مستق  ISO  19011:2002  استاندارد

ي اسککت .از براي کسککب شککواهد مبتنی بر واقعیت آن، بهمنظور تعیین میزان برآورده شککدن معیارهاي ممیز

کننده در  يممیز هاياصول مهم ممیزي، دستیابی به نتایج مشابه در شرایط یکسان است که تالش سازمان

 دارد. رعایت این اصککل مهم و آموزش ممیزان و جلسککات دورهاي با آنان، نشککان از اهمیت این موضککوع

روجی یکسان خسازي عملکرد در حین فرایند می توان انتظار  هاي فرایند و یکسانسازي ورودي با یکسان

شت. در ممیزي نیز با شابه را از هرفرایندي دا شگیري از خطاهاياجراي پوکایوکه  و م احتمالی که از  و پی

ست رهاي ذيسوي طرف شونده و ممیزان ممکن ا سازمان ممیزي  سازمان ممیزیکننده،  خ دهد، نفع مثل 

ین کیفیت فرایند تضم»می توان به نتایج مشابه و یکسان در فرایند ممیزي دست یافت. این عمل را می توان 

 هککاي ممیزيمی توان از عملکرد تیم APQA اجراي نیز نککامگککذاري کرد. بککا (APQA) یککا  «ممیزي

نیز  (CBده)دهن اطمینان خاطر حاصککل نمود که این کار به افزایش اعتبار سککازمان ممیزي کننده و گواهی

 کمک می کند.
  

 علل عمده بروز خط

 ...و نادرست تشایص اشتباه، اطالعات ممیز، اشتباه مثل  اشتباهات:  -1

 فاوت، دیدگاه ماتلف ممیزان، و...متتغییرات: مثل فرهنگ سازمانی  -2

 ا، نبود فرهنگ سازمانی مشاص و...پیچیدگی: مثل پیچیدگی برخی فراینده -3



37

  

شککگیرانه هم هاي کنترل پیاین عوامل ریشککه اصککلی عیوب و خطاها هسککتند. باتوجه به این که بهترین روش

ن حالت اقدام ود دارد. در ایکامل نیسکککتند، بنابراین نیاز به یک پاسکککخ واکنشکککی در قبال بروز خطاها وج

صالحی بر کنترل خطا و بهبود آن و یا توقف کامل فرایند تاکید دارد. بنابراین در موا سه ا جهه با خطاها به 

 توان اقدام کرد:طریق می

1 – Warn: آگاهی دادن و جلوگیري از بروز خطا 

2 – Control : مشاص شدن خطا و کنترل آن 

3 – Shutdown :  فرایندتوقف کامل 

با این دیدگاه بررسکککی و خطاهاي ممکن و  ند ممیزي را  به مطالب مطروحه، فرای باتوجه  هاي اهرحال 

 بهبود رايب پیشککنهادهایی نهایت در و کنیممی ترسککیم  مورد نظر را APQAپیشککگیري از آنها را مرور و 

 .شد خواهد ارائه ممیزي عملکرد

 

 گیرينتیجه 

 است اي ادهس هايتکنیک و قوانین داراي بلکه نیست پیچیده موشک یک پرتاب علم مانند پوکایوکه  

 در پوکایوکه ايهتکنیک اندازه و حد. باشد داشته سازمان براي را کالنی هايجویی صرفه تواندمی که

که هریک  داردجود و بسیاري هايایده پوکایوکه براي. شودمی مشاص گیردمی انجام که کارهایی

 .د و اندازه خاص خود باشدتواند داراي حمی

رهاي تکراري اساس پوکایوکه بر احترام به ذکاوت و هوش کارگران مبتنی است. پوکایوکه با حذف کا

 کند تا آنها بتوانندرا آزاد می هایی که وابسته به حافظه و احتیاط هستند، وقت و فکر کارگرانو فعالیت

 صاص دهندهاي ارزش آفرین اختوقت خود را به انجام فعالیت

 

 جمع بندي

از آنجا که دنیاي کسککب و کارو صککنعت با تحوالت و دگرگونیهاي متعددي همچون جهانی شککدن، برون 

سپاري و ایجاد ائتالفهاي استراتژیک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیتهاي سازمانها اعم از تجاري و 

هی روشن و مشاص نسبت به انواع ماتلف غیر انتفاعی اهمیت روزافزونی یافته است. در این مقاله دیدگا

ریسک در سطوح سازمانی و استراتژي هاي مدیریت آن را بحث کرده است. در باش ابتدایی یک طبقه 

بندي از ریسککک با توجه به نوع انتظار و پیامد آن )سککودآوري یا حف  وضککع موجود( صککورت پذیرفت: 

ز جمله ریسک استراتژیک، ریسک مالی، ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک، سپس انواع ریسک ها ا

ریسک عملیاتی و ریسک تجاري بررسی شد. صرفنظر از نوع آن، عناصر اصلی تمامی ریسک ها یکسان 
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اسککت ، که شککامل: محتوا، فعالیت، شککرایط و پیامدها اسککت. البته شککاید این عناوین بسککته به نوع ریسککک، 

ي آنها یکسککان اسککت. در انتهاي این مقاله ضککمن تعریفی تغییراتی در ظاهر داشککته باشککند، ولی مفاهیم بنیاد

ماتصککر از مدیریت ریسککک و بعضککی از موارد رایج و شککایع آن در شککرایط کسککب و کار امروز، انواع 

ستراتژي  ستراتژي انتقال، ا ستراتژي هاي متداول در مدیریت ریسک توضیح داده شده است، که شامل: ا ا

 و استراتژي پذیرش )یا نگهداري( است.  اجتناب، استراتژیک کاهش )یا تسکین(

 

 نوع پژوهش 3-3

 ترکیبیهمچنین این تحقیق بصکککورت   .اسکککت يکاربرد قاتیاز نوع تحق پژوهش ازنظر هدف، نیا

ست تحلیلی  شی و میدانی ا ضوردر جامعه و  قیتحق يداده ها رایزپیمای ستفاده از  و ينمونه آمار ایباح با ا

صاحبه  ابزار سوابق انجامبه عالو يگردآورم سی مدارک و  روش در پژوهش ازنظر نیا.لذاشود یم ه برر

 .است یشیمایپ ،یفیتوص قاتیزمره تحق
 

 پژوهش يروش شناس 3-2

بررسکککی  به همراهمیدانی از طریق مراجعه به خبرگان روش پژوهش:این پژوهش بصکککورت کیفی و -الف

 می باشد.اسناد و مدارک 

ه اي و تاباانه اي و غیره (: با اسکککتفاده ترکیبی از منابع کتابااناطالعات ) میدانی، ک روش گردآوري -ب

 پرسشنامه نیمه باز و مصاحبه 

 ري اطالعات ) پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش و غیره (: ابزار گردآو -ج

 پرسشنامه نیمه باز،مصاحبه

همزمان در مدل ها و جداول بصککورت  وش تجزیه و تحلیل اطالعات : اطالعات جمع آوري شککدهر -د

ا با استفاده از طبقه بندي موضوعی و اولویت وارد می شوند.در نهایت پس از تکمیل داده ها و تحلیل محتو

 گزارش نهایی پژوهش تکمیل می شود. مدل مفهومی پژوهش)مدل مفهومی تحلیل ریسک(

سناد،مدارک،اطالعات مر -ب سی کلیه ا سترس و همزمان وش گردآوري اطالعات :برر وجود و در د

با فرمت تجربه نگاري بین کل  نامه مکتوب  ها پرسکککشککک با -مع آوري آن )میدانیجو نمونه  مصکککاحبه 

عات مکتو نه اي و اطال اا تاب نابع ک ندات و م مان بررسکککی مسکککت گان،افراد موثر مطلع و همز ب و خبر

ل و متدولوژي و مطلع مطابق مد غیرمکتوب( و در نهایت مصکککاحبه نیمه سکککاختار یافته مجدد با افراد موثر

 با ابعاد سازمانی و تاصصی مأموریت( مکینزی7sارائه شده)ترکیب 

 نقشه راه این پژوهش)مدل مفهومی( به این شرح طرح ریزي و اجرا شد:
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 روش)مدل و متدلوژي( پژوهش:

 در نهایت مدل و مراحل این پژوهش به شرح ذیل است:

 پژوهشبررسی و جمع بندي ادبیات و پیشینه  -1

 تهیه لیستی از منابع و نقاط ریسک)فرآیندها،افراد،تجهیزات و ...( -2

 2تهیه پرسشنامه اولیه براي آنالیز کلی بند -3

ساختمان،گروه هاي اجتماعی در جامعه هدف -4 مصاحبه ،تهیه منابع )بررسی فرآیندها،مقررات ملی 

 با نمونه ها و...(

 به با خبرگانمصاحجمع بندي ریسک ها و راهکارها و شروع فرآیند  -5

 نفر(7تا5)حدود خبرهانتااب اعضا  -6

 جمع بندي نتایج خبرگان -7

 جمع بندي پژوهش و انتشار نتایج -8

 

 جامعه آماري  3-4

ثر در ارجاع پروژه به اضافه تیم اداري مو جامعه : کلیه مهندسان مکانیک داراي پروانه اشتغال عضو سازمان

 باشد. و کنترل نقشه هاي فنی و صدور پروانه صالحیت می

 جرایی موثرو کادر اداري ا 3و2و1نمونه: انتااب بصورت قضاوتی خوشه اي از مهندسان در پایه هاي 

 و ترکیب با تکنیک گلوله برفی می باشد.

 

 روش نمونه گیري 3-5

ده ادامه پیدا نمونه گیري بصورت گلوله برفی و تا حد رسیدن به کفایت دا با توجه به موضوع پژوهش ،

 می کند.

 

 ژگي نمونه مورد پژوهشوي

  پیش بینی می شود تعداد نمونه هاي مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

 مهندسین مکانیک در پایه هاي ماتلف
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 روش و ابزار گردآوري اطالعات 3-6

 ابزار این پژوهش پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختار یافته است.

 عبارتنداز: منبع اصلی به دست آمده که اطالعات دراین پژوهش ازدو

ا ب، تحقیقات میدانی  در خصکککوص جمع آوري تجربیات در این تحقیق توصکککیفی، :اطالعات اولیه

 استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته شده است.

عات براي روشککن شککدن مباحث نظري تحقیق و کسککب اطالعات مورد نیاز از اطال اطالعات ثانويه:

 ی شود.ت، گزارشات تحقیقی،مدارک واسناد موجود استفاده مکتاباانه اي شامل کتب، مقاالت، مجال
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 فصل چهارم: نتايج و يافته هاي پژوهش

 

صاحبه با خبرگان سناد و فرآیندها و همچنین پس از م سی ا شاخه هاي  موارد ذیل به عنوان ،پس از برر سر

 :ه، شناسایی شدندمطرح شد ریسک هاي

 آیندهاریسک هاي حاصل از فر -الف

 هاي موجود در باش فنیریسک  -ب

 ریسک هاي حاصل از اشااص -ج

 ریسک هاي حاصل از مقررات -د

سات مکانیک ابنیه  -ر سی سته و خرابی تا شامدهاي ناخوا صل از پی سک ها و چالش هاي حا ه متداول کری

 است 

 ید می کند ریسک ها و خطراتی که پیمانکاران یا اشااص ثالث را هنگام اجراي ساختمان تهد -ز

سککی، آسککیب و زیان ایر ریسککک ها و آفت هایی که به جامعه مهندسککان طراح و ناظر و فرآیند مهندسکک -ذ

 مادي و حیثیتی می زند

 

زیر مجموعه به شرح  17که خود شامل  ريسک هاي موجود در فرآيندهاي نظام مهندسي -الف

 ذیل می باشد:

 ي()آزمون،آموزش و کارآموزینظام مهندس تیاخذ پروانه صالح -1

 (آنها ییو کارا یآموزش يدوره ها ي:)انتااب و اجرا يو بازآموز آموزش -2

 يکارآموز يها دوره -3

 (و ارجاع کار از سازمان هیارجاع کار)سهم ندیفرا -4

 ساتیتأس یطراح ندیفرآ -5

 یمقررات مل تیرعا -6

 یمصرف يها الیو متر محصوالت -7

 شده به مالک یارجاع نقشه طراح ندیفرآ -8

 (شده)کنترل نقشه ها یطراح ينظارت بر نقشه ها ندیفرآ -9

  یمحاسبات و طراح يها روش -10

 ساتیتاس یینظارت اجرا مراحل -11

 مصوب يکنترل تطابق اجرا و نقشه ها يها روش -12
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 مصوب در مرحله نظارت يالزم در نقشه ها راتیینغ يها روش -13

 آنها ندهیناظر و مالک و نما ارتباط -14

 يناظر به شهردار گزارشات -15

 یمدارک فن ریو سا یشناسنامه فن صدور -16

 ییاجرا يها نقشه -17

 

سات  سی شته تا سي موجود در فرآيند طراحي و نظارت ر شنا سک هاي فني و کار ب( ري

 که شامل  زیر مجموعه به شرح ذیل می باشد:  مکانیکي نظام مهندسي

 تأسیسات آبرسانی -1

 تأسیسات فاضالب -2

 تأسیسات آتش نشانی -3

 موتورخانه و پمپ خانه)اتاق تاسیسات( -4

 تاسیساتیداکت ها و فضاهاي مشاع  -5

 کانال ها -6

 سپلیت(دستگاه هاي گرمایشی و سرمایشی) بویژه پکیج،کولر گازي،کولر آبی،رادیاتور،داکت ا -7

 منابع ذخیره آب و تجهیزات آن -8

 سیستم گازرسانی  -9

 19عایق کاري ها و مبحث   -10

 فرآیند نصب تاسیسات ماتلف  -11

 

گروه ذیل تقسیم  زیر 6که به  ج( ريسک هاي حاصل از اهمال کاري يا فريب کاري اشخاص

 بندي می شود:

 پیمانکاران تاسیسات آب و فاضالب -1

 پیمانکاران گاز -2

 پیمانکاران تاسیسات گرمایشی و سرمایشی -3

 فروشندگان تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و بهداشتی -4

 مالکان -5

 مهندسان سرپرست کارگاه)و سایر مهندسان استادام کارفرما( -6

 د.مقررات ملی یا بندهایی که امکان اجرایی ندارنریسک هاي حاصل از اجراي بندهایی از  د(
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صل ر( سک ها و چالش هاي حا سات مکانیک ابنیه که ری سی سته و خرابی تا شامدهاي ناخوا متداول  از پی

 است 

 

 ند کخطراتی که پیمانکاران یا اشااص ثالث را هنگام اجراي ساختمان تهدید می  ریسک ها و ز(

 

زیان  وآسککیب  ،به جامعه مهندسککان طراح و ناظر و فرآیند مهندسککی هایی که و آفت ها ریسکککسککایر  ذ(

 مادي و حیثیتی می زند

 

صل به  صورت مف شه ها و دالیل در ادامه به  شانه ها، ری سک ها، عوارک و ن شریح ری نهایتا  وت

 موارد ذکر شده در هر باش پرداخته خواهد شد:  راهکار و نتیجه گیري ارائه

 

 فرآيندها ريسک هاي موجود درالف( 

ندي به با توجه به پژوهش به عمل آمده از خبرگان در این باش، مهمترین نقاط چالش و آسکککیب فرآی

 ک جزئی تر به شرح ذیل می باشند، عبارتند از:یسترتیب اولویت که خود شامل نقاط ر

 اشتغال  ريسک هاي صدور پروانه

ه نام بردند جاد ریسک و آسیب در این حوزبرخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ای ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 عدم اجراي عدالت صالحیتی -

 بحث هاي تیوري به موارد حداقل هاي عملی که شاص آزمون دهنده باید بداند، می چربد. -

تایید توسکککط  - به نظام،  ن نفر اعضکککاي قبلی نظام اسکککت 2صکککرفا مالک جهت وورد  د و هیچگونه فرآی

 براي تایید صوري وجود ندارد. خظاناپذیرسازي

بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشکککانه هایی را سکککبب می گردد که با توجه به سکککانان  عوارض:

سازمان نظام  سواد ولی فاقد مهارت هاي عملیاتی وارد  سانی با  ست که مهند خبرگان، مهمترین آنها این ا

نتیجه خروجی این پیامد در سطح شهر، از نگاه  مهندسی و نهایتا عملیات نظارت و طراحی  می شوند و در
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مالکان، بی سوادي مهندسان جلوه می نماید در صورتیکه ریشه این مشکل، در بی تجربگی مهندسان تازه 

 وارد می باشد نه بی سوادي آنان.

 ل می باشد:مورد از ریشه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور ، به شرح ذی 3همچنین  ريشه و دلیل:

س - صالحیت فنی و همچنین تنا ست هاي کتبی و عملی از  شامل ت صالحیت  سنجش  ب فقدان نظام جامع 

 شاصیتی

 بر سابقه کار و اعتبارسنجی فقدان نظام صحه گذاري -

 )فقدان مهارت هاي ارتباطی(کمبود زمان مهندسان، شاغل بودن و همچنین کمرویی مهندسان -

 ورود به نظام مهندسیدر معرفی افراد جهت  و ارتباطات مالک روابط -

 

جهت حف   با توجه به یافته هاي ذکر شده می توان نتیجه گرفت نظام مهندسی راهکار و نتیجه گیري:

 هد:داقدامات ذیل را طرحریزي و انجام آبرو و سرمایه اجتماعی خود در سطح استان، می بایست 

کار در سکککطح طراحی سکککیسکککتم جامع جذب،گزینش،ارزیابی صکککالحیت و کارآموزي: این راه -

 اشد.باستراتژیک و کشور می بایست انجام شود و متولی اصلی آن وزارت راه و شهرسازي می 

 البته نقش اسکککاسکککی و زیرسکککاختی جهت تربیت، فرهنگ سکککازي و آموزش علمی افراد بر عهده

 با توجه به عدم وجود سککیسککتم آموزشککی مدون و آموزش و پرورش و وزارت علوم می باشککد.

دي ماصککوص رشککته تاسککیسککات مکانیکی وجود یک دوره تجربه اندوزي جهت سککیالبس کاربر

 مهندسین به شکل کارآمد و دقیق الزم است.

 آزمون عملی پس از دوره کارآموزي -

 آموزش هاي مهارت هاي فردي از قبیل مهارت ارتباطی با کارفرما -

 توجه به اخالق مهندسی -

 

 (آنها ييو کارا يوزشآم يدوره ها ي)انتخاب و اجرا : يو بازآموز آموزش

ه نام بردند برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوز ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 در نظام مهندسی آموزش فقدان سیستم ارزیابی عملکرد -

 عاتشانبه روز شدن صنعت تاسیسات و ساختمان و عدم اقدام مهندسین در به بروز رسانی اطال -

 سازمانآموزش هاي عدم مشارکت همه مهندسین در  -

 موزش هاآبواسطه بی توجهی به  بروز خسارتهاي تکراري در سطح شهر -
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نان بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشکککانه هایی را سکککبب می گردد که با توجه به سکککا عوارض:

دم اطالع از عمهندسین و همچنین  خبرگان، مهمترین آنها این است که در اثر عدم به روزرسانی اطالعات

و نهایتا  مقررات جدید، خسارت هاي تکراري در سطح شهر بوجود می آید و در نتیجه خسارت به مالکان

 افزایش نارضایتی عمومی از نظام مهندسی را سبب می گردد.

ن، به شککرح گامورد از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبر 3همچنین  ريشههه و دلیل:

 ذیل می باشد:

 نبود اجبار مناسب و دائمی همچنین فقدان انگیزه براي مهندسین جهت بروز شدن، -

 ن زمینهچند شغله بودن مهندسین در نتیجه عدم تاصیص زمان کافی جهت بروز رسانی دانش خود در ای -

نی بروز رسککافقدان وحدت رویه مشککاص در نظارت و طراحی، بی تجربگی مهندسککان تازه وارد و عدم  -

 .اطالعات مهندسان نیز از مهمترین عوامل ایجاد خسارت هاي تکراري در سطح استان می باشد

 

کار می توان مورد راه 4با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 اشاره نمود:

 انی شده: ندسان از مقررات بروزرسراهکار به منظور افزایش سطح سواد، تجربه، یادآوري و آگاهی مه -

دوره اي به  که تازه پروانه اخذ نموده اند توسط اساتید بصورت 3آموزش و آزمون مجدد مهندسان پایه 

ه ها نیز انجام داد. همراه ارائه مشوق هاي سهمیه اي براي مهندسان که حتی می توان این کار را در سایر پای

شد، بوسیله اخذ زیی تر تقسیم شوند و هر مهندس در هر پایه اي که بابه عبارتی پایه ها، به دسته هاي ج

 امتیاز در آزمون هاي مجدد، بتواند سهمیه اش را در همان پایه، ارتقا بدهد.

به  ازید و نشو یکار را گسترش داد. صنعت به روز م نیا یزشیانگ یآموزش يکالس ها جادیبا ا بهتر است -

به صورت  ایستبمی  بازآموزي .دیایبه وجود ن ي واقعیبازآموز دیوانه شااست. فقط به اجبار پر يبازآموز

 برسند . یخاص ازیمداوم باشد نه از سر اجبار که به امت

 استفاده از یک سیستم ارزیابی عملکرد و اطالعات اعضاي نظام مهندسی بصورت دوره اي. -

ي زمانی مشاص نتایج را در بازه ها می توان به تدوین وحدت رویه ها در قسمت هاي ماتلف اقدام نمود و -

هر و سازمان شبه تازه واردها و حتی در دوره هاي بازآموزي ارائه داد و از خسارتهاي تکراري در سطح 

 جلوگیري کرد.
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 يکارآموز يها دوره

ه نام بردند برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوز ريسک:

 ار ذیل می باشد:به قر

 استفاده از روابط در دوره هاي کارآموزي، در نتیجه معموال دوره، صوري صورت می پذیرد  -

ل در عدم آموزش مهندسکککان تازه وارد در نحوه برخورد با مالک، مجري، طراح و سکککایر عوامل مشکککغو -

 ساختمان

 بارتند از:عمهمترین انها  بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هایی را سبب می گردد که عوارض:

 رآموزيبی تجربگی مهندسان تازه وارد و عدم آمادگی آنها براي شروع فعالیتشان بعد از دوره کا -

 ر ساختمانبرخورد نامناسب برخی از مهندسین تازه کار با مالک، طراح، مجري و سایر عوامل مشغول د -

شه و دلیل: همچنین  شه ها و دالیل عامل ای 2ری شرح ذیل جاد پیامد مذکور از نگاه خبرمورد از ری گان، به 

 می باشد:

ام آن ندارند کارآموزي از اسکککاتید وقت می گیرد و مبلغی نیز دریافت نمی کنند، در نتیجه رغبت به انج -

ست که  شکل چند ماهی ا شد که این م صل  سازمان این نتیجه حا سولین  شده حالبته در تحقیقات از م ل 

 است.

 نحوه ارتباط با عوامل درگیر در ساختمان فقدان سیستم آموزشی  -

 

کار می توان مورد راه 4با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 اشاره نمود:

اثیر بیشتري کارآموزي اگر دسته بندي شود مانند دسته ي گاز، فاضالب،آب ،سرمایش و ... کارآمدي و ت -

 دارد.

آوزش داده  رتباط با مالک، مجري، طراح و... توسط ناظر که در هیچ کجاي مقررات ملییادگیري نحوه ا -

 -2ندسککان باتجربه در دوره کارآموزي بصککورت دیداري  یاد بگیرند به همراه مه -1نمیشککود. پیشککنهاد: 

 برگزاري دوره هاي نحوه ارتباط براي مهندسان گذاشته شود.

 ه کارآموزي از مهندسان برگزاري آزمون عملی بعد از اتمام دور -

ماهه به تازه ورودي ها کار ارجاع داد ولی اجراي آن بوسکککیله  6اگر بتوان از همان ابتدا بدون اتالف وقت  -

سرکار میآیند به آنها حق الزحمه  ساعتی که ناظران تازه کار به  شود و به تعداد  ارشدها و باتجربه ها انجام 

و تعدادي بی تجربه اسکککتفاده نمود )مهندسکککین ناظر یا مقیم پروژه  داده شکککود. میتوان از یک ناظر با تجربه
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ضکککعف  -2نحوه رفتار و حقوق خود را با مالک میفهمد.  -1بشکککوند ولی بدون پروانه(. مزایاي این روش:

 هاي فنی خود را پوشش میدهد و جلوگیري از بین رفتن حیثیت نظام میشود.

 

 (ازمانو ارجاع کار از س هیارجاع کار)سهم نديفرا

ه نام بردند برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوز ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 در اغلب اوقات، تنوع و تناسب کارها با مهندسین یکسان نیست و هم خوانی ندارد. -

ظر همزمان در ن سککازمان به چند نامتر درسککیسککتم اراجاع نوی 2500تداخل ناظران در ارجاع کارهاي باالي  -

 یک پروژه

 وهها(ارجاع کار و تامین مهندس از سوي طراح هماهنگ کننده )در ساختار جدید ارجاع کار به گر -

 بارتند از:عبی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هایی را سبب می گردد که مهمترین انها  عوارض:

 ین در طول یک دورهافزایش احتمال یکنواختی پروژه هاي مهندس -

جاع می که همزمان چند ناظر براي یک ملک، از سکککوي سکککازمان ارمربع متر 2500در پروژه هاي باالي  -

ضکامنی تشکوند، همزمان همه ناظران پروژه در همه تسکت ها باید حضکور داشکته باشکند و همگی مسکولیت 

 دارند، به عبارتی باعث پیچیده تر شدن کار مالک می شود.

اع کار توسط ارج، این خطر وجود دارد که 96دید ارجاع پروژه از طریق دفتر محوري در سال در فرآیند ج

دالت صالحیتی یعی تا حدي انجام می شود ولی عزمدیر دفتر گروه به دوستانشان، اتفاق بیفتد. عدالت تو

 خیر و فرقی بین مهندس کم توان و پر توان همچنان مشاص ناواهد بود.

گان، به شککرح مورد از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبر 2ن همچنی ريشههه و دلیل:

 ذیل می باشد:

ر برقراري دتعداد پروژه ها در حال حاضکککر، با تعداد مهندسکککین هم خوانی ندارد از طرفی تالش سکککازمان  -

ند ناظر )با ع چعدالت توزیعی به علت تعدد کم ارجاع کار در یکسال با توجه به رکود مسکن، باعث ارجا

 متر شده است. 2500توجه به متراژ( به پروژه هاي باالي 

 عدم فرآیند ارزیابی جسمانی و عملکردي مهندسین نطام مهندسی -

با توجه به یافته هاي ذکر شده از نظرات خبرگان، مهمترین راهکار ارائه شده در  راهکار و نتیجه گیري:

اجباري شدن ي نیز اجرایی خواهد شد، عبارت است از، حوزه جلوگیري از تداخالت طراحان که بزود

حق الزحمه( و تدوین  %5جلسه مشترک در گروه ها از سه ماه قبل توسط طراح هماهنگ کننده ) با دریافت 

با مالک و همه طراحان پروژه )دفتر محوري(. طراحان دیگر را  6تا1صورتجلسه اجباري و تکمیل فرمهاي 
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. به جاي معرفی مهندسین ماتلف به مالک، گروه به مالک معرفی می شود مدیر دفتر هماهنگ می کند

 (.96)شیوه نامه و ضابطه دفتر محوري در سال 

 

 

 ساتیتأس يطراح نديفرآ

ه نام بردند برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوز ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 تهیه تا ارائه نقشه توسط طراحآیند طوالنی بودن فر -

الک در جلسکککات هماهنگی با م( در فرآیند طراحی در حال حاضکککر )0عدم وجود فاز طرح مطالعاتی )فاز -

 بدون دریافت نظر مالک می شویم( 1حال حاضر نداریم و مستقیم وارد فاز 

اگذار می برون سککپاري وطراحان داراي مهر، کارهاي ارجاعی از سککازمان را به طراحان بی مهر، بصککورت  -

 کنند.

 معموال مالک با مهندس هماهنگ نمی شود -

 بروز اشتباهات تکراري در طراحی ساختمان هاي تکراري -

جهت  )علی الاصوص ارجاع پروژه هاي مرتفع یا خاص به مهندسان فاقد صالحیت عملکردي یا جسمانی -

 نظارت(

 مراودات مالی بین طراح و مالک ممنوع نمی باشد -

 طراح در نقشه علی الاصوص تا گروه قبل از تعاونی ها عدم دقت -

 

 بارتند از:عبی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هایی را سبب می گردد که مهمترین انها  عوارض:

ار شککدن دنارضککایتی اغلب مالکان از فرآیند طراحی نقشککه و همچنی طوالنی بودن آن، در نتیجه خدشککه  -

 ی در جامعهسرمایه اجتماعی نظام مهندس

یرادات متعدد در اثر ارجاع کار طراحی توسکککط طراحان داراي مهر به طراحان بدون مهر یا تجربی، بروز ا -

 اشت.در نقشه را سبب می شود و در نتیجه افزایش کار واحد کنترل نقشه سازمان را پی خواهد د

م لب به دلیل عدمعموال چیزي که طراحی می شکککود با چیزي که اجرا می شکککود یکسکککان نیسکککت که اغ -

د که عمدتا نگی اولیه بین طراحان مکانیک و برق قطعا در هنگام اجرا به مشککککالتی برخواهیم خورههما

ند تداخل جانمایی رادیاتور ها با کلید هاي ب رق ... تداخل تداخل لوله ها با یکدیگر می باشکککد به مان

 بر میگردد. shop drawingکه این موارد به جانمایی کولرها گازي و مهتابی و ... 
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تی حعدم اطالع مالک از حقوق خود و همچنین سکککود جویی طراح باعث می شکککود احتمال اینکه طراح  -

 باشد. براي کشیدن نقشه آیتم هایی که طبق قانون وظیفه اش می باشد، از مالک پول طلب کند، می

 

گان، به شککرح ور از نگاه خبرمورد از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذک 2همچنین  ريشههه و دلیل:

 ذیل می باشد:

همچنین  طوالنی شککدن فرآیند طراحی اغلب بدلیل کمبود وقت مهندسککان به علت چند شککغله بودن آنان و -

 اهمال کاري مهندسان و ترس مالک از شکایت و به تعویق افتادن کارش اتفاق می افتد.

نرخ  نگی بین مهندسین یک دفتر وعدمعدم وقت گذاشتن جهت هماهنگی با دفاتر، عدم فرصت و هماه -

 را انجام ندهند. 0هاي واقعی باعث شده فاز 

ی جهت طراحی، بروز ایرادات متعدد اغلب در اثر چند شغله بودن اغلب مهندسان در نتیجه نبود زمان کاف -

، بی عدم تناسب تعرفه هاي طراحی و ارائه خدمات و در نتیجه عدم تاصیص زمان کافی جهت طراحی

 گی مهندسان تازه وارد اتفاق می افتد.تجرب

عجله براي  معموال مالک با مهندس به این دلیل به خوبی هماهنگ نمی شود، از آنجایی که مالک بیشتر -

ته هاي مالک اخذ پروانه دارد، پس وقتی را با طراح براي طراحی تاسیسات نمی گذارد و در نتیجه خواس

ي، مالک می تواند یر نقشه ها است زیرا با اتمام نقشه هاي معمارتامین نمی شود و مالک بعدا خواستار تغی

ز جانب به شهرداري مراجعه کند و به حداقلی هاي نقشه هاي تاسیسات بسنده می کند. حذف مشاور ا

 مالکان یا کافرمایان نیز از مهمترین عوامل عدم هماهنگی مناسب مالک و مهندس می باشد.

پی پیستی می ین طراح، باعث بروز اشتباهات در اثر طراحی به اصطالح کارجاع کارهاي تکراري به مهندس -

 شود.

ده است که نقشه طراحی تا قبل از گروه تعاونی ها، معموال تغییرات فاحش دارد و طراح به این نتیجه رسی -

 ت می کند.هایش اجرا نمی شود و زیاد نیاز به دقت ندارد و این امر ایجاد ریسک در اجرا و تغییرا

 

ریت آنها در رد از مهمتمو 4با توجه به یافته هاي ذکر شککده از نظرات خبرگان،  اهکار و نتیجه گیري:ر

 :ذیل پیشنهاد می گردد که سازمان نظام مهندسی اجرا نماید

یکی از راهکارهایی که سازمان برنامه اجراي آن را دارد، اعمال جریمه هاي بازدارنده براي مهندسین  -

ان ایراد دارد یا به طراحان دسته دوم واگذار کنند و  هم زمان رد پاي اشتباهاي آنان طراحی که نقشه هایش

در سیستم نظام ثبت می شود و می توان بعدا عملکرد آنها را ارزیابی نمود و حتی در ارائه مشوق ها نیز 

بر آن را می کارآیی دارد. نقشه ها را یک بار سازمان کنترل می کند و در صورت تکرار و لزوم، مازاد 
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بایست طراح جریمه بپردازد. پیشنهاد می شود اعمال جریمه هاي مالی سنگین تر و همچنین مشوق هایی نیز 

 در نظر گرفته شود.

سات و جلوگیري از تغییرات بع - سی شتر به طراحی تا شه به منظور اجبار مالک به تاصیص زمان بی دي در نق

مرحله اي که  مرحله اي صککادر شککود مثال با الحاقیه ي دو در حین اجرا، بهتر اسککت پروانه ي سککاختمان دو

 نقشه هاي تاسیساتی تایید شده، پروانه دوم صادر شود. 

یافت نماید ولی اگر بنا ویژگی خاصی داشته باشد مثل استار، سونا،جکوزي، طراح میتواند عددي باالتر در -

.. که در قانون تعریف شده، در اصل وظیفه ، پکیج و ..ي بهتري براي موتورخانهاگر مثال براي کشیدن نقشه

اص نیز بدلیل خاش را انجام داده و مجاز به دریافت وجه بیشتري نیست. بهتر است نرخ معمول طراحی هاي 

 جلوگیري از سو استفاده هاي احتمالی، از سوي سازمان به مالک و طراح پیشنهاد گردد. 

 

 يمقررات مل تيرعا

ه نام بردند گان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوزبرخی از عوملی که خبر ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 خالی بودن جاي ضوابط شهرسازي احساس می شود. -

 مسولیت بیش از حد ناظر با توجه به مقررات ملی در برابر حوادث ناشی از کار -

 

ه مهمترین بمی گردد که با ذکر مثالی  بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هایی را سبب عوارض:

 آنها اشاره می شود:

شکل را مبراي مثال در کنار چند ساختمان دو طبقه، یک برج است و صداي تاسیسات باعث می شود که 

 از تاسیسات ببینند نه از عدم اجراي ضوابط شهرسازي.

 

گان، به شککرح مذکور از نگاه خبرمورد از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد  2همچنین  ريشههه و دلیل:

 ذیل می باشد:

 ضوابط شهرسازي به دلیل باال دستی بودن تاثیر گذار بر روي مقررات پایین دستی می باشد -

 مسولیت بیش از حد ناظران در حوادث ناشی از کار به دالیل ذیل مربوط می شود: -

سیار گسترده و ببه مواد قانونی که  وقتی حادثه اي اتفاق می افتد ماصوصا حوادث ناشی از کار، کارشناس

رگیر می کند دوسیع هستند استناد می کند که به این صورت پس لرزه هاي آن افراد ماتلفی را در حادثه 

 و درصد تقصیر معین می کنند. مجموعه این عوامل مهندس ناظر را درگیر می کند. 
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 تعبیرات متفاوت از قانون

 با دیدگاه هاي متفاوت کارشناسان تعدد مقررات از سازمان هاي ماتلف 

 

همترین آنها ممورد از  1با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

و نظارت  بهتر اسککت ضککوابط شککهرسککازي نیز همزمان با اعمال مقررات ملی در پروسککه اخذ پروانه، طراحی -

شود. شهر دیده  ضوابط در فرآیند آموزش بسازي ضوابط  شهرداري برمیگردد ولی آموزش این  ظام نه 

 مهندسی دیده شود.

 يمصرف يها اليو متر محصوالت

ه نام بردند برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوز ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 ات آبرسانی ساختمان توسط مالکستاسی رانتااب متریال مصرفی جهت استفاده د -

 ردمواردي که فروشنده ها اغلب اعالم می دارد با آن چه که مهندسین می خواهند، تطابق ندا -

 استفاده از قانون استاندارد هم نام جهت خرید متریال تاسیسات -

 عدم دریافت همه استانداردهاي یک دسته محصول توسط تولید کننده -

 ت استاندارد )عالمت استاندارد(عدم استفاده از محصوال -

 

به  بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشکککانه هایی را سکککبب می گردد که عموما می توان عوارض:

ت می توان اسککتفاده از متریال و محصککوالت بی کیفیت و نامتناسککب در سککاختمان و در نتیجه ایجاد خسککار

ستانداردهاي همه محصوالت ت شاره نمود. در مورد عدم ا کر مثالی پیامد ولیدي یک برند نیز می توان با ذا

لی اتیلن استاندارد دارد براي مثال لوله استاندارد دارد ولی اتصاالتش استاندارد ندارد و یا پآنرا متذکر شد. 

لی اتصالش وولی ضابطه ي جوش عرف در بازار مناسب این لوله نیست و در اثر فشار لوله بیضی می شود 

 ند و ایجاد خطر می کند.بدون تغییر می ما

 

گان، به شککرح مورد از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبر 2همچنین ريشهه و دلیل: 

 ذیل می باشد:

ستاندارد به  مالکین - سجم آگاهی دهنده ي محصوالت ا ستم من سی ستاندارد در  . البته از نقش ادارهفقدان  ا

 این موارد نباید غافل شد.
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. چسب ها و .. ي جهت متریال مصرفی، استاندارد تعریف نشده یا اگر شده مواردي مثل لوله ها ،در موارد -

 با چیزي که مهندسین می خواهند هماهنگی ندارد یا در بازار موجود نیست .

ست که  - ستاندارد هم نام ذکر این نکته مهم ا ستفاده از قانون ا صوالت از یک در مورد ا ارخانه با هم کمح

 زیادي دارند چه برسد به محصوالت دو کارخانه متفاوت.تلورانس 

 استاندارد محصوالت در تولیدي ها، اغلب جنبه صوري داشته یا قابل اتکا نیستند. -

 :در مورد دلیل عدم استفاده از متریال استاندارد نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود -

 بی توجهی ناظر،

 ارد،سود مالک به علت گرانی اجناس استاند 

 سوء استفاده توسط ناظر و اخذ درصد از فروشنده به ازاي معرفی مالک به فروشنده،

میشکککود که  گ میکند ) در طراحی گفتهها و مالکین که نظر ناظر را کمرن ارتباط رفاقتی بین فروشکککنده

 مارکهاي مشابه داده شوند ولی الزام نباشد(،

شد از مارکی که  سایرین حتی اگر گران بناظر براي اینکه خاطرش راحت با شده در بین  شد آن را عرف  ا

 اشته باشند.دپیشنهاد میدهد در صورتی که شاید از نظر کیفیت و قیمت در بازار اجناس مناسبتري وجود 

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

سمتی از لوله به م -1 ست ق ست کرد )مثل ت ست تقلبی بودن می توان در محل ت ورت صحصوالت را براي ت

 دارد. البته راهکار انجام این تست نیاز به بررسی کارشناسی بیشتري بار نیم ساعت( 15لوپ تا 

اجرایی ذي وامل اجناس استاندارد، ع ارائه لیست مورد تایید سازمان نظام مهندسی به مالکین جهت انتااب -2

 )در گاز این کار اجام شده است(. صالح و ....

 

 شده به مالک يارجاع نقشه طراح نديفرآ

رفت و آمد  وتهیه تا ارائه نقشه توسط طراح مهمترین چالش در این حوزه، طوالنی بودن فرآیند  ريسک:

 زیاد مالک و طراح بین سازمان هاي ماتلف.می باشد.

 

ترین پیامدهاي نتیجه به خطر افتادن سرمایه اجتماعی نظام مهندسی از مهم نارضایتی مالک و در عوارض: 

 این چالش می باشد.
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شه و دلیل: سازمان هاي  ري سجام بین  صدور پروانهعدم ان ستفاده از او  و نظام مهندسی ساختمان متولی 

 سیستم ها سنتی اداري.

 

ه بیشکککتر فرآیند ها براي رضکککایت هر چاین اغلب خبرگان اتفاق نظر داشکککتند،  راهکار و نتیجه گیري:

فت و آمد بین مالک و همچنین طراح می تواند در محیط اینترنت اتفاق بیفتد و مالک و طراح مجبور به ر

 سازمان هاي ماتلف نباشند.

 

 (شده)کنترل نقشه ها يطراح ينظارت بر نقشه ها نديفرآ

ه نام بردند جاد ریسک و آسیب در این حوزبرخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ای ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 وجود اشتباهات و تاییدیه هاي سهوي در واحد کنترل نقشه -

 

شتباهاتی  عوارض: سارت به مالک در اثر ا سمت، ایجاد خ ضه بی توجهی به این ق شد ممهمترین عار ی با

 ، دیده نشده است.که در پروسه طراحی از جانب طراح، کنترل نقشه و نهایتا ناظر

 

شه و دلیل: سهوي در  ري شتباهات  ش شه، کبا توجه به نظر خبرگان در این حوزه، عالوه بر وقوع ا نترل نق

 شاره کرد.می توان به فقدان وحدت رویه کنترل نقشه هاي مصوب و اجرایی به عنوان مهمترین دلیل، ا

 

ترل نقشکککه اختیار دادن وحدت رویه کن از نظر خبرگان این حوزه، تدوین و در راهکار و نتیجه گیري:

 هاي مصوب و اجرایی، می تواند راهگشا باشد.

 

 يمحاسبات و طراح يها روش

سک: شتند،  ري ضی غیر دقیق بویکی از مهمترین چالش هایی که اغلب خبرگان به آن اتفاق نظر دا دن بع

 طراحی ها می باشد.

 

یجاد خسارت ادر اثر افزایش ضریب ایمنی و یا   مهمترین پیامد آن افزایش هزینه هاي ساختمان عوارض:

 در اثر محاسبات غیر دقیق می باشد.
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ماده شده و نا بسیاري از مهندسین از روش ها دستی و همچنین استفاده از جداول از پیش آ ريشه و دلیل:

شدن طراحی ستفاده میکنند که باعث غیر دقیق  سب و همچنین غیر معتبر براي طراحی ها ا میگردد . ها  منا

ها بسیار محدود  از سوي دیگر استفاده از نرم افزار هاي به روز براي طراحی المان هاي تاسیساتی در طرح

ضرایب افزایش دهنده در طرح ها پناه  سان هم براي محکم کاري به  شد. برخی از مهند ی برند که ممی با

 یشود.می در سطح خرد و کالن این موضوع باعث باال رفتن هزینه و همچنین از بین رفتن منافع مل

 

ت اسککتفاده از الزام مهندسککان طراح به اسککتفاده از نرم افزارهاي بروز و ممنوعی راهکار و نتیجه گیري:

ه بسککیاري از البته توجه به این مطلب ک روش هاي دسککتی از جمله مهمترین نظرات خبرگان این حوزه بود.

 آنها نیز غیر دقیق می باشد، مهم است.نرم افزارها اعالم می نمایند که نتایج خروجی 
 

 ساتیتاس يينظارت اجرا مراحل

ه نام بردند برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوز ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

قررات م عدم توجه و التفات الزم از طرف مهندس ناظر به وضککعیت ایمنی درحال سککاخت درکارگاه طبق -

 و در نتیجه محکوم شدن مهندسان ناظر در شکایات و حوادث ناشی از کار ملی ساختمان

 ارجاع پروژه هاي مرتفع یا خاص به مهندسان فاقد صالحیت عملکردي یا جسمانی -

ست گیري - شاص( به منظور نظارت و مراحل ت صورت مقطعی )معموال در چند مرحله م ضور ناظر ب از  ح

 کار مجري

 و انتقاالت اطالعات از ناظر به مجري عدم تذکر  -

 تعداد آیتم هاي زیاد جهت چک کردن و نظارت -

 فقدان گروه کنترل نظارت مستمر در باش نظارت اجرایی -

 نفوذ و تاثیر گذاري مالک بر روي ناظر در جهت تغییر تصمیمات وي. -

 کم بود اطالعات ناظر از مقررات بروز شده در سازمان -

 سیستم آسانسور، پاي ناظر مکانیک نیز به میان کشیده خواهد شد.در صورت بروز مشکل در  -

 بیشتر شکایات، از عدم ایفاي تعهدات مجري بوده است -

 عدم هشدار دادن مهندس ناظر جهت استفاده از عالئم خطر در محیط کارگاه -

 

 بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هاي ذیل را سبب می گردد: عوارض:
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انی یا رفتاري و... انایی در نظارت نباشد، ریسک ارائه کار به افرادي که مثال توانایی جسماگر ارزیابی تو -

 می یابد. اغلب کیفیت تاسیسات با افزایش طبقات در ساختمانهاي مرتفع، کاهشندارند ایجاد میشود. 

مجدد و  حضور مقطعی ناظر سبب ایجاد تداخالت اجرایی با سایر باش ها و در نتیجه تاریب و اصالح -

 افزایش هزینه هاي اجرایی مالک می گردد.

 ان می شود.عدم تذکر و انتقال تجربیات مجري، سبب افت کیفیت و ایجاد خسارت هاي احتمالی به ساختم -

 کیفیت نظارت پایین می آید. زمانیکه تعداد آیتم هاي نظارت و چک ردن زیاد باشد،  -

 

شه و دلیل: شککرح ذیل می  ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبرگان، به مواردي از ریشککه ها و دالیل عامل ري

 باشد:

سازمان نظام مهندسی دفقدان نظام  - ر ارجاع پروژه ارزشیابی و ارزیابی فنی، عملکردي و رفتاري مهندسان 

 هاي مرتفع و خاص به مهندسان فاقد صالحیت عملکردي یا جسمانی.

ساختمانهاي مرتفع، اغلب مهندس ناظر بدلیل ناتوان - ود و اغلب مجریان ری و یا تنبلی به طبقات باال نمی در 

 سو استفاده کرده و از کیفیت در طبقات باالتر می کاهند.

سان  - شغله بودن اغلب مهند سب تعرفه هاي نظارت با ارائه خدمات مهندس ناظر، چند  اظر و عدم نعدم تنا

طعی تیجه حضکککور کم و مقتاصکککیص زمان کافی جهت افزایش تعدد نظارت بر پروژه هاي محوله و در ن

 مهندسان ناظر در پروژه ها می باشد.

ر جهت اعتماد تمام و کمال ناظر به مجري در انجام تعهداتش، عدم تاصکککیص وقت کافی از جانب ناظ -

شد که باعث می سب تعرفه خدمات نظام مهندسی، از جمله عواملی می با شود ناظر  نظارت بدلیل عدم تنا

 مجري ندهد و یا اطالعات خود را مجري منتقل نکند.تذکرهاي مناسب و به جا به 

به پراخت حق  نیاز به صککرف وقت بیشککتري از ناظر می باشککد که بالطبع نیازتعداد آیتم هاي زیاد نظارت،  -

 .. نبینند.الزمه بیشتر می باشد همچنین فرهنگ اینکه مالکان، صرفا ناظر را براي پر کردن پمپ و .

 فمند و مستمر یکی از عوامل افت کیفیت نظارت می باشد.فقدان نظام کنترل نظارت هد -

، کم بودن یکی از مهمترین عوامل نفوذ و تاثیر گذاري مالک بر روي ناظر در جهت تغییر تصککمیمات وي -

 تجربه و اعتماد به نفس مهندس ناظر می باشد.

نترل کند، شده را کنظم سیستمی گروهی نظام مهندسی که اطالعات ناظر در مورد مقررات به روز فقدان  -

 کم بود اطالعات ناظر از مقررات بروز شده در سازمان می باشد.باعث 

سکککوال  کم تجربگی مهندس، نداشکککتن اطالعات فنی در اجراي کار و جهل به قانون، غرور مهندسکککان در -

 باشد. محکوم شدن مهندسان ناظر در شکایات و حوادث ناشی از کار میپرسیدن، از مهمترین عوامل 
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ست ولی طبق مبحث ضع - سور جزء نظام نی سان سیولیت هاي ناظر مکانیک می  15ف قانونی، آ شد . بجز م ا

ند و نتیجتا در ازیرا آزمون آن را داده است و دوره آسانسور را دیده است ولی فعال آن را کم رنگ کرده 

 .صورت بروز مشکل در سیستم آسانسور، پاي ناظر مکانیک نیز به میان کشیده خواهد شد

هل به قانون ججهل مالکان به قانون و وظایف ناظر در نتیجه اغلب شکایات از مجریان است. اگر مالکان  -

 ند .نداشته باشند و مسیولیت هاي ناظر را بدانند، خیلی مواقع می توانند از ناظر شکایت کن

ستفاد - شدار وي به مالک و مجري جهت ا سبب عدم ه الئم عه از اهمال کاري و بی توجهی مهندس ناظر، 

 خطر در محیط کارگاه می شود.

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

شتند که  اغلب خبرگان در این حوزه به عدم تناسب تعرفه خدمات مهندسی در نظام مهندسی اتفاق نظر - دا

سازمان و وزارتاانه، در نرخ تعرفه گبا توجه به  شد که  سب می با شده، منا ذاري تجدید چالش هاي ذکر 

 نظر نماید. 

 افزایش تعهد پذیري مهندسان از طریق آموزش -

ازمان ارجاع سنظارت بر روي طرح هاي پروژه هاي ساختمانی که از استفاده از ناظر مقیم در پروژه ها،  -

یفیت در کاشد و نه دائم  و این موضوع در کل باعث پایین آمدن میشوند به صورت نظارت مستمر می ب

ساختمان  برخی موارد )پروژه هاي حساس و بزرگ مقیاس( می گردد. اگر براي نظارت مقیم در اینگونه

 ها هم بتوان ساز و کاري تعریف نمود ، بسیاري از مشکالت حین و بعد اجرا رفع میگردد.

 استفاده از مجریان ذیصالح -

وء استفاده هاي ناظر به صورت تصادفی به پروژه سر بزند و نه فقط در زمانهاي تست، از بسیاري از ساگر  -

د است لوله احتمالی مجري جلوگیري می شود. ناظر باید دیدش نسبت به مجري این باشد که مجري فقط بل

 دهد.به او بها را به هم بچسباند و خود را موظف کند اطالعات و تذکرات را در همه زمینه ها 

 ید.بهتر است ناظر دلیل انجام کارهایی را که از مجري و مالک میاواهد را نیز به آنها بگو -

م انتااب ناظر براي مالک مشکککاص کند در چه مواردي از او باواهد که سکککر پروژه بیاید مثال در هنگا -

وشککاندن لوله هاي در هنگام پ، در هنگام پوشککاندن دیوارها، )و نیز ورق براي کانال(، لوله ها جنس کانالها

 فاضالب، چسب زدن لوله ها، بست زدن، کانال کشی و... با ناظر تماس بگیرد.

عکس برداري در زمانهاي متفاوت از پروژه ها با اعالم تذکرات کتبی در جهت اصکککالح به کارفرما به  -

ست میتواند سیار مفید ا شده ب ست هاي نظارت  ضا از چک لی صدا و اخذ ام ضبط  سیار موثر واقع  همراه  ب
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شود. همچنین میتواند جزو شناسنامه ساختمان شود و نمره دهی شود و در ارزش گذاري ساختمان مالک 

 عمل قرار گیرد.

ر هر ارائه چک لیسکککت داراي جزئیات در هر مرحله از سکککاخت و کارهایی که مهندس ناظر میبایسکککت د -

 مرحله کنترل نماید.

اي احتراق را س گرفته شده که اگر بعدا پنجره اي ایجاد کردند و هومثال: هنگام نصب پکیج از تراس عک

 .شودشناخته  مقصر  ، مالک یا بهره بردارتامین نکردند نصاب

 د.هندسین طبق آیین نامه و مستندات تذکرات را به مالک بدهند و از صحبت هاي احساسی پرهیز کننم - -

 ابل مالک، کوتاه بیایند.مهندسان نباید از خواسته هاي قانونی خودشان در مق -

 ظامنآماده سازي ذهنی مالک از کلیه فرآیندها و زمان بندي ها از شروع تا خاتمه ارتباط با  -

یرد. فرهنگ پیشنهاد: مالک بداند چه مواقعی ناظر سر ساختمان حاضر باشد و چه مواقعی باید تماس بگ -

هند که معموال ه ناظر جهت تست اطالع میدارتباطی و حقوقش را به او بگوییم. )معموال همان روز تست، ب

 .(ناظرین به دلیل چند شغله بودن نمیتوانند همان روز خود را به سرکار نظارتشان برسانند
 

 مصوب يکنترل تطابق اجرا و نقشه ها يها روش

 

 مصوب در مرحله نظارت يالزم در نقشه ها راتییغت يها روش

ه نام بردند ه عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوزبرخی از عوملی که خبرگان از آنها بريسک: 

 به قرار ذیل می باشد:

 طراحی مجدد -

 بعدي توسط مالک 3و 2عدم تهیه نقشه هاي  -

 ایجاد تغییرات کلی یا جزیی بدون تصویب و تایید طراح -

شود و چون االن نقشه غیر  - شود و تصویب  شد نقشه ي جدیدي باید تهیه  ی تهیه سمراگر تغییرات کلی با

 می شود جاي ریسک دارد

 یکندمبا تغییر نقشه، طراحی در سیستم تاسیسات و مکانیکی ساختمان تا حد بسیار زیادي تغییر  -

هد و گرنه ددر صورت تغییر و مغایرت نقشه، ناظر می بایست نقشه را جهت طراحی مجدد به طراح ارجاع  -

 ناظر مقصر است.

 

 و نشانه هاي ذیل را سبب می گردد: بی توجهی به عوامل فوق، عوارک عوارض:
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 صرف زمان مجدد در طراحی مجدد نقشه ها. -

 مورد ذیل می شود:  2بعدي توسط مالک، سبب عدم صرفه جویی در  3و 2عدم تهیه نقشه هاي  -

 کاهش زمانبندي اجرا به جهت پیدا شدن تداخالت

 کاهش مصرف متریال ساختمان و صرفه جویی اقتصادي

اظر منتقل می یا جزیی بدون تصویب و تایید طراح سبب می شود کلیه مسولیت ها به نایجاد تغییرات کلی  -

 شود.

سات توسط ناظرین مکانیک از آن جا که حوادث جانی سرمایشی تاسی-تغییرات در سیستم هاي گرمایشی -

گاه رفیت دستظندارند راحت اعمال می کنند ولی اگر اتفاق یا حادثه اي مثال آتش سوزي یا جواب ندادن 

 رخ بدهد کارشنان رجوع به نقشه می کند و فرایند تا ناظر و طراح بررسی می شود.

 

شه و دلیل: شککرح ذیل می  مواردي از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبرگان، به ري

 باشد:

ا مالک،   ب جلسه هماهنگی با سایر طراحان، جلسه هماهنگیطراحی مجدد نیاز به صرف زمان مجدد بابت  -

 جلسه هماهنگی با مهندس برق و... دارد.

ر مالک دارد، آن از هزینه هاي طراحی ( بیا بیشککتر  همترمبعدي )  3و  2به علت هزینه هایی که نقشککه هاي  -

 را انجام نمی دهد

ن طراح ایجاد تغییرات کلی یا جزیی بدون تصکککویب و تایید طراح در اثر عدم هماهنگی میان مهندسکککا -

وگیري از در نتیجه ایجاد تغییرات و تداخالت در هنگام اجرا و فقدان سککیسککتم جامع جهت جل سککاختمان

شهرداري در همان ابتدا و ارائه پیش نویس جدید در ابتداي اجراي  تغییرات یا اخذ جریمه تغییرات توسط 

 نقشه جدید، انجام می شود.

ایجاد و  و مالک بصکورت یکپارچه، سکببفقدان سکیسکتمی نظام مند به منظور هماهنگی فی مابین طراحان  -

 استفاده از نقشه هاي غیر رسمی می شود.

لک، تغییر خواسته مهمترین عوامل تغییر در سیستم تاسیسات مکانیکی عبارتند از: عدم هماهنگی اولیه با ما -

ت هاي از ظرفی و نیز عدم اسکتفاده کمبود مشکاور انرژي و تاسکیسکاتیمالک در زمان اجرا، اضکافه بنا،  يها

 .موجود

شد که در هر مرحله مالک اقدام به ا - شهرداري می با شه هاي  صلی کار در پیش نویس نق صالح آنها گره ا

شود. شکل نظام هم حل می  ضوا کند، م سلیقه اي  ضا  صورت متفاوت و بع ستان به  بط بهره ضمنا در هر ا

 برداري از زمین توسط شهرداري ها تهیه شده است.



59

  

هد و گرنه درت نقشه، ناظر می بایست نقشه را جهت طراحی مجدد به طراح ارجاع در صورت تغییر و مغای

میشه پاي ناظر ناظر مقصر است، به دلیل ضعف قانونی، مسیولیت ناظران بیشتر از طراحان است و تقریبا ه

 گیر است. به عبارتی مسیولیت طراح و ناظر جا به جا شده است.

 

همترین آنها ممورد از  2افته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به با توجه به ی راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

 ی شود.واگذاري طراحی ها به گروهها، باعث ایجاد کمترین تغییرات در نقشه ها در هنگام اجرا م -

از طراح،  درسککت این اسککت که قبل از اجرا، نقشککه اي با توجه به نظر مسککاعدراه حل اجراي کار درسککت:  -

شه را به تایی شود هم، آن نق شه طراح راجع به تغییرات بگیریم و قبل از اینکه کار پوشیده  سانیم و به نق د بر

as-built ییم این نقشه اجرایی نیست و تبدیل شود که مشکل سازمانی هم نداشته باشد ) در اصل می گو

سی واحد کن ست(. و نهایتا با تایید طراح و برر شده ا شه کار اجرا  شود و نق سنامه فنی دترل، قبول می شنا ر 

 میرود.

اح محاسبات را با به عبارتی در نقشه هاي اجرایی در پایان کار به شرطی که ناظر نقشه را تایید کند ، طر -

راح نیز اگر تایید کمی اغماک انجام دهد . البته اگر با قانون تطابق داشت یا عدم تطابقی وجود نداشت ؛ ط

 شود .کند مشکلی ایجاد نمی 

متر اضافه کردم 2تغییرات کوچک را می توان با دستور کار نیز حل کرد )مثال مالک می گوید متراژ بنا را 

 ند(.پره به رادیاتور اضافه کن. میتواند حتی دستور کار را مهر هم بک 2و طراح جواب میدهد 

افت نماید ولی ي باالتر دریاگر بنا ویژگی خاصی داشته باشد مثل استار، سونا،جکوزي، طراح میتواند عدد -

ي بهتري براي موتورخانه، پکیج و .... که در قانون تعریف شده، در اصل وظیفه اگر مثال براي کشیدن نقشه

 اش را انجام داده و مجاز به دریافت وجه بیشتري نیست.

 

 آنها ندهيناظر و مالک و نما ارتباط

ه نام بردند عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوزبرخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان  ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 ارتباط مالی مالک و ناظر -

 عدم استفاده از برخوردهاي مناسب و فنون مذاکره در برخورد با مالک -

 معموال ناظر با مجري در ارتباط است -
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 بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هاي ذیل را سبب می گردد: عوارض:

ر نهایت عدم اسکککتفاده از برخوردهاي مناسکککب و فنون مذاکره در برخورد با مالک سکککبب ایجاد تنش و د -

 درگیري میان ناظر و مالک می گردد.

ناظر و  معموال ناظر با مجري در ارتباط اسککت که ممکن اسککت باعث جا به جا شککدن حرف هاي فی مابین -

 عوامل اجرایی شود.

 

شه و دلیل: شککرح ذیل می  ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبرگان، بهمواردي از ریشککه  ري

 باشد:

ساختم - شد به عمد از کیفیت  شته با صد دا ان بکاهد، سات گیري هاي بیش از حد ناظر و یا اینکه مالک ق

 می تواند باعث ارتباط مالی ناظر و مالک گردد که کامال غیر قانونی می باشد.

آگاهی ناظر به  و عدم یا پیمانکار پروژه ی ناظر در مقابل تجربه اجرایی مالکبی تجربگی، غرور و ناپاتگ -

 فنون مذاکره، از مهمترین عوامل ایجاد تنش بین مالک و ناظر می باشد.

اسکککت که باعث  معموال ناظر با مجري در ارتباطبه دلیل احتمال کمبود اطالعات تیوري و عملی کارفرما،  -

 بین ناظر و عوامل اجرایی شودجا به جا شدن حرف هاي فی ما

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

 یافت می کنند.استفاده از ابزارهاي فشاري بسیار قوي مانند ابطال پروانه براي مهندسینی که رشوه در  -

 نامه و مستندات تذکرات را به مالک بدهند.مهندسین طبق آیین   -

 بهتر است در مواردي که مجري مشکلی در اجرا دارد، ناظر با مالک ارتباط برقرار کند . -

ست. چون ناظر باید با یک فرد فنی ر - شتباه ا ضعیت فعلی ا صوال در و شده و با ارتباط ناظر و مالک ا وبرو 

سا ضوع پیش بینیاین فرد پروژه رو به مرحله بهره برداري بر ست . وجود  ند . البته در قانون این مو شده ا

ش هاي مجري ذیصکککالح در پروژه ها باعث میشکککود که ناظر در حین ارائه خدمات حرفه اي خود با چال

ي و ناظر ضکککمنا برگزاري جلسکککه هماهنگی فی مابین مالک یا نماینده ایشکککان، مجر کمتري مواجه گردد. 

 میتواند بسیار مفید باشد.
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 يناظر به شهردار زارشاتگ

ه نام بردند برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوز ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 عدم ارائه گزارشات تالفات مالک بصورت طبقه به طبقه به شهرداري -

ند یا دیر به دیر گزارش ده روند فعلی ارائه گزارش حضککوري به شککهرداري باعث شککده اغلب مهندسککین -

 بعضی اصال گزارش ندهند.

 فرآیند الکترونیکی گزارش دهی بزودي قرار است بطور کامل اجرا شود. -

 

 بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هاي ذیل را سبب می گردد: عوارض:

صورت  - شات ب ست مرحله ايعدم ارائه گزار سی سی در  سا سبب ایجاد تغییرات ا شهرداري  سیبه  سات م تا

 ساختمان می گردد.

گزارش  ارائه گزارش دیر به دیر توسککط ناظر سککبب احتمال افزایش تالفات مالکین شککده، همچنین عدم -

 بروز و به موقع که در صورت ایجاد خسارت مالی یا جانی، گریبان گیر مهندس خواهد شد. 

ی دارد که خطر امنیت حقوقود، در فرآیند الکترونیکی گزارش دهی بزودي قرار است بطور کامل اجرا ش -

  گزارشات جعلی براي بعضی کارهاي بزرگ انجام شود و پروژه متوقف شود.

 ملزم بودن شهرداري به پیگیري گزارش هاي ارائه شده از طرف ناظر -

 

شه و دلیل: شککرح ذیل می  مواردي از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبرگان، به ري

 باشد:

الک در جهت مارائه گزارشات بصورت طبقه به طبقه به شهرداري می تواند به دلیل همکاري ناظر با عدم  -

 جریمه نهایی و اخذ پروانه چون ساخت، باشد.

یر صکککرف وقت زیاد براي رفت و آمد به شکککهرداري جهت ارائه گزارش، صکککبب ارائه گزارش دیر به د -

 مهندسین ناظر می باشد.

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

ست در این باش بهتر  - شا شات بروز و به موقع با شود تا گزار ستفاده  ند و در وقت از درگاه الکترونیک ا

 مهندسین نیز صرفه جویی شود.
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ستم فعلی،  - سی سکن گزادر  سی ، ا ستم نظام مهند سین را دریافت کند سی شده ي مهند سال  پس سرش ار

رونیکی پرینت و برابر اصککل کند و به صککورت دسککتی به شککهرداري ارائه دهد تا در آینده سککیسککتم الکت

 شهرداري نیز برقرار شود و کل فرایند از نظام مهندسی به شهرداري نیز الکترونیکی شود.

هاي بازآموزي در خصککوص گزارش نویسککی ناظرین بایسککتی به صککورت دوره اي در کالس بهتر اسککت  -

 شرکت کنند تا بتوانند بهترین گزارشات را در زمان مناسب به شهرداري تحویل دهند.

 

 يمدارک فن ريو سا يشناسنامه فن صدور

سک: شه ه ري سه طوالنی در گرفتن مجدد نق سردرگمی مالک و پرو سمت،  اي مهمترین چالش در این ق

as built نی می باشد.جهت صدور شناسنامه ف 

 

 نارضایتی عمومی از سازمان نظام مهندسی می باشد.مهمترین پیامد بوجود آمده،  عوارض:

 

نظام بفرستد  مشکل اصلی، دو نقشه بودن است. چه کسی تهیه ، تایید و قبول کند که براي ريشه و دلیل:

هندسین مرده و ود آوو باعث سردرگمی و نارضایتی مالک می شود . در واقع مالک این مشکل را به وج

اشد تا حد بسرپوش گذاشته اند. در صورتی که مهندس ناظر قبال گزارش ها را به شهرداري ارائه کرده 

 زیادي ریشه مشکالت مشاص می شود.

 

 یکی از راهکاري ارائه شده توسط خبرگان روش ذیل می باشد: راهکار و نتیجه گیري:

و همراه  ذخیره شود CDي تا انتها از ساختمان، بر روي اجباري شدن عکس برداري از مرحله گودبردار

اق می افتد، مسیرها شناسنامه ساختمان به خریدار ارائه گردد. این کار باعث میشود در مواردي که خرابی اتف

 و تداخالت مشاص باشد و از ایجاد هزینه هاي سنگین بعدي جلوگیري شود.
 

 يياجرا يها نقشه

ه نام بردند برگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوزبرخی از عوملی که خ ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

س - سازه و تا صوب، عدم هماهنگی الزم فیمابین طراحان معماري، برق،  شه هاي م سات که عدم اجراي نق ی

 یک نقشه واحد نمی دهند.



63

  

صککوب ه هاي مالک با نقشککه هاي مناظر سککردرگم می شککود . نقشککسککردرگم شککدن ناظر در فرآیندنظارت:  -

ده یا در شکککهرداري تطابق ندارد . ناظر نمی داند چیزي که نظارت می کند آیا مهندس طراح طراحی کر

 آینده توسط طراح تایید می شود یا خیر

شه ندار - ضی وقت ها در حین اجرا و نظارت نق شد . بع صوب و اجرایی یکی با شه هاي م شه باید نق یم یا نق

 ظر دارد.ن دقیق تهیه نشده و یا ممکن است مهر و امضا نشده باشد جاي ریسک براي ناداریم اما چو

 تداخل نقشه هاي مصوب و اجرایی -

 تایید نقشه اجرایی توسط طراح بدون احاطه ایشان به فرآیند و نقشه اجرا شده -

 بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هاي ذیل را سبب می گردد: عوارض:

 ه بودن باعث شده مالک را ملزم نکند که از یک نقشه ي واحد استفاده کند .مشکل دو نقش -

 

شه و دلیل: شککرح ذیل می  مواردي از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبرگان، به ري

 باشد:

 فقدان سیستمی نظام مند به منظور هماهنگی فی مابین طراحان و مالک بصورت یکپارچه. -

ر بوده و یا بهتر است در صورت امکان طراح و ناظر یک نفظر از طراح کار اشتباهی است و جدا کردن نا -

پر  باشد. مسیولیت هاي هر یک دقیقا مشاص شده باشد تا در صورت بروز خطا از هر کدام قابل پیگیري

 رنگ کردن نظارت ضربه اي مستقیم به نظارت است.

ه از و مصککوب به دلیل کسککب سککود از طریق اخذ جریمدامن زدن شککهرداري به تداخل نقش هاي اجرایی  -

 مالک

شده، خطري است - شه اجرا  شان به فرآیند و نق شه اجرایی توسط طراح بدون احاطه ای سیر  تایید نق که در م

ه کنترل         ممکن اسکککت به وجود بیاید زیرا طراح در انتهاي کار می بایسکککت نقشکککه را تایید کند که گرو

 د بگیرد.ممکن است به آن ایرا

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

د و به سازمان تنها راه این است که مالکین اقدام کنند به گرفتن عدم خالف ، پیش نویسشان را عوک کنن -

 مراجعه کنند تا کارشان تمام شود

درسککت این اسککت که قبل از اجرا، نقشککه اي با توجه به نظر مسککاعد طراح، از اجراي کار درسککت:  راه حل -

شه  سانیم و به نق شه را به تایید بر شود هم، آن نق طراح راجع به تغییرات بگیریم و قبل از اینکه کار پوشیده 
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as-built  نقشه اجرایی نیست و تبدیل شود که مشکل سازمانی هم نداشته باشد ) در اصل می گوییم این

سنامه فنی  شنا شود و در  سی واحد کنترل، قبول می ست(. و نهایتا با تایید طراح و برر شده ا شه کار اجرا  نق

 میرود.

 

 ريسک هاي موجود در بخش فني:ب( 

کارشناسی  وبا توجه به پژوهش به عمل آمده از خبرگان در این باش، مهمترین نقاط چالش و آسیب فتی 

 ویت که خود شامل نقاط رسیک جزئی تر به شرح ذیل می باشند، عبارتند از:به ترتیب اول
 

 تأسیسات آبرساني

ه نام بردند برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ریسک و آسیب در این حوز ريسک:

 به قرار ذیل می باشد:

 استفاده از متریال ضعیف در لوله و اتصاالت آبرسانی -

ي ایجاد کننده ها در فرآیند اتصال لوله ها به جاي چسب و یا بی کیفیت چسب هاي معمولی استفاده از -

 پیوند مولکولی

 عدم اجراي مناسب و ذوب نکردن مناسب لوله ها در هنگام اتصال -

 استفاده از پرس هاي هیدرولیک دستی به جاي برقی توسط مجري در هنگام اتصال زنی -

ر روي ماهیچه هاي بدون زیر سازي مناسب و پایدار و یا رفت و آمد ب الیه 5ماهیچه کشی روي لوله هاي  -

 خشک نشده

 کالیبر نزدن و تراش ندادن لوله ها در هنگام اتصال به یکدیگر -

 استفاده از نوارهاي بی کبفیت -

 در پمپ خانه عدم استفاده از تانکر قبل از پمپ آب -

 بو آب فاضال بهداشتیعدم توجه به فاصله بین لوله کشی آب  -

 تراز بحرانیعدم توجه به  -

 PPبی توجه به جوش لوله هاي  -

 عدم استفاده از لوله و استانداردهاي ساخته شده از یک برند -

 عدم توجه به فاصله و مهار لوله هاي آب سرد و گرم -
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اظر، در محل کار ننشتی لوله تحویل داده شده مجري توسط تیمی که بعد از تحویل و تایید کار او توسط  -

 ه استمی کرد

 کلر زنی و ضد عفونی کننده که معموال اجرا نمی شود -

 عدم تست دوباره لوله هاي آب رسانی پس از پوشانده شدن -

 لوله هایی که استاندارد دفن ندارند ولی دفن می شوند -

 عدم توجه به تمیز کاري واحدها و مسیرهاي عبور لوله ها قبل از اجراي لوله کشی -

 ط ناظر قبل از ماهیچه کشیعدم بررسی نهایی لوله ها توس -

 

 بی توجهی به عوامل فوق، عوارک و نشانه هاي ذیل را سبب می گردد: عوارض:

شود . ل - شاري لوله ها ، کیفیت مواد باعث عدم آب بندي می  وله بی کیفیت چسب ها ، نوار ها ، مقاومت ف

شار لوله را تحمل می کند ولی در طوالنی مدت  صورت لحظه اي ف ست دبه  شودممکن ا شکل  و  چار م

 ایجاد نشتی و خسارت در ساختمان می شوند.باعث شکست، 

سب ها  - ضعف در اجرا چ صورت کیفیت پایین و یا  ساختمان و با در  شت مدتی از عمر  بور عپس از گذ

شتی و خسارت در  صطالحا خود را ول می کنند و باعث ن سرد و گرم از داخل لوله، ا اختمان سآب هاي 

 می شوند.

 ی و خسارت به ساختمانایجاد نشت -

ا آلومینیوم بها دور آن زیرا ندنبیرون می ز در هنگام دا  شکککدن، از جاي خود فیتینگ ها در اغلب اوقات -

 .و با فشار آب از داخل فیتینگ بیرون میزند پوشانده شده و در اثر گرما منبسط شده

اسکککه موجود در یشککککند و معموال مدر اثر رفت و امد گروهها و افراد دیگر چون زیر آن پایداري ندارد، م -

 سوراخ شدگی لوله و در نتیجه نشتی در ساختمان می شود.بتن سیمان باعث ایجاد 

ه ها می باعث عدم فیت شکککدن لوله ها و پارگی اورینگ دوم و در نهایت ایجاد نشکککتی و خسکککارت در لول -

 گردد.

 اختمان می شود.فاسد شدن نوار و از بین رفتن آب بندي و در تیجه ایجاد نشتی در س -

ع شدن آب ایجاد نقصان در کارکرد کنتور می شود حتی باعث مکش از واحد بغل می شود یا به دلیل قط -

 باعث سوختن پمپ می شود

 باعث آلودگی آب شرب می شود -

 می شود. باعث یخ زدگی یا حرکت یا لرزش و ضربه در صورت عبور کامیون ،تراز بحرانیعدم توجه به  -

 ساختمان نشتی و خسارت در -
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آب بند نمی شوند  در اثر عدم استفاده از لوله هاي استاندارد، لوله و اتصاالت درست با هم جوش ناورده و -

 و در نتیجه پس از مدت زمان کوتاهی نشتی خواهند داشت .ماصوصا در لوله هاي سبز

با لوله رابط به  حتما سانتی متر از یکدیگر عبور کنند و 10لوله هاي آب سرد و گرم با فاصله مناسب حدود  -

 هم مهار شوند که در صورت بروز نشتی و رفع معایب به لوله کناري آسیب نرسد

آن را مصرف می  لوله از انبار هاي آلوده به سر ساختمان منتقل می شود و به محض باز شدن لوله ها و آب -

 شود و باعث بیماري ساکنین می گردد.

رد می زک کاري هاي ساختمان و ماصوصا گچ کاري آسیبی وادر صورت بروز نشتی یا شکستگی ، به نا -

 شود و باعث ایجاد خسارت می گردد

 هر گونه نااله ساختمانی باعث می شود به لوله ها آسیب برسد . -

له آب سرد با در پایان کار و قبل از پوشش روي لوله ها حتما تمامی مسیر عبور لوله ها چک شود که لو -

شده باشد. نباشد و یا اشتباها به جاي لوله آب سرد ، لوله آب گرم کشیده لوله آب گرم مالوط نشده 

 ماصوصا در فالش تانک ها و تراس.

 

شه و دلیل: شککرح ذیل می  مواردي از ریشککه ها و دالیل عامل ایجاد پیامد مذکور از نگاه خبرگان، به ري

 باشد:

ي ذیل قابل ات آبرسککانی، عوامل ریشککه در فرآیند انتااب و اسککتفاده از متریال ضککعیف در لوله و اتصککاال -

 بررسی می باشند:

 عدم آگاهی مالکان از تفاوت اجناس مرغوب و نا مرغوب، 

 سود جویی سازنده )بساز بفروش(، 

 سود جویی فروشندگان، 

 عدم اطالعات و مشاوره مناسب از سوي ناظر در انتااب متریال، 

 اسطه معرفی خریدار )مالک(، سود جویی ناظر به منظور اخذ درصد از فروشنده بو

 سودجویی تولید کننده و عدم کیفیت مناسب و یکسان محصوالت تولیدي از یک کارخانه.

 دالیل استفاده از چسب هاي معمولی به جاي چسبهاي ایجاد کننده پیوند مولکولی: -

 عدم آگاهی مجریان و مالکان از وجود چنین چسب هایی،

ران هزینه می کند( ی در برآورد اولیه )البته در عمل، با مصرف کمتر، جبگرانتر بودن چنین چسب های       

 و در نتیجه صرفه جویی اقتصادي توسط مالک یا مجري

 د:دلیل عمده رخ می ده 2عدم اجراي مناسب و ذوب نکردن مناسب لوله ها در هنگام اتصال به  -



67

  

 مجري، وسایل متناسب با پروژه را در اختیار نداشته باشد،

 فقدان مهارت کافی مجري جهت ذوب و اتصال لوله ها.       

یل ذیل می استفاده از پرس هاي هیدرولیک دستی به جاي برقی توسط مجري در هنگام اتصال زنی به دال -

 باشد:

 به دلیل مقرون به صرفه نبودن براي مجري در کارهاي کوچک، دقت کار پایین می آید،

 ،مجري جهت استفاده از ابزارآالت مناسب با پروژه بی تفاوتی یا عدم تذکر ناظر به      

 ر پروژه،عدم محک زدن مهارت، صالحیت و ابزارآالت مجري توسط ناظر، قبل از شروع به کار د      

 عدم استفاده از مجریان ذیصالح و نظام بازرسی بر عملکرد ایشان.      

شی روي لوله هاي  2به  - سب و پایدار و یا 5دلیل عمده، ماهیچه ک سازي منا رفت و آمد بر  الیه بدون زیر 

 روي ماهیچه هاي خشک نشده، باعث سراخ شدن لوله ها می شود:

 چه کشی،الیه قبل از ماهی 5عدم تجربه وتذکر ناظر به مجري در زمینه زیر سازي مناسب لوله هاي 

 ا همدیگرتداخل کاري گروهها ب

 خ دهد:رکالیبر نزدن و تراش ندادن لوله ها در هنگام اتصال به یکدیگر به دالیل ذیل ممکن است  -

 تنبلی مجري در استفاده در کالیبر،

 نبودن کالیبر متناسب با لوله در وسایل کار مجري،

کردن که می  برعدم درخواسککت و تذکر مهندس ناظر به مجري، به منظور اسککتفاده از کالیبر و فرآیند کالی

 تواند حتی به علت عدم آگاهی و بی اطالعی ناظر نیز باشد.

یا عدم اهمیت  استفاده از نوارهاي بی کبفیت به دلیل سود جویی فروشنده ها و اجناس بی کیفیت وارداتی -

 مجري یا مالک در اثر سود جویی یا عدم آگاهی امکان دارد اتفاق بیفتد.

سکککت رخ اپمپ آب، به دلیل صکککرفه جویی مالک و عدم تذکر ناظر ممکن عدم اسکککتفاده از تانکر قبل از  -

 د کنتور می کند.ردهد، فشار مکش پمپ ایجاد این خطر و تقصان در کارک

ال مجري عدم توجه به فاصککله بین لوله کشککی آب شککرب و فاضککالب در فرآیند طراحی یا نظارت و یا اهم -

کان مکش از خالی باشد و راه نفوذ داشته باشد، امممکن است رخ دهد. در زمان هایی که لوله آب شرب 

 لوله فاضالب وجود دارد.

سبب PPبی توجه به جوش لوله هاي  - صلی آن ا،  شود که دلیل ا ساختمان می  شتی و خسارت در  ینست ن

ورد و جدا می اگر دماي دسککتگاه زیاد باشککد ، لبه ها آب می شککود و اگر دما کم باشککد ، به درد نمی خکه 

 شوند.
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د و گرم می توجهی ناظر و یا مجري از مهمترین دالیل عدم توجه به فاصکککله و مهار لوله هاي آب سکککربی  -

 باشد.

شککده  نشککتی لوله تحویل دادهتداخل کاري گروههاي ماتلف با بکدیگر در سککاختمان، می تواند سککبب  -

 ود.شست، مجري توسط تیمی که بعد از تحویل و تایید کار او توسط ناظر، در محل کار می کرده ا

 عدم کلر زنی لوله ها معموال در اثر اهمال کاري ناظر و یا مالک رخ می دهد. -

دم اختصاص عدم تست دوباره لوله هاي آب رسانی پس از پوشانده شدن در اثر اهمال کاري ناظر و یا ع -

 ، رخ می دهد.وقت کافی توسط ناظر جهت انجام تست هاي مجدد

ایجاد آسیب  سیرهاي عبور لوله ها قبل از اجراي لوله کشی که سببعدم توجه به تمیز کاري واحدها و م -

کار، رخ می  به لوله ها می شود، در اثر عدم تذکر ناظر و یا اهمال کاري مجري و صرفا توجه به سرعت

 دهد.

 

همترین آنها ممورد از  5با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 ل اشاره می کنیم:در ذی

نند و یا بهتر کبهتر است گروه ها با هم تداخل کاري نداشته باشند و یکی پس از دیگري کارشان را شروع  -

ارش را انجام است در حالت انتظار کارشان را انجام دهند یعنی بررسی شود در چه مرحله اي چه گروهی ک

 دهد که ضریب خطر پایین بیاید.

یبرها را ) گشکککاد صکککالحیت مجري را در ابتدا محک بزند مثال انواع ابزارها و کال ناظر حتما باید مهارت و -

 کن( از مجري باواهد.

م و یا براي آخرین پس از پوشاندن روي لوله ها به وسیله فوم بتن یا مالوط پوکه ،سیمان حتما براي بار دو -

گی ، به روز نشککتی یا شکککسککتبار تسککت گردند تا در صککورت ب 8یا  6بار لوله هاي آب رسککانی تحت فشککار 

ع و با حداقل خسکارت معایب رفنازک کاري هاي سکاختمان و ماصکوصکا گچ کاري آسکیبی وارد نشکود 

 ود.شحتماً جهت انجام تست به دستورالعمل هاي کارخانه سازنده و یا مقررات ملی توجه  .گردد

 به کارگیري مجریان ذیصالح یا مجرب -

سانی تلفیقی ا - ستم  آبر سی ست  شود بهتر ا شد. مثال زون بندي  سنتی با ثل برق. در مز کلکتوري )مدرن( و 

ش صاالت که اغلب هزینه متعلق به آن میبا شود زیرا در ات سب می صرفه جویی نتیجه هزینه و عملکرد منا د 

 میشود و از طرفی اتصاالت دفنی روي دیوار میشود نه کف.
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 تأسیسات فاضالب

سک سیبرخی از عوملی که خ :، عوارض، عللري سک و آ ب در برگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

 عدم تست کردن لوله هاي فاضالب توسط ناظر قبل از اجرا توسط مجري )مثال تست لقی(، -

ت ه و اتصاالخسارت ناشی از کیفیت پایین محصوالت از قبیل نشتی یا ترکیدگی لولایجاد باعث  این امر

 آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود: داليلکه از مهمترین  ،می گردد

 خرید محصوالت و متریال غیراستاندارد. بی تجربگی ناظر،

ه خدمات عدم تاصیص وقت مناسب از طرف ناظر بدلیل کمبود وقت و همچنین نبود تناسب بین ارای

 نظارت و تعرفه هاي نظارت نظام مهندسی. 
 

کاري نکند از  مال کاري لوله کف را سوراخ یا قر میکند و براي اینکه دوباره کندهمجري در اثر اه -

د از اتصاالت در کف همانجایی سوراخ یا قر ایجاد شده لوله را بریده و اتصال میزند که طبق قانون نبای

 استفاده کند یا قر شدگی را صاف می کند. 

شده(  ز ناحیه اي که دستکاري شده )صافاحتمال سوراخ شدگی لوله ها ا سبب مي شود این کار

 لوله از استاندارد خارج شده است.زیرا برود  بسیار باال

 آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:داليل از مهمترین 

 تنبلی مجري،

 عدم آگاهی مجري از عوارک بعدي عمل خود،

ه مجري و یا نفوذ و با عدم تذکر ناظر پنهان ماندن از چشم ناظر بدلیل اینکه دائما در پروژه حاظر نیست و ی

 متقاعد سازي مجري بر روي ناظر.
 

عث دوباره اغلب اوقات باعدم دسترسی به کدهاي ارتفاعی محل عبور فاضالب سازمان آب و فاضالب  -

ئه کدهاي عدم هماهنگی، دسترسی و اراکاري و صرف هزینه براي مالک می شود. مهمترین دلیل آن 

 مناطق قدیمی شهر از سوي اداره آب و فاضالب می باشد. ارتفاعی علی الاصوص

 

گر مشکلی مجریان هیچ احساس خطر و ضمانتی براي مسولیتشان ندارند. مهمترین پیامدش این است که ا -

ترین دلیل پیش بیاید و ناظر حکم تاریب بدهد ؛ مجري می رود و خسارات بر گردن مالک می ماند. مهم

 ام کنترل صالحیت و ارزش گذاري مجریان می باشد.فقدان نظو ریشه این چالش، 
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ار بوي اتشبی توجهی به تعداد رایزر هاي حمام و دستشویی هاي که پشت به پشت هم هستند سبب  -

یا بی توجهی طراح  نامطبوع در ساختمان می شود و مهمترین دلیل این امر، بی تجربگی ناظر و یا مجري و

 می باشد.

 

ساط طول - صول بی توجهی به انب ساط در ف شوند گی لوله هاي پلی اتیلنی باعث ایجاد جابجایی و انب رم می 

عدم  وضکککریب انبسکککاط طولی زیاد و بی تجربگی حتی پس از بهره برداري می شکککود و مهترین دلیل آن 

 آگاهی ناظر و یا مجري می باشد.

 

د و ایجاد در بیای تست یکباره همه طبقات در پوش فیت ها، ممکن است باعث شود اورینگ ها از هم -

 نشتی کند.

 

مان شده که عدم توجه به نوع آب بندي مناسی پوش فیت، باعث عدم آب بندي و ایجاد نشتی در ساخت -

 عدم مهارت و تجربه مجري و یا ناظر می باشد.دلیل اصلی آن 

 

ستفاده از لوله هاي  - ستفاده ده دانتقال آتش توسط این لوله ها در بین طبقات می شود. عم باعث ،PPا لیل ا

  می باشد. PPقیمت مناسب لوله هاي از انها 
 

امطبوع در عدم توجه به شککیب بندي مناسککب در لوله هاي فاضککالب، سککبب انسککداد لوله ها و انتشککار بوي ن -

شیب نیز  صورت زیاد بودن  شیب، باعث گرفتگی لوله و در  صورت کم بودن  شده و در  اعث بساختمان 

یشه این مساله رن لوله شده و در نهایت با گرفتگی لوله مواجه خواهد شد. رد شدن آب و ماندن امالح درو

سیار  شیب ب شد پس بحث  ستم فاضالب نیروي ثقلی می با سی ست که تنها نیروي موجود در  هم می ماین ا

شم سط مجري و یا ناظر، معموال چ شیب بندي تو ستفاده از ابزارآالت دقیق جهت  شد، عدم ا شیب با ی، 

 داده می شود.
 

اضالب و نی شدن لوله هاي شش متري، باعث به هم خوردن شیب بندي فعدم توجه به تغییر حالت و کما -

شکل،  شود. عمده دلیل این م شار بوي نامطبوع می  سداد لوله ها و انت ستفاده از عاجناس بی کیفیت، ان دم ا

 له می باشککد.این مسککا مهار و بسککت در هنگام لوله کشککی و عدم تجربه کافی مجري و یا ناظر در برخورد با

صوص لوله هاي  ساط در لوله با صاالتی PEضریب انب ستفاده از ات ست و همچنین ا سیار مهم ا که این  ب

 انبساط ها را دمپ و خنثی نماید.
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ها در ساختمان  مسن و بچه داستفاده از لوله کشی کف به جاي زیر سقفی، باعث ایجاد ایجاد پله براي افرا -

ناقض در )این مورد ت روز آسیب، تعمیرات پرهزینه تر و سات تر خواهد بود.شده همچنین در صورت ب

 قانون دارد که می بایست قانون نیز اصالح گردد(.

 

اده از سیستم عدم استفاجراي سیستم زیر سقفی، باعث ایجاد صداي عبور فاضالب در ساختمان می شود.  -

همترین موارد ر به اجراي این سیستم از مسایلنت به علت گرانی توسط مالک و همچنین عدم تذکر ناظ

ر پایین دایجاد صدا باصوص در رایزرها بیشتر است چون سرعت فاضالب  بروز این مشکل می باشد.

 رایزرها بیشتر بوده و صدا بیشتر است.
 

کل، انسداد لوله ها عدم استفاده از بست و ساپورت به مقدار کافی در لوله هاي زیر سقفی، باعث تغییر ش -

وجه ناظر و سات عدم تدر نتیجه انتشار بوي نامطبوع یا انسداد لوله ها می شود. مهمترین دلیل آن  و

 گیري هاي الزم و همچنین اهمال کاري مجري می باشد.

 

لیل آن بی وصل کردن همه ونت ها به یک داکت، امکان نشت بو بین ونت ها وجود دارد. مهمترین د -

اده از سیستم هاي احی می باشد. ایجاد تعداد ونت هاي بیشتر یا استفیا کمبود داکت در طر توجهی ناظر

 سوپر ونت میتواند موثرباشد .
 

ت زمین را می آورند عدم تعبیه دریچه بازدید براي داکت ها، اغلب مالکان، دلیل یا بهانه کم بودن مساح -

 ولی دلیل اصلی سود جویی مالک جهت افزایش مساحت ملک می باشد.

 

ي گاز ه اجراي صحیح ونت ها علی الاصوص در تولت و آشپزخانه، باعث می شود باار هاعدم توجه ب -

تجربه ، فاضالب خوب مکش نشوند و خوب خارج نشوند و ایجاد بو در ساختمان کند. مهمترین دلیل آن

 ناکافی مجري و یا ناظر می باشد.
 

رور متمال کاهش عملکرد به عدم اسکککتفاده از فول ونت در سکککینک ظرفشکککویی، به علت چربی گیري، اح -

ین مشکل می عدم توجه و تذکر ناظر و محدودیت در معماري از مهمترین عوامل بروز ازمان وجود دارد. 

 باشد.
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تمان را عدم اجراي دقیق سکیسکتم فاضکالب طبق نقشکه مصکوب، امکان ایجاد انتشکار بوي نامطبوع در سکاخ -

شی بودن مجري سط مالک و یا ناظر و اهمال کاري و ناایجاد تغییرات توافزایش می دهد. عمده دلیل آن، 

 به خصوص رعایت فاصله هوابندي در سینک ها. می باشد.

 

تصاالت درست با هم اعدم استفاده از لوله و استانداردهاي ساخته شده از یک برند، باعث می شود لوله و  -

  شت.شتی خواهند دات زمان کوتاهی نجوش ناورده و آب بند نمی شوند و در نتیجه پس از مد

ه هیچ وجه اجراي سیفون اضافه در ساختمان علی الاصوص آشپزخانه، مثال : براي سینک ظرفشویی ب -

ینک شده و به سنباید روي لوله فاضالب آن از سیفون استفاده شود که این امر باعث دو سیفونه شدن 

 زودي گرفتگی در لوله ایجاد می شود و آب به خوبی عبور نمی کند.

 

دن عوامل و گروه بی توجهی به بستن دهانه لوله ها در هنگام کار کرشکل اجرا در حین کار ساختمان: م -

ب سرامیک هاي دیگر از قبیل ایزوگام کار یا سرامیک کار، باعث وارد شدن مصالح ماصوصا دو  آ

هاي ماتلف روهتداخل کاري گکف و در نتیجه انسداد لوله ها می شود. مهمترین دلیل بروز این مشکل، 

 با بکدیگر در ساختمان می باشد.

 

ین محل ها راهی ها در رابزرها، سبب می شود احتمال نشتی و خسارت از ا 3تست نکردن یک به یک  -

دم تناسب تعرفه ععدم تاصیص وقت مناسب از جانب ناظر به علت بسیار افزایش یابد. مهمترین دلیل آن، 

 هاي خدمات نظارت نظام مهندسی می باشد.

  

 عدم رعایت فاصله لوله هاي فاضالب ماصوصا توالت از دیوار ها -

 

خانه شده وصل کردن لوله هاي فاضالب سرویس بهداشتی به آشپزخانه، باعث نشر بوي نامطبوع در آشپز -

سیار بو هم در صورت گرفتگی لوله احتمال وارد شدن فاضالب سرویس ها به آشپزخانه زیاد است و 

ز آشپزخانه ه حل پیشنهادي جدا کردن مسیر لوله هاي فاضالب سرویس بهداشتی ارا ناخوشایند می باشد.

 در صورت امکان می باشد.

 

ز مهمترین آنها با توجه به یافته هاي ذکر شده از نظرات خبرگان، به چند مورد ا راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

سازمان -1 ست  سازمان  بهتر ا ضالبنظام مهندسی با همکاري  صدور آب و فا ، کدهاي ارتفاعی را در زمان 

شه و کد هاي ارتفاعی آب و  ضالب، خیابان هاي جدید نق سازمان آب و فا شه ها ارائه دهد. در  پروانه نق
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ست  ضالب مطرح کرده ا ست . آب و فا شده ا ضالب وجود دارد ولی بقیه ي خیابان ها خیر یا به روز ن فا

 که روي سایتشان وجود دارد.

 باشیم مجري هر باشی را که اجرا می کند بهتر است نظام ارزش گذاري براي مجریان داشته هر نوع -2

ود اورینگ از ششیب لوله بسیار مهم است و وقتی نگاه می کنیم در یک مرکز باشند . اگر نباشد باعث می  -3

 . )در مورد لوله هاي پوش فیت( آب بندي خارج شود

  ود که بو ندهند.گر پشت به پشت باشند ، دو رایزر در نظر گرفته شرایزر هاي حمام و دستشویی بهتر است ا -4

 رفته شودلوله هاي پلی اتیلنی انبساط طولی زیادي دارند . باید تعداد موفه ها متناسب در نظر گ -5

مکن است مدر پوش فیت باید طبقه به طبقه تحویل بگیریم زیرا اگر یک باره هفت متر آب وارد کنیم  -6

 5ند . در پلی  اتیلنی در بیاید . به همین دلیل باید استاپر و دریچه ي بازدید در نظر بگیراورینگ ها از هم 

 طبقه را هم می توان یک جا تحویل گرفت.

متر برگردد یک سانتی ،است بعد از فرو کردن لوله ها درون یکدیگر  الزم استدر پوش فیت ها، اورینگ  -7

 ت سازنده(.)طبق دستور العمل شرک تا آب بندي انجام شود

ست لوله هاي فاضالب را به نزدیک ترین رایزر ها وصل کنیم و از حرکت افقی پرهیز -8 کنیم تا تفاله  بهتر ا

 در ابتداي حرکت سرعت بگیرد و باعث انسداد لوله نشود.

و بچه ها ( همچنین  استفاده از سیستم زیر سقفی درساختمان، ایجاد پله در سقف باالیی نمی کند ) افراد مسن -9

 تعمیراتش ساده تر است . 

 ا حل کرد.رصداي آب از فاضالب ها درسیستم زیر سقفی را می توان با اجراي سیستم سایلنت این مشکل  -10

اار هاي گاز بسعی شود بعد از سیفون ونت گرفته شود و فاصله ندهیم زیرا عملکرد ونت پایین می آید و  -11

 اجرایی وجود دارند(.)که در این مورد دیتایل هاي  فاضالب خوب مکش نشوند

شود . سینک درجه اجرا شود و مجاز نیست زیرا باعث می شود پر شود و خوب تالیه ن 45زیر  ونت نباید -12

 ا می شوند.درجه اجر 90ونت ها معموال  ظرفشویی به دلیل چربی گیري بهتر از فول ونت  ایجاد شود .

خانه و تراس وله هاي کفشوي سرویس و آشپزپس از اتمام کار فاضالب و در هنگام بریدن سر لوله ها ) ل -13

شککدن هرگونه  ( جهت ایزوگام ، حتما روي دهانه باز لوله ها با مصککالح مناسککب پوشککانده شککود تا از وارد

امی مصالح ماصوصا دو  آب سرامیک کف جلوگیري شود و پس از اتمام کامل کار ساختمان حتما تم

ل شککود . از بودن تمامی مسککیر لوله ها اطمینان حاصککمسککیر لوله ها به صککورت آب رو تسککت شککود تا از ب

 .ردد(بر می گ کارساختمان)که این مورد به  ماصوصا لوله هاي مشترک کار شده در پیلوت ساختمان
 



74

  

 تأسیسات آتش نشاني

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 به قرار ذیل می باشد:این حوزه نام بردند 

عمل ، سبب عدم نگهداري پمپ ها به صورت دوره اي باعث عمل نکردن آن ها در مواقع نیاز می شود -

ر زمان نیاز دنکردن پمپ ها علی الاصوص آنهایی که بر روي پشت بام هستند و آب باران می خورند، 

. مهمترین (اختمان بر میگردد)که این مورد به سیستم نگهداري و مدیریت س مثل آتش سوزي می شود

 دلیل، فقدان نظام ادواري بازرسی سیستم هاي آتش نشانی می باشد.

 

 استفاده از پمپ خالی به جاي بوستر پمپ -

 

است. آیا ضرورت  کوپلینگ پمپ کارآیی واقعیش معلوم نیست و به همین دلیل نیاز به بازبینی در این زمینه -

ه می ماند یا تمان اضافه کنیم وقتی آتش صورت میگیرد بالاستفادهزار تومان به ساخ30دارد حدود متري 

 ضروري است. البته در خیلی از موارد وجود دیزل ژنراتور برق در ابتدا قطع میشود ) تناقض عملکرد(.

 

دم به کارگیري عفقدان سیستمهاي بازرسی ادواري توسط نظام مهندسی یا آتش نشانی، عمده ترین دالیل  -

 مورد اصلی می باشد: 2کنون، این سیستم تا 

ساختمان و الزام همکاري مالک الک پس از م ،گلوگاهی وجود ندارد از انجا که براي نظارت دوره اي از 

ردن نظارت کتحویل پایان کار ، سکککازمان را به منزل راه نمی دهد نتیجه این که گلوگاهی جهت ادواري 

 مقررات ملی ساختمان وجود دارد(.)البته در این موارد  هاي آتش نشانی وجود ندارد،

 مشکل فرهنگی،       

ین که امشکل فرهنگی و نداشتن گلوگاه در سطح کشور جهت بازرسی هاي ادواري داریم . مشکل دیگر 

م ، مهندسان دیگر اگر به هر دلیلی به مهندس ناظر اولیه ساختمان جهت بازدید ادواري دسترسی نداشته باشی

دواري ، تاییدیه امسائل و آیتم هاي زیر کار ) دفن شده ( نمی توانند در بازرسی  به دلیل عدم دسترسی به

د زیادي مهندس ارائه بدهند . دلیل دیگر این که مالک در هنگام فروش ملک یا بازرسی ادواري ، با تعدا

 جهت تاییدیه ها برخورد می کند که عالوه بر صرف هزینه، زمان زیادي نیز خواهد برد .

ردد در مواقع قطع ه به استفاده از دیزل ژنراتور یا برق اضطراري در موتورخانه ها، سبب می گعدم توج -

زایش هزینه هاي به علت گرانی و افبرق در زمان آتش سوزي، به سیستم اطفا آتش دسترسی تاواهد بود. 

 ساخت، مالکان اغلب به استفاده از برق اضطراري نیستند.
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شار باالي پمپ آتش ه هاي بدون درز و متریال مناسب، سبب می شود در اثر فعدم توجه به استفاده از لول -

تریال مناسب استفاده مدلیل عمده معموال از  4نشانی، احتمال ترکیدگی لوله در موقع نیاز وجود دارد. به 

 نمی شود:

 گرانتر بودن متریال استاندارد و سود جویی مالک         

 ل استاندارد در بازار،عدم دسترسی به متریا         

 فریب کاري فروشندگان         

 عدم اطمینان از استانداردهاي درست        
 

 در نظر نگرفتن شیر تالیه زیر رایزر -

 

 سککردرگمی مالک می شککود. فقدان دسککتور العمل واضککح وندسککی و آتش نشککانی، سککبب هتداخل نظام م -

سازمان و  آیین  حتی در قسمتهایی صرفا عمل نکردن بهمشاص در مورد محدوده و شرح وظایف هر دو 

 نامه هاي موجود، عمده ترین دلیل تداخالت فعلی می باشد. 
 

شود  - شن کردنطراحی پمپ داخل پارکینگ یا زیر زمین، باعث می  سی و رو ستر پمپ  در مواقع خطر، د

ستفاده از حد ادر خواست مالک مبنی بر  مشکل باشد. اغلب به دلیل محدودیت معماري، مفید تراژ مکثر ا

 عدم توجه طراح، این مشکل رخ می دهد. همچنین بیشتر جهت سودآوري ساختمان

 

در ی شود که مجاي گذاري نامناسب جعبه هاي آتش نشانی و عدم عایت فاصله مناسب تا واحدها، باعث  -

 می افتد.اتفاق  مواقع خطر دسترسی آسان امکان پذیر نباشد. اغلب در اثر بی توجهی طراح و ناظر این

 

به دلیل  عدم کارآیی در زمان نیاز می شککود. اغلبعدم اسککتفاده از شککیر هاي آتش نشککانی مرغوب، سککبب  -

د در صککرفه جویی توسککط مالک، عدم نظارت و تذکر ناظر، عدم دسککترسککی به اجناس مرغوب و اسککتاندار

 بازار، این اتفاق می افتد.

 

س - شانی،  سول هاي آتش ن شارژ کپ شود عدم توجه به تاریخ  سوزبب می  ي قابل در مواقع نیاز مثل آتش 

ن بهره برداري نیز اسککتفاده نباشککند. به دلیل فقدان نظام بازرسککی ادواري و عدم توجه و تذکر ناظر و در زما

 بی توجهی مدیر ساختمان، این اتفاق می افتد.
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همترین آنها ورد از مم 2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

شانی جهت بازرسی کارشناس بفرستد و تحت نظر آن ها این کار انجا -1 سازمان آتش ن ست  شود یا بهتر ا م 

 عملکردي دقیق و مشاص از سوي نظام مهندسی ارائه شود.

نراتور ژدیزل  پایین طراحی شکککده باشکککند پمپ بدون برق کار نمی کند که بهتر اسکککت از موتورخانهاگر  -2

یاز یا خطر، حداقل ناستفاده شود یا بهتر است پمپ یا منبع باالي پشت بام در نظر گرفته شوند که در مواقع 

 جریان آب وجود داشته باشد.

ستم بماند که نیاز  -3 سی شد و نباید بعد از تست آب درون  ست نیاز به تالیه می با شیر تالیه رایزر ببعد از ت ه 

  می باشد.

پ ها و هم مه زمانی هر چند وقت یک بار از سیستم آتش نشانی موجود استفاده شود تا هم پمطبق برنا

 متعلقات مربوطه فرسوده و غیر قابل استفاده نشوند.

دهند و وارد هر چند سازمان آتش نشانی تعهد نموده که کارشناسان آتش نشانی مستقیما به مالک تذکر ن -4

مواجه می شوند  اخل نداشته باشند با این حال اجراي آن با مشکالتعمل نشوند تا با کار نظام مهندسی تد

 .و باز هم کارشناسان آتش نشانی در مواردي مستقیما وارد عمل می شوند

ن که طبق مبحث نگهداري در مقررات ملی سککاختمان، میبایسککت به اهمیت مدیریت سککاختما به طورکلی -5

 نقش مهمی در مورد نگهداري دارد پرداخته شود.

 
 

 موتورخانه و پمپ خانه)اتاق تاسیسات(

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

مچنین عدم تعبیه فضککاي الزم در تاسککیسککات جهت تعمیرات، کمبود فضککا باعث ایجاد حرارت ، خطر و ه -

سی ستر شود. اغلب به دلیل  عدم د ساختمان جهتبراي تعمیرات می  ضاي  ستفاده حداکثري از ف فروش  ا

 مناسبتر ساختمان یا عدم دیدن فضاي مناسب در معماري توسط طراح، اتفاق می افتد.

 

غلب به دلیل اباعث ایجاد سر و صدا در ساختمان می شود. نزدیکی موتورخانه و پمپ به سرویس پله،  -

اسب در از فضاي ساختمان جهت فروش مناسبتر ساختمان یا عدم دیدن فضاي من استفاده حداکثري

 معماري توسط طراح، اتفاق می افتد.
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بی توجه و شود.  باعث ایجاد سر و صدا در ساختمان میعدم استفاده از درب گریل شده در موتور خانه،  -

 عدم تذکر ناظر عمده ترین دلیل وقوع این مشکل می باشد.

 

 کف شور در موتورخانه عدم اجراي -

 

ضریب امنیتی باال، عدم  - ستاندارد و داراي  سایل و لوازم کامال ا ستفاده از و نفجار را به همراه اخطر ایجاد ا

 تاسیسات محلودجویی فروشنده در ی مالک، عدم توجه و نظارت ناظر و سدارد. معموال به دلیل سودجوی

 رخ می دهد.

 

قی و وقوع احتمال پاشیدن آب به اتصاالت بربرقی، سبب می شود  جاي گذاري نامناسب لوازم واتصاالت -

 ق می افتد.اهمال کاري مجري و یا عدم توجه و تذکر ناظر اتفاحادثه افزایش یابد. معموال به دلیل 
 

 نیاز به موتور خانه را در همه ساختمان ها هنوز فرهنگ سازي و اجرایی نشده است. -

 

حاضر اجرا نمی  ها بر روي پشت بام باید حریم داشته باشند ولی در حالدر آپارتمان هاي مرتفع ، دودکش  -

 شوند . 

 

قیمت  -2اي ساختمان هاي با متراژ پایین عدم نیاز بر -1دالیل عمده عدم استفاده از موتوخانه عبارتند از:  -

وجود سیستم براي واحد هاي آپارتمانی و نیاز واحد ها به  هزینه مشترک -3باال و هزینه نگهداري زیاد 

 انفرادي.

 

سک، عوارض، علل: آنها در  مهمترینیکی از با توجه به یافته هاي ذکر شککده از نظرات خبرگان، به  ري

 ذیل اشاره می کنیم:

ست لوله هاي داخل موت - سات موتورخانه، بهتر ا سی شدن تعمیرات تا ورخانه به جهت جلوگیري از زمان بر 

شککاص عالمت و یا شککماره گذاري از یکدیگر جدا شککده و موسککیله رنگ هاي ماتلف و یا به وسککیله ي 

ي اسککتاندارد هر یکی از لوازم و متریال ها شککوند که کدام لوله مربوط به چه واحد و یا چه آبی می باشککد.

 اشد.موتورخانه استفاده از رنگ هاي ماتلف جهت لوله ها، استفاده از فلش ها و پالک ها می ب
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 ساتيداکت ها و فضاهاي مشاع تاسی

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

ه و آتش رعایت نکردن فاصککله لوله ها و سککیم کشککی برق در داکت ها، در هنگام نشککتی باعث ایجاد جرق -

شود. معموال به دلیل  ساختمان و در نظر نگرفتن  عدم هماهنگیسوزي می سب ابین مهندسان طراح  بعاد منا

 داکت جهت عبور تاسیسات رخ می دهد.
 

ی شود حجم ندیدن یا اجرا نکردن داکتی که در طراحی بوده، باعث دوباره کاري می شود و باعث م -

ردن رایزر ها ي رد کمورد نیاز با حجم ایجاد شده نامتناسب بوده یا سطح شاقول صافی که می خواستید برا

استفاده ب به دلیل بعدا داشته باشید ، وجود نداشته باشد زیرا با کنده کاري دست ایجاد شده است. اغل

و  خ می دهدراري مسودجویانه از متراژ منزل جهت فروش و همچنین زیبایی بیشتر ساختمان از دید مع

 .گاها اصال در معماري داکتی وجود ندارد

 

باشد، سبب می شود بر روي داکت تاثیر بگذارد و ایجاد  عقب چیده شده-ت جلواگر تیرچه ها روي طبقا -

 اهمال کاري مجریان سقف ساختمان رخ می دهد.خطر کند. اغلب به دلیل 

 

ات و سسیبی در تاوچکترین خرادفن کردن داکتها در دیوارها، باعث ایجاد هزینه ها زیاد جهت ک -

ر ساختمان این بایی ملک و سود جویی در فروش متراژ بیشتزیتعمیرات آنها می شود. معموال به دلیل 

 یی وجود دارد. در مورد در دسترس بودن لوله ها طبق مقررات ملی دستورالعمل ها اتفاق روي می دهد.

 

ی شود. اغلب متعبیه داکت در اتاق خواب، باعث سلب آسایش و سر و صدا در اثر ارتباط با سایر داکتها  -

یکی در نظر مالحضات آکوست بی تجربگی طراح و در مرحله بعد ناظر، رخ می دهد. بی توجهی یابه دلیل 

 گرفته شود که بیشتر کار مهندسان معماري است.
 

ستفاده شود اعدم دسترسی به داکت ها،  سبب افزایش هزینه تاریب در اثر نشتی می شود که اگر رو کار  -

زل جهت فروش و استفاده سودجویانه از متراژ منیل باعث می شود نشتی زودتر نشان داده شود. اغلب به دل

 همچنین زیبایی بیشتر ساختمان از دید معماري رخ می دهد.

 

برخی موارد به  هنگام طراحی، نقشه اولیه معماري باید به روءیت و تایید مهندس مکانیک رسانده شود. در -

 شود. ها به خوبی دیده نمیدلیل عدم کنترل دقیق محل داکت ها یا عدم اختصاص زمان، محل داکت 
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ی و ایجاد گاز عدم استفاده از عایق هاي االستومتري مناسب در عایق کاري داکت ها، سبب پرت حرارت -

تش سوزي می در هنگام آ در صورت استفاده از سایر عایق هاي آتش گیر مانند پشم شیشه و فوم  سمی

 قیمت باال استفاده نمی گردد.گردد. اغلب به دلیل 

 

جویی  ت بوجود آمده به علت فضاي کوچک داکت که در معماري دیده نشده یا به علت سودمشکال -

: لوله ها  اوال هدرحالیکبعضا در داکت ها، لوله ها روي هم می چینند، مالک، داکت را کوچک می کنند. 

ی به لوله هاي ي دسترس: برا ثالثا: پیدا کردن لوله هاي واحد ها بسیار سات می شود.  ماآدرس ندارند . دو

رمیم کنیم و عقبی مجبوریم همه ي لوله هاي رویی را ببریم تا دسترسی پیدا کنیم و سپس دوباره ت

 زایش هزینه ها و زمان تعمیرات می شود. فاعث ابرگردیم، که نهایتا ب

 

به علت  به علت فضاي کوچک داکت که در معماري دیده نشده یا پیش بینی محل هاي دسترسی؛عدم  -

کت ها، مشاعات و لوله هاي گاز از داخل دا می کنند. ماصوصاویی مالک، داکت را کوچک سود ج

 سبب می شود در زمان نیاز، دسترسی ها و تعمیرات بسیار سات و زمان بر شود.

 

، داکت ها در به منظور صرفه جویی در متراژ منازل .عدم ایمنی دیوارها به علت اجراي ناصحیح تاسیسات -

ر باعث عدم عبور می دهند که این امدیده نمی شوند و لوله ها را از داخل دیوار ها طراحی به خوبی 

 استحکام دیوارها می شود.

می باشد به  فنداز ناشی بیشتر فشار ها بر روي تاسیسات مکانیکی  ؛فشار روي سیستم تاسیسات مکانیکی -

  عدم پیش بینی داکت کافی. علت 

 

ز لوله هایی که ابی استاندارد دفنی ندارند و دفن می شوند یا بعضی خیلی از لوله هاي آب رسانی و فاضال -

ار می کنند باید دفن شوند ، شرایط خاصی را دارند. مثال بعضی مالکین لوله پوش فیت براي فاضالب ک

ازي بولی پوش فیت را دفن می کنند ، سر هر اتصال پوش فیت ، قطعه اي متحرک است که در خودش 

بندي خارج  تکه شن یا نااله وارد اورینگ آن شود ، سیستم را به طور کامل از آب می کند که اگر یک

 تحقیق شود! می کند.

 

قانون می  مثال لوله هاي گاز را داخل داکت می کنند و نصف مصالح می زنند و نصف لوله آزاد است و -

، دفن نشود شود و اگر ست و پودر میگوید اگر دفن شود براي نوار ممنوع است زیرا نوار جاذب رطوبت ا

 تحقیق شود!نوار زده شود که بعضا رعیت نمی شود. معموال به دالیل ذیل رخ می دهد: 
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 که اگر متوجه شود، داکت را حذف نکند. رد.وجود دااحتمال این که مالک توجیه نباشد نیز  -1          

 بی توجهی ناظر،  -2          

 اهمال کاري مجري  -3          

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  کار و نتیجه گیري:راه

 در ذیل اشاره می کنیم:

 ایش شودحتی االمکان در اتاق خواب ها داکت نگذاریم یا از نوع بی صدا استفاده شود تا باعث آس -

سمی ایجاد  ت که در زمان حریق هم گازعایق هاي االستومري مناسب است و مدلی به نام هالوژن فري اس -

 نمی کند

 

 کانال ها

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

صدا می شود. د اعث عدم هوادهی مناسب و یا ایجابعدم توجه به طراحی و یا اجراي مناسب کانال ها،  -

 اغلب به دالیل ذیل رخ می دهد: 

 معموال در معماري فضاي الزم براي کانال دیده نمی شود،

 بی دقتی طراح،

  بی دقتی ناظر در اجرا
 

انتهاي مسیر  وعدم توجه به تیک آف و دمپر ها در سیستم هاي بزرگ، باعث می شود هوادهی در ابتدا  -

 می دهد. سهل انگاري طراح رخسان نباشد. اغلب در اثر کانال یکسان نبوده و دماي اتاق ها یک

 

له ي رطوبت عایق کاري کانال، در فصل سرما باعث کندانس می شود و به نما و گچ به وسیعدم توجه به  -

شود آسیب می زند دن عایق کاري و ه بر بوهزین. معموال به دلیل و از آن مهم تر منجر به اتالف انرژي می 

 ناظر، رخ می دهد.عدم تجربه یا تذکر 

 

زرگ، باعث بساپورت و فاصله آنها از یکدیگر در کانال ها و علی الاصوص در کانال هاي عدم توجه به  -

شود. اغلب به دلیل  شکم دادن کانال می  ري مجري و اهمال کاسقوط کانال، ایجاد لرزش در کانال ها و 

  عدم توجه و تذکر ناظر رخ می دهد.
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ها در نظر گرفته  EXP-JOINTها در در ژوئن ها، در ژوئن ها باید  EXP-JOINTعدم توجه به  -

 ود.ششوند تا جاي بازي داشته باشد وگرنه باعث کشیده شدن فلنج ها و جدایی اتصاالت می 

 

در اثر رطوبت  باعث پوسیدگی و جداییعدم توجه به استفاده از ضد زنگ براي لوله ها و ساپورت ها،  -

 در دراز مدت می شود.

 

بندي کانال توأم با هوااستفاده از نخ نسوز و پیچ و مهره به اندازه ي کافی در کانال ها، باعث می شود  عدم -

شود سک انجام  صرفه جویی مالک و عدم توجه و تذکر . معموال در اثر ری اظر رخ ناهمال کاري مجري، 

 می دهد.

 

ع ساختمان را دچار ن معموال ارتفابه دلیل حجم گیر بودایجاد زائده در معماري توسط کانال، کانال ها  -

 چالش می کنند.

 

لیل عدم هماهنگی به ددچار مشکل می شود.  ابعاد کانال ها باهوادهی  تناسباغلب درکانال پارکینگ ها  -

و ارتفاع ستون ها را  مالک با توجه به ارتفاع کانال ها می بایست فنداسیوندر طراحی با مهندسان معمار، 

 به وجود می آید. ها تفاع کانالارمشکل براي و  بسته

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

البته بسیار گران  که استفاده از دمپرهاي اتوماتیک در کانال ها جهت هوادهی مناسبتر و یکسان در اتاق ها. -

 د.هزینه نگهداري زیادي دارد. به جاي آن بهتر است طراحی به درستی انجام شو قیمت بوده و

گچ به وسیله  وعایق کاري کانال خیلی مهم است . به طوري که در فصل سرما باعث کندانس نشود و به نما  -

ند . زیرا می اجرا شوي رطوبت آسیب نزند . بهتر است در فضاهاي باز و دیوار ها ؛ عایق ها با فویل آلومینیو

 باعث می شود عایق دیرتر از بین برود .

در این موارد  ردد.باالفاصله بعد از زانویی از کانال انشعاب گرفته نشود و قوس زانو کامل و درست اجرا گ -

 به استاندارد کانال کشی و مقررات توجه شود.
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 ،کولر آبي،گازيکولر سیستم گرمايشي، ويژه پکیج،ه ) بايشي و سرمايشيدستگاه هاي گرم -1

 جداگانه پرداخته شودبراي هر مورد داکت اسپلیت( رادياتور،

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

شود - سبب ایجاد انفجار یا خفگی می  ستاندارد،  ستگاه هاي ا ال کارکرد محصوالت معمو. )عدم توجه به د

فرقه و صککرفه اجناس متعالی ندارند و باشککی از دود را به داخل سککاختمان می دهند(. مهمترین دالیل آن، 

 جویی اولیه مالک و نفوذ مالک بر روي ناظر جهت تایید دستگاه فاقد استاندارد می باشد.

 

فگی باعث ایجاد خدر پکیج ها،  عدم توجه به دریچه ي تامین هواي احتراق و دودکش علی الاصکککوص -

ي ز بهره بردارسکککاکنین می شکککود. به علت عدم توجه و تذکر ناظر، بی توجهی مجري در نصکککب پس ا

 مقررات ملی ساختمان(. 17ساختمان رخ می دهد )مبحث 

 

می شود و  با آب راحت تر ترکیب CO2از آنجایی که عدم توجه به رد کردن دودکش از داخل حمام،  -

، همچنین در اثر بی توجهی و بی تجربگی ناظر و یا مجري و یا طراحد خفگی می شود. در اثر باعث ایجا

 ی ساختمان(.مقررات مل 17ي و مکانیک، این اتفاق رخ می دهد )مبحث عدم هماهنگی بین طراح معمار

 

شود وزي می سجاي اتصال کابل به دستگاه کولر گازي، لقی باعث ایجاد اتصالی و آتش عدم توجه به  -

برق و شرکت  که البته این مورد به نصاب، مهندس اهمال کاري مجري رخ می دهد.که معموال در اثر 

 فروشنده برمی گردد.

 

 می دهد. ساکن ماندن آب شده که در اثر اهمال کاري مجري رخعدم توجه به شیب درین ها، باعث  -

 

ینه هاي انرژي در اضافی و افزایش هز ایجاد بارعدم توجه به برچسب انرژي در انتااب دستگاه ها، سبب  -

 خ می دهد.صرفه جویی در هزینه هاي اولیه )ثابت( توسط مالک رساختمان می شود. اعلب به دلیل 

 

 می شود:نعدم ارائه لیست کاالي مورد تایید استاندارد و نظام مهندسی، به دالیل ذیل انجام  -

قدان وارداتی : ف -2ستاندارد موجود می باشد . داخلی: شرکت هاي داراي استاندارد روي سایت سازمان ا

ز چند کشوري که عدم تطابق استاندارد هاي کاالهاي وارداتی با استاندارد هاي ایرانی وجود دارد . به ج

وجه به اطالعات فنی خودش ، فتوا بدهد . مثال بگوید چون ناظر : با ت -3سازمان استاندارد را قبول دارند . 

 است.  INDOORش خاموش می شود ، پس باد می زند و شمعک
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تاندارد است و بیشتر نیاز به سازمانی جهت گواهی مطابقت استاندارد هاي کاالها با استاندارد هاي سازمان اس

 نیاز به توضیح دارد! بحث هاي کالن کشور است .
 

بر اساس اعتماد  د ودراستان قم، مالک ها بر اساس روابط خرید می کننپیچیدگی رفتار خرید مالکان در قم،  -

 به فروشنده تا اعتماد به ناظر.

 

ب رخ می دهد. اهمال کاري نصاب اغلقرار دادن پکیج در تراس بدون اعمال استانداردهاي الزم، به دلیل  -

پکیج درون  % منازل استان قم، دودکش در تراس موجود است ولی نصاب 90قرار دادن پکیج در تراس، در 

تا فاصله ي  کرده است بنابراین دود آن را پشت پنجره آزاد می کنیم از طرفیتراس را به دودکش وصل ن

بستان کولر دود رقیق متري دودکش نباید دریچه تامین هواي تازه ) پنجره به کولر آبی و ...( باشد ، در تا 3

دستور  عایترو  استاندارد از پکیج هاي فن دار البته در صورت استفاده شده پکیج را به داخل می کشد.

 العمل هاي نصب مربوطه و ادامه دادن دودکش تا باالي ساختمان این مشکل بوجود نمی آید.

 

باعث می  خطر یخ زدگی در تراس ها در فصول سرد افزایش می یابد کهنگهداري پکیج داخل تراس،  -

از شدن گ شود آب داخل ساختمان بزند همچنین احتمال افزایش انفجار پکیج در اثر نشتی و آزاد

نایی تامین هواي هیدروژن به همراه جرقه وجود دارد. اغلب به دلیل بدلیل کمبود فضاي داخل، عدم توا

ا پکیج مجهز در این مورد می بایست حتم ب در تراس رخ می دهد.اساحتراق، عدم نگهداري و فضاي من

 به ترموستات ضد یخ زدگی باشد.

 

متفرقه و بی  اجناسها می باشد. عمده ترین دلیل آنها  اغلب شکایات، ناشی از عدم تطابق ظرفیت دستگاه -

 کیفیت در بازار و فریب کاري فروشنده ها می باشد.

 

از مهمترین آنها  مورد 2با توجه به یافته هاي ذکر شده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

 راهکار کوتاه مدت:

صب شرکت گاز به ارملزم کردن  سبت به ن صاب مجاز ن سط ن ساختمان هایی که تو راه  وائه خدمات به 

 اندازي پکیج اقدام کرده باشند و اخذ ضمانت ها و کنترل هاي الزم از نصاب مجاز.

 راهکار بلند مدت:

ستگاه هاي گا ضعیت د سال یک بار از و ساالنه یا دو  صورت  ساختمان ها ب سی ادواري از  سوز و بازر ز

 ایت قطع خدمات گاز از ساختمان هاي متالفتأسیسات و در نه
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 منابع ذخیره آب و تجهیزات آن

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

ب در زمان هاي آم بودن فشار ندیدن مکان مناسب براي منبع ذخیره آب در معماري یا در اجرا، باعث ک -

یر در مکان منبع به بی دقت در طراحی یا تغینیاز مثل تابستان و ایجاد فجایع در زمان آتش سوزي بشود. 

 علت کمبود فضا در معماري عمده ترین دالیل آن است.

 

رفه صنبودن آب کافی در زمان نیاز مثل آتش سوزي می شود. به دلیل کوچک بودن منبع آب، باعث  -

 د.جویی در هزینه ها توسط مالک و عدم تذکر ناظر یا عدم طراحی مناسب توسط طراح رخ می ده
 

منجر ، کام سازه و عدم استح تغییر جاي منبع از زیر زمین به پشت بام، در صورت عدم هماهنگی با طراح -

 ایجاد فشار و خرابی سازه می شود. به

 

سوزي  در مواقع قطع هم زمان آب و برق مثل آتشباعث می شود جاي گذاري منبع آب در زیر زمین،  -

 آب نداشته باشیم.

 

نین ساختمان جاي گذارمنبع ها در کنار فضاهاي آلوده، سبب نفوذ آلودگی به آب شرب و بیماري ساک -

 می گردد.

 

بیماري ساکنین  سبب  ،روز می باشد 3پس از مدت زمان استاندارد تعریف شده که  استفاده از آب منابع -

 د که اغلب به دلیل اهمال کاري مدیر ساختمان رخ می دهد.می شو

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

ها یا سر  ر تیرچهتغییرات جاي منبع به پشت بام بایست توسط مهندس سازه دیده شود . منبع ها باید عمود ب -

تاریب  ستون ها که صفحه جوش داده شده باشد قرار گیرند . گذاشتن پد زیر منبع جهت جلوگیري از

 این موارد بیشتر مربوط به مهندس سازه یا مالک یا مجري ذي صالح است. ایزوگام.
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 سیستم گازرساني 

سک، عوارض، علل: سیبرخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایج ري سک و آ ب در اد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

 تغییر دکوراسیون در ساختمان حتی پس از بهره برداي،  -

 

ودکش ها هستند. عدم مهمترین عوامل کیفیت لوله ها ؛ نوار پیچی و دعدم استفاده از متریال استاندارد،  -

 جاد این مشکل می شود.تولید یا سات بودن دسترسی به متریال استاندارد باعث ای

 

ممکن  ده هاهشدار دهن ؛ براي مثالنگهداري سیستم گازرسانیتعمیر و هنگام دربوجود آمده مشکالت  -

 و باعث ایجاد خطر شوند. دیدهتعمیرات لوله ها آسیب هنگام در  است

 

تم جود سیساحتمال مسدود شدن دودکش ها در پایان فصل، به علت بی توجهی و اهمال مالک و عدم و -

 هاي بازرسی ادواري رخ می دهد.

 

وده تامین گردد اگر هواي احتراق از فضاي آلعدم توجه به هواي ورودي تامین دریچه ي هواي احتراق،  -

 خ می دهد.رباعث ایجاد بیماري یا خفقگی ساکنین می گردد. در اثر اهمال کاري طراح و یا ناظر 

 

ب و خفگی ساکنین باعث اتمام اکسیژن اتاق خوانشود، هواي احتراق از اتاق خواب یا فضاي آلوده داده  -

 اتاق می شود. در اثر اهمال کاري طراح و یا ناظر اغلب رخ می دهد.

 

می نشست کعدم توجه به نگهداري سالیانه ساختمان و تاسیسات و دودکش ها، ساختمان بعد از هر سال  -

شدن گاز  شده و باعث آزاد  شود. به علت  از همان COکرده و دودکش کمی آزاد  اري کاهمال جا می 

 مالک و فقدان سیستم بازرسی ادواري تاسیسات ساختمان، این مشکالت بوجود می آیند.

 

ی کنیم مو منافذ ساختمان در فصل زمستان، هواي داخل را مصرف  تازهمسدود کردن دریچه هاي هواي  -

صوالت معموال کارکرد عالی  شود از طرفی مح ساکنین می  شی از دوو باعث خفگی  د را به ندارند و با

 جلوگیري از نفوذ سرما این اتفاق روي می دهد.داخل ساختمان می دهند. به علت 
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کنیم و باعث  ، هواي داخل را مصرف میتازهقرار دادن پکیج داخل ساختمان بدون تامین دریچه هواي  -

واند با نصب تد اخیر می این مور خفگی ساکنین می شود. اغلب در اثر اهمال کاري نصاب روي می دهد.

 سنسور کمبود اکسیژن تا حدي رفع گردد.

 

 طول عمر مشاصی براي متریال گاز رسانی مشاص نشده است -

 

 روند کنترل پوسیدگی لوله هاي گاز مشاص نیست -

 

وانین اجبار کننده قعدم اجبار استفاده از هشدار دهنده نشت گاز در ساختمان هاي عمومی، به علت فقدان  -

 دهد.روي می 

 

ر دعوک کردن متریال و سکککبک گرفتن لوله ها همچنین اسکککتفاده از لوله هاي سکککبز و پوسکککت کاغذي  -

ا سود جویی فریب ناظر صرفا جهت اخذ تاییدیه یگازرسانی که باعث ایجاد خطر می شود. اغلب به دلیل 

 و صرفه جویی در هزینه ها رخ می دهد.

 

شکککاره می ا  ذیل مورد به ي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، با توجه به یافته ها راهکار و نتیجه گیري:

 کنیم:

 به وحدت رویه ارزیابی عملکرد در گاز رسانی نیاز داریم. -

 
 

 19عايق کاري ها و مبحث 

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 د:این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باش

نولیت مابین عدم اسککتفاده از متریال مناسککب عایق کاري در سککاختمان مثل سککفال و یا عدم اسککتفاده از یو -

سرمایش سات به منظور تامین گرمایش و  سی سبب نیاز به افزایش توان تا ساختمان،  ساختمان و  دیوارهاي 

فه جویی ویی و یا صردر نتیجه افزایش هدر رفت انرژي و قیمت ساختمان می شود. اغلب به علت سود ج

ایق کاري مناسب عاقتصادي مالک در هزینه هاي اولیه ساخت، عدم الزام ناظر و طراح به استفاده متریال و 

 روي می دهد.
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سبی توجهی به عایق کاري دودکش ها،  - شود که گازهاي خروجی  رد عدم عایق کاري دودکش باعث می

 د داشکککت.در برخی موارد عواقب جانی در بر خواهشکککود و برگردد به داخل و بی توجهی به عایق کاري 

ست از: بی مهمترین دلیل آن  صرفه جعبارت ا ویی در توجهی عمدي یا اهمال کاري مجري عایق کاري، 

ا خالی اول و آخر دودکش را عایق میکنند و وسطش رهزینه ها توسط مالک، فریب تاظر توسط مجري، 

ون مسککیول که جاي بحث زیادري می تواند داشککته باشککد چ 19این مورد بر میگردد به مبحث  می گذارند.

 مستقیم آن مهندس معماري می باشد.

 

ساختمان بی توجهی به تله هاي حراراتی - و کاهش  ایجاد اتالف حرارتسبب  در هنگام طراحی و اجراي 

توسط ه ها اهمکال کاري مجري، صرفه جویی در هزینراندمان می شود. مهترین دلیل آن عبارت است از: 

 مالک و عدم تذکر و توجه ناظر.

 

ساخت - شده طبق مبعدم وجود مشوق براي خرید  ساخته  نه انرژي ، به علت پایین بودن هزی19حث مان هاي 

 در ایران اینگونه می باشد.

 

 کولر گازي، سکککبب ایجاد پرت حرارتی و لوله هاي مسکککی عدم عایق کاري مسکککیرهاي رفت و برگشکککت -

 ود و در اثر اهمال کاري یا سود جویی مجري روي می دهد.کاهش راندمان دستگاه می ش

 

نه انرژي در ای - پایین بودن هزی یل  به دل به صکککرفه جویی در انرژي، اغلب  قدان عدم انگیزش مردم  ران، ف

یربط ذفرهنگ عمومی در صرفه جویی انرژي و همچنین فقدان فرهنگ سازي مناسب از سوي سازمانهاي 

 ملی است. در سطح کلکه این موضوع یک مش می باشد

 

طراحی مجدد  از سیستم هاي غیر مجاز و بدونبراي جبران بعضی آیتم ها از جمله بار گرمایش ساختمان،  -

می باشد اما پس  استفاده می شود و ایجاد خطر می کند. براي مثال رادیاتور زیر پنجره بهترین جاي گذاري

ا هواي بیرون تبادل ور را می بندند و صرفا رادیاتور باز بهره برداري به وسیله ي پرده ي بلند روي رادیات

ان تامین اختمو وقتی گرمایش سو اجازه تبادل حرارت با محیط داخل را کمتر خواهد داشت گرما دارد 

یم و چرخه عریف نمی کندریچه ي هواي احتراق بااري را هم ت بااري می گذاریم براي جبران، نمی شود،

ي تازه در صورت ناشی از عدم تامین هواعدم آگاهی مالکین از خطرات احتمالی  اغلب به دلیل .ادامه دارد

 ؟؟؟؟؟ نیاز بیشتر بحث و بی توجهی و کم سوادي نصابان روي می دهد.استفاده از بااري  
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همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 ه می کنیم:در ذیل اشار

ا حد زیاد تاگر ناظر به صورت رندوم در زمانهاي ماتلف از کارهایش بازدید کند از وقوع این مسائل  -

نداشته و  این مشکل به مقررت بر میگردد که ناظر پس از تحویل کار دیگر مسیولیتی جلوگیري میشود.

 بحث نگهداري در این قضیه وجود دارد.

رتی می شوند که د ، شیر آالت ، دستگاه ها و ... باعث ایجاد اتالف حراساپورتی که به لوله متصل می شو -

 بهتر است در عایق کاري در نظر گرفته شود.

 د . نیاز به اطالع رسانی و تبلیغات در سطح کالن در جهت فرهنگ سازي دار بهینه سازي انرژي -

 

 ريسک هاي حاصل از اشخاص:ج( 

از  ن در این باش، مهمترین نقاط چالش و آسکککیب حاصکککلبا توجه به پژوهش به عمل آمده از خبرگا

 از: اشااص به ترتیب اولویت که خود شامل نقاط رسیک جزئی تر به شرح ذیل می باشند، عبارتند

 پیمانکاران تاسیسات آب و فاضالب:

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 ه نام بردند به قرار ذیل می باشد:این حوز

صالحیت متن - سانیابه کارگیري مجریان فاقد مهارت و  سات آبر سی عث بروز با سب با پروژه در اجراي تا

شود. براي مثال؛ شکالت زیادي می شدن لبه هاي لوله ها، ول کردن چسب  م ا در اثر هدر اثر خوب ذوب ن

ستفاده زیاد از حد از چسب به منظور جبران فیت شتی سبب ایجاد ایینگ مناسب لوله و اتصاالت ا می جاد ن

همین لوله  براي آب سککرد و گرم را دارد ولی مجري از درجه 60ثال: لوله سککبز تحمل دماي براي مشککود. 

pp  می دهد: براي سیستم گرمایشی استفاده میکند که ایجاد مشکل می کند. اغلب به دالیل ذیل روي 

رد مجریان تاسککیسککات ائه گواهی نامه به مجریان ذیصککالح و همچنین ارزیابی عملکفقدان نظام ار              

 آبرسانی و فاضالب،

 فقدان نظام صحه گذاري بر سابقه کار              

 قص در کار(.ناستفاده از روابط بین مالک و مجري یا استفاده بواسطه قیمت پایین ) خطر             

 اخت از استانداردهاي مجموعه.عدم آگاهی و شن            
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ز بهره فروشندگان سود جو، سبب افت کیفیت سیستم تاسیسات ساختمان و ایجاد خسارت حتی پس ا -

ز فروشندگان می انبود یا کمبود استاندارد ها در اینجا باعث سودجویی برخی برداري می شود. به علت 

 شود.

 

و آسککیب  باال آمدن فاضککالبیا لوله کشککی مجدد، هزینه دوباره تعمیر کیپ کردن رایزر فاضککالب، سککبب  -

پیمانکار  عدم پرداخت حقوقرسککاندن به وسککایل منزل در زمان بهره برداري می شککود. می تواند به علت 

 طبق قرارداد رخ دهد.

 

وله هاي بیشککتري لپیمانکار بین پکیج و کلکتور فاصککله می اندازد تا  رار ندادن جعبه کلکتور کنار پکیج؛ق -

 سود جویی پیمانکار این اتفاق رخ می دهد.د. به علت مصرف شو

 

ن نوارها در نوار چسککب نزدن توسککط پیمانکار یا نوار زدن در روزهاي بارانی، سککبب ایجاد نشککتی، رها شککد -

کار و بی هنگام بهره برداري می گردد. اغلب به دلیل باال بردن سکککرعت کار و سکککود جویی توسکککط پیمان

مر در مبحث . شککرایط اسککتاندارد جهت کار با نوار پرایکر ناظر رخ می دهدتوجهی و یا عدم حضککور با تذ

 .که الزم است طبق همان شرایط اجرا انجام شود هفدهم آمده است
 

ست . اگر به متر طول قرار اپیمانکار اگر متر مربعی قرار داد بسته باشد ، مایل به کم استفاده کردن از لوله  -

یی می شود. اغلب به افزایش هزینه هاي اجراده بیشتر از لوله است. سبب داد بسته باشد ، مایل به استفا

  فریب مالک و ناظر توسط مجري به قصد سودجویی رخ می دهد.

ابل اسککتناد قصککوري بودن قراردادهاي مالک و پیمانکار و نبود قراردادهاي مناسککب و قابل اسککتناد، سککبب  -

در اثر روابط،  به علت اعتماد طرفین اغلبکار می شود. نبودن قراردادها دردعاوي و تعارضات حین انجام 

ت در ظرفیت، کیفی عدم آگاهی طرفین به انعقاد قرارداد اسککتاندارد و قرار ندادن معیارهاي مناسککب از برند،

ستاندارد روابط ااتحادیه هاي هر صنف می توانند  با تهیه فرمت قرارداد  قراردادها تعارضات رخ می دهد.

 یمانکار را مدیریت نمایند.بین مالک و پ

  

ممکن است  دریافت درصد از فروشندگان توسط پیمانکاران در ازاي معرفی مالک به فروشنده، در نتیجه -

 سود جویی پیمانکاران و فروشندگان رخ می دهد.اجناس بی کیفیت استفاده شوند. در اثر 

 

اد خسارت شده و می شود که سبب ایج باعث تاریب لوله ها و یا پر کردن آنها با گچ دپیمانکار به عم -

 اغلب به علت عدم پرداخت حقوق پیمانکار رخ می دهد.
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شود. اغلب به  الیه در هنگام ماهیچه کشی، سبب سوراخ شدگی و نشتی می 5تمیز نکردن زیر لوله هاي  -

 دهد. دلیل عدم آگاهی مجري، افزایش سرعت کار توسط مجري و عدم حضور و نظارت ناظر رخ می

 

عموال به علت تنبلی الیه با سیم، ایجاد بریدگی در لوله ها و نشتی در ساختمان می شود. م 5ستن لوله هاي ب -

 در استفاده از بست با ناشی بودن پیمانکار رخ می دهد.
 

لت فریب ناظر عمجري از چسب تارگت و سیمان براي آب بندي و درزگیري لوله ها استفاده کنند که به  -

 د.استفاده از لوله هاي داراي تالل و درز در لوله کشی تالف می باشتوسط مجري، زیرا 

 

ري، جهت پر نکردن همه طبقات در هنگام تست فشار و نشتی لوله ها به علت فریب ناظر توسط مج -

 پوشش عیوب و نشتی احتمالی رخ می دهد.

 

 24بار  8ر حت فشاعدم تست فشار در زمان معین شده توسط ناظر، مثال جهت تست نشتی، لوله باید ت -

ینداخته است. ساعت قبل آب را داخل لوله ها ن 1ساعت باشد ناظر از کجا بفهمد که مجري یا مالک، 

امناسب خدمات، این ناظر نباید اعتماد کند و باید به صورت سرزده نظارت کند ولی به دلیل تعرفه هاي ن

 کار را انجام نمی دهند

 

 PPاستفاده از لوله هاي  بی توجهی عمدي یا سهوي به نکات مهم -

اتوي فیوژن به دلیل باال بردن  دماي باالي  -3ن خوب سککرد نشککد -2عدم جوش مناسککب دسککتگاه جوش 

سرد شدن به خوبی انجام نمیشود از همانجا مم ساختمانهاي مرتفع و  کن است سرعت کار  ماصوصا در 

شده و ترک باورد و پی سخشک  شود. به علت  سرعت کار ودجووند مولکولی ایجاد ن ا بی ییی وافزایش 

 تجربگی مجري رخ می دهد.

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

ستادام مهندس - سازمان( ا شده توسط  سات معرفی  سی  کارفرما لهبوسی ناظر مقیم )به غیر از مهندس ناظر تا

 .در کارها باعث جلوگیري از آسیب می شود
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هم نداشته  بهتر است فروشندگان بیشتر به عنوان نماینده باشند تا یک فروشنده ي صرف که هیچ تعهدي -

اینده و خدمات پس ضمنا فرهنگ استفاده از برندهاي معتبر داراي نم باشند و هر روز یک برند را بفروشند .

 باید جا بیفتد. از فروش و آموزش جهت انجام کار

ترین ایراد مجریان ذي صالح گره گشاي اغلب اهمال کاري و تقلب پیمانکاران می شود و ساختمان با کم -

را به کار  دارند و با ارائه کارت مجري گري، آنها مدرک هنرستانساخته می شود. می توان کسانی که 

 گرفت. 

 قات (ا متوجه شد.) پر کردن همه ي طببا ضربه زدن به لوله ها ، می شود خالی بودن لوله ها ر -
 

 پیمانکاران گاز

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

ش ها و تامین ودکددر مرحله ي شروع ، بیشترین آسیب یا از کیفیت لوله ها و نوارپیچی می باشد یا از  -

 هواي تازه

 )گاز بسیار COو CO2گاز  bypassباعث خارج شدن و بی توجهی به ترک خوردن دودکش ها،  -

 داخل منزل و ایجاد خفگی می شود و به علل ذیل ممکن است رخ دهد:خطرناک( به 

 هاي ادواري،ی نشست هر ساله ساختمان و عدم وجود بازرس

 اهمال کاري در اجرا،

 لوله ها. کیفیت نامناسب

 

 اره می کنیم:ذیل اش هاي ذکر شده از نظرات خبرگان، به موردبا توجه به یافته  راهکار و نتیجه گیري:

 ؟؟؟؟

 تدوین برنامه اجرایی بازرسی هاي ادواري ساختمان در حوزه گاز -
 

 پیمانکاران تاسیسات گرمايشي و سرمايشي

سک، عوارض، علل: سیبرخی از عوملی که خبرگان از آنها  ري سک و آ ب در به عنوان عامل ایجاد ری

  این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

 اغلب فقدان برنامه مدون نگهداري تجهیزات و ارائه آن به مالک -

 پیمانکاران تاسیسات غیر مجاز و فاقد صالحیت اجرا -
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-  

 

 اره می کنیم:ذیل اش دي ذکر شده از نظرات خبرگان، به موربا توجه به یافته ها راهکار و نتیجه گیري:

ترین ایراد مجریان ذي صالح گره گشاي اغلب اهمال کاري و تقلب پیمانکاران می شود و ساختمان با کم -

  اگر مجري ذي صالح صوري باشد؟؟؟؟؟ساخته می شود . 

ی دقیق این چالش نیاز به بررسچالشی که مطرح می باشد، صوري بودن مجریان ذي صالح می باشد که 

 اجرایی نظام، قبل و پس از اجراي طرح مجریان ذیصالح دارد. کارشناسان

 

 فروشندگان تجهیزات گرمايشي و سرمايشي و بهداشتي

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

اعالمی دستگاه با  بعضی دستگاه ها استاندارد اجباري ندارند و ظرفیت، وجود مارکهاي متفرقه در بازار -

طابق نشده و تظرفیت مورد نیاز طراحی شده ماصوصا در مارک هاي متفرقه تهیه شده توسط کارفرما ، 

ه دستگاههاي عدم استاندارد اجباري براي همباعث می شود طراحی و نظارت زیر سوال برود. به علت 

 کی رخ می دهد.تاسیسات مکانی

 

همترین آنها در ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 ذیل اشاره می کنیم:

 برخورد با فروشندگان خاطی از طریق صنفی و ایجاد محدودیت براي آنها -

 الزام فروشندگان به فروش محصوالت داراي استاندارد اجباري  -
 

 نمالکا

سک، عوارض، علل: سی ري سک و آ ب در برخی از عوملی که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

جواب  در لحظه ي تستخرید قطعات، لوله و اتصاالت بی کیفیت توسط مالک، اختمال دارد سبب شود  -

صرفه لیل دی، جوش ها، اتصاالت و ... . معموال به دهد ولی در بلند مدت جواب ندهد. به دلیل خستگ

 جویی در هزینه هاي ساخت و سود جویی مالک اتفاق بیفتد.
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ریب ناظر فاجاره و عوک کردن شیر آالت، کپسول ها و حتی پکیج جهت تایید مهندس ناظر، به علت  -

 به علت گرانی روي می دهد.جهت تایید نهایی، 

 

همترین آنها ممورد از  2ه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به با توج راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

 نوشتن شماره سریال هاي مصالح و وسایل مثل پکیج که اجرا شده و امضا گرفتن از مالک . -

 

 )و ساير مهندسان استخدام کارفرما( مهندسان سرپرست کارگاه

سک، عوارض، علل: سیبرخی از عوملی  ري سک و آ ب در که خبرگان از آنها به عنوان عامل ایجاد ری

 این حوزه نام بردند به قرار ذیل می باشد:

د خسارت ایجاکارگاه در اجراي بعضی از آیتم ها بدون آگاهی باعث  صرفه جویی بیش از حد سرپرستان -

 وي می دهد.اقاتی ربه علت عدم اگاهی و عدم مشورت با ناظر معموال چنین اتف د.و دوباره کاري می شو

 

همترین آنها ممورد از  2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

ا بمجریان ذي صککالح گره گشککاي اغلب اهمال کاري و تقلب پیمانکاران می شککود و سککاختمان  -

 کمترین ایراد ساخته می شود . 

  در صورتی که انتااب مجري ذي صالح صوري باشد. یان تذکر داده شودبه آسیب خود مجر

بررسی  چالشی که مطرح می باشد، صوري بودن مجریان ذي صالح می باشد که این چالش نیاز به

 دقیق کارشناسان اجرایی نظام، قبل و پس از اجراي طرح مجریان ذیصالح دارد.
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 ريسک هاي حاصل از مقرراتد( 

قا ، علل:ريسهههک، عوارض به عمل آمده از خبرگان در این باش، مهمترین ن به پژوهش  ط با توجه 

شامل نقاط  صل از مقررات به ترتیب اولویت که خود  سیب حا سکچالش و آ شرح  ری یل ذجزئی تر به 

 می باشند، عبارتند از:

شه  - صوب یا حتی بدون نق شه م ساختمان بدون نق ست، زیرا اغلب  شه ها ا سک در نق شترین ری را می اجبی

 شود.

 

د اسککتفاده با مور دسککتگاه هايدر برخی  روز دنیا: عدم هم خوانی مقررات ملی با بعضککی از اسککتاندارد هاي -

صحیح تکنولوژي ستگاه ها روز دنیا در اثر اجراي نا ستانداردهاي اج از آن د رایی مقررات ملی با توجه به ا

جه به بروز رسکککانی مقررات ملی با تو . مهمترین دلیل آن، عدمسکککبب کاهش بازدهی در آنها می شکککود

 استانداردهاي دستگاهها روز وارداتی می باشد.

 

سوز عنوان، 19و  17چالش بین مباحث  - سایل گاز  شده ولی  ایجاد حداکثري دریچه ي احتراق به ازاي و

ضا ساختمان هاي ویالیی ، بااري ا د و در فه می کنندر هنگام اجرا ، مثال پکیج را داخل می گذارند یا در 

و  17بحث معنوان می شود که حداکثر ممکن ساختمان ها عایق باشند که در اینجا چالشی بین  19مبحث 

 اتفاق می افتد. 19

 

شتوانه ندارد پقوانین نظام مهندسی، اقتباس گرفته از کشورهاي خارجی می باشد. در بسیاري از قسمت ها  -

هندسککی همچین میزان حمایت می کند یا اصککال نظام م یا اگر مهندس هم دلیل بیاورد، نظام مهندسککی تا چه

چیز دیگري اسککتفاده  قابلیتی دارد؟، مثال دادگاه حرف نظام را تایید کند که بگوید به جز موتور خانه نباید

 شود.

 

از مهمترین آنها  مورد 2با توجه به یافته هاي ذکر شده از نظرات خبرگان، به  راهکار و نتیجه گیري:

 می کنیم: در ذیل اشاره

جداره جهت عملکرد . مثال دستگاهی نیاز به دودکش دو انین و مباحث نسبت به دنیا داریمنیاز به آپدیت قو  -

 شود . بهتر در هواي آزاد دارد ولی سیستم ها و مقررات بر اساس تک جداره تعریف شده و عمل می

العمل ها به کلیه باشنامه ها و دستوراطالع رسانی قوانین و تغییرات و بروز رسانی هاي سالیانه از طریق  -

 دست اندکاران و ذینفعان مربوطه.
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 ریسک  پیشامدهاي ناخواسته و خرابی تاسیسات مکانیک ابنیه که متداول استر( 

نقاط  با توجه به پژوهش به عمل آمده از خبرگان در این باش، مهمترین ريسک، عوارض، علل:

جزئی تر به  ته به ترتیب اولویت که خود شامل نقاط رسیکچالش و آسیب حاصل از پیشامدهاي ناخواس

 شرح ذیل می باشند، عبارتند از:

 گاز هايدر سیستم  علی الاصوص بهره برداري حین تاسیسات به نگهدارينسبت عدم آگاهی یا توجه  -

 ه ها، وسایل گاز سوز و اجاق گاز.دودکش ها، کالهک ها، لولسوز مانند: 

 

مهمترین آنها  مورد از 2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  :راهکار و نتیجه گیري:

 در ذیل اشاره می کنیم:

مالک یا بهره بردار قرار بگیرد  در صورت وجود تغییرات( در اختیار as-builtنقشه تاسیسات )  -

یسات مطلع تاس تا بتوانند هنگام تعمیرات ساختمان یا هرگونه عملیات ابنیه از مسیرها و محل

 شوند.

مدیر  رعایت الزامات نگهداري سکککاختمان طبق مباحث مقررات ملی و اطالع رسکککانی به مالک یا -

 ساختمان.

 

مهمترين خطراتي که پیمانکاران يا اشههخاص ثالث را هنگام اجراي سههاختمان تهديد ز( 

 .مي کند

به عمل آمده از خبرگان در این با ريسهههک، عوارض، علل: به پژوهش  قابا توجه  ط ش، مهمترین ن

صل از خطرات جانی افراد ثالث به ت سیب حا سچالش و آ شامل نقاط ری زئی ک جرتیب اولویت که خود 

 تر به شرح ذیل می باشند، عبارتند از:

ا ، راه پله ها هبحث هایی که براي مهندسین عمران هم می باشد وجود دارد : چاله آسانسور ها ، پشت بام  -

ایجاد خطر  تند. اگر مهندسککین رشککته هاي ماتلف با هم هماهنگ باشککد ، موارد، پرتگاه ها نقاط خطر هسکک

و مروز افراد  ، عدم توجه به عبورناظرعدم هماهنگی بین مهندسین خیلی کاهش می یابد. عمده دالیل آن، 

 ناشناس در ساختمان می باشد.
 

شود.   - سور می  سان سقوط افراد به چاله آ سبب  سور،  سان ل ذیل رخ می معموال به دالیعدم توجه به چاله آ

 دهد:
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م و چاله هاي آسککانسککور ماصککوصککا در تابسککتان و ورود از فضککاي روشککن به تاریک و تغییر مردمک چشکک

 توسط مجري، ناظر، مالک و پیمانکار آسانسور HSEهمچنین عدم رعایت 

 

همترین آنها ز ممورد ا 2با توجه به یافته هاي ذکر شکککده از نظرات خبرگان، به  :راهکار و نتیجه گیري

 در ذیل اشاره می کنیم:

 در ساختمان. HSEاستفاده حداکثر از عالئم هشدار دهنده و  -

 الزام به رعایت مقررات مبحث سوم

 

هر گونه موارد ديگر که به نوعي بعنوان ريسک و آفت به جامعه مهندسان طراح و ذ( 

  ناظر و فرآيند مهندسي آنها آسیب و زيان مادي و حیثیتي مي زند

قا ريسهههک، عوارض، علل: به عمل آمده از خبرگان در این باش، مهمترین ن به پژوهش  ط با توجه 

شامل نقاط رسیک سایر موارد ایجاد آسیب، به ترتیب اولویت که خود  جزئی  چالش و آسیب حاصل از 

 تر به شرح ذیل می باشند، عبارتند از:

- ........ 

 

ترین آنها مورد از مهم 2کر شککده از نظرات خبرگان، به با توجه به یافته هاي ذ ريسههک، عوارض، علل:

 در ذیل اشاره می کنیم:

وسط کارشناس اداره ي کار تایید شود تا در کاري مشغول شود درغیر تسال باید  18-15کارگر با سن بین  -

 اینصورت فردي که او را به کار گمارده، مقصر خواهد بود.

ع و لوله کشی و از لباس مناسب استفاده کند . کار در ارتفارا رعایت کند  HSEابتدا خود مهندس باید  -

ر واگذار شده مسیولیت ایمنی ساختمان با کافرما است که اگر به پیمانکا –زیر سقف ) خطر یا هشدار ( 

 می شود. تقسیم مسیولیتباشد ، بین آن ها 

 اهش می یابداگر مهندسین رشته هاي ماتلف با هم هماهنگ بشوند، موارد ایجاد خطر خیلی ک -

 استفاده از عالئم هشدار دهنده در طبقات آسانسورها -

د ، رعایت مهمترین خطراتی که پیمانکاران یا اشااص ثالث را در هنگام اجراي ساختمان تهدید می کن -

وضیحات ت) بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( در کارگاه هاي ساختمانی می باشد که  HSEنکردن اصول 

 کر شده به شرح ذیل می باشد :هر کدام از موارد ذ
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 بهداشت :

 شامل بهداشت فردي

بار مواد بهداشت محیط کار : شامل بهداشت سرویس هاي بهداشتی ، حمام ، آشپزخانه ، غذاخوري ، ان

د می باشد که غذایی و رعایت بهداشت عوامل شیمیایی که ناشی از مواد شیمیایی سمی و خورنده نظیر اسی

مر باعث بروز الید ویروس ، باکتري و انگل و ... در کارگاه ها می گردد که این با مرور زمان باعث تو

 دگی باشد .بیماري در کارگران می گردد . بنابراین بایستی محیط کار همواره مرتب و به دور از آلو

 

اه نی در کارگایمنی : معناي ایمنی رابطه ي مستقیم با درک معناي خطر دارد که رعایت نکردن نکات ایم

 هاي عمرانی یه موارد ذیل تعلق می گیرد :

قرار بگیرند  محل کارگاه هاي ساختمانی : کارگاه هاي ساختمانی باید بر روي زمینی مناسبزمین الف ( 

 تا در معرک پدیده هایی نظیر روان گرایی ، مقاومت خاک زیر محل را از بین نبرد .

 ب( سقوط از ارتفاع :

همچنین  سب داراي محاف  که خطر سقوط کارگران را به حداقل برساند .استفاده از داربست هاي منا

 استفاده از کمربند ، کفش ایمنی ، کاله و دستکش جهت باال بردن ایمنی ضروري می باشد .

بایست  پ( متوسط مصالح : به علت عدم مهارت کارگران احتمال سقوط آجرسنگ و ... می باشد که می

ري فلزي المقدور از سقوط مصالح جلوگیري شود . البته هنگام نصب تو با نصب توري هاي محاف  حتی

ملزم به  باید آن را به خوبی مهار کرد تا سقوطش سبب ایجاد خسارت مالی و جانی نشود که این امر

 می باشد . و سایر باش ها کارگیري افراد متاصص در باش جوشکاري

ارگران و نصب تابلو در محل هاي وجود چاه به ک ت( سقوط در چاه : که می بایست با عالمت گذاري و

 سایر عوامل اجرایی هشدار داده شود .

 ث( عدم نصب تابلو هاي هشدار دهنده :

 آتش سوزي و حریق  –حوادث مرتبط با جریان برق 

برداري  ج ( نحوه ي رعایت ایمنی در هنگام خاک برداري که بستگی به محل ، نوع خاک و میزان خاک

 دارد .

 رسی دقیق مسیر خاک برداري و عدم وجود انشعابات زیر زمینی .بر 

 سیر آب هاي سطحی ...مبررسی دقیق       

ه مانند چاله بد( نحوه ي رعایت ایمنی در هنگام ساخت سازه که شامل رعایت ایمنی در لبه ي پرتگاه ها 

 آسانسور ها و لبه هاي آزاد سقف ها ، سرویس پله ها و ... .
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 مع بندي و گزارش نهايي پژوهش: ج5فصل 

 

ملیاتی آن عدر این فصل به اختصار یافته هاي پژوهش ارائه می شود اما به تفصیل درخصوص راهکارهاي 

ارهایی در سطح الزم به ذکر است برخی از پیشنهادات ارائه شده در این فصل راهک مطالب ارائه می گردد.

جرا بدون تغییر وده و باشی دیگر برنامه هاي فوري)قابل ااستراتژیک)اصالح قانون یا ابالغیات مرکزي( ب

ست سازمان می تواند این راهکارها را در قالب یک گزارش به  ست  شند.بدیهی ا ادهاي تدوین قانون( می با

 قانون و آیین نامه هاي مربوطه ارسال کنند تا در اولویت بررسی قرار گیرد.

 (:چالش ها و فرآیندهاموضوعات و محل هاي ریسک ها/ارکان تحت ریسک)

 فرآیندها شامل

 ي()آزمون،آموزش و کارآموزینظام مهندس تیاخذ پروانه صالح .1

 (آنها ییو کارا یآموزش يدوره ها ي:)انتااب و اجرا يو بازآموز آموزش .2

 يکارآموز يها دوره .3

 (و ارجاع کار از سازمان هیارجاع کار)سهم ندیفرا .4

 ساتیتأس یطراح ندیفرآ .5

 یمقررات مل تیرعا .6

 یمصرف يها الیو متر محصوالت .7

 شده به مالک یارجاع نقشه طراح ندیفرآ .8

 (شده)کنترل نقشه ها یطراح ينظارت بر نقشه ها ندیفرآ .9

  یمحاسبات و طراح يها روش .10

 ساتیتاس یینظارت اجرا مراحل .11

 مصوب يکنترل تطابق اجرا و نقشه ها يها روش .12

 له نظارتمصوب در مرح يالزم در نقشه ها راتییغت اعمال يها روش .13

 آنها ندهیناظر و مالک و نما ارتباط .14

 يناظر به شهردار گزارشات .15

 یمدارک فن ریو سا یشناسنامه فن صدور .16

 ییاجرا يها نقشه .17

 

سک ها و راهکارها به تفکیک هر  شود و جزییات ری شماري از راهکارها ارائه می  ضوع پس مدر ادامه  و

 از این باش می آید:
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براي کاهش و مديريت ريسک هاي موثر بر نتايج  جمع بندي راهکارهاي قابل ارائه

 فعالیت هاي حرفه اي اعضا در رشته تأسیسات مکانیکي)تاسیسات( و گاز:

 

راه کارهاي ارائه شککده توسککط بعنوان با توجه به تمامی ریسککک ها و راهکارهاي مطرح شککده نکات ذیل 

 بصورت راهکار سیستمی پیشنهاد می شود: خبرگان براي این باش

ستقرار نرم افزار اتوماسیون از معرفی پروژه تا انتهاي کار که در آن تمامی مراحل در رصد تعری -1 ف و ا

ستم و فرآیند می تواند کلیه  سی سی قرار گیرد. همچنین نرم افزار به روش هاي تجزیه و تحلیل  و بازر

 مراحل را خطاناپذیرکند. برخی امکانات که نرم افزار ایجاد می نماید عبارتست از:

 خطاناپذیر کردن کلیه مراحل -

 امکان رصد و بازرسی تمامی مراحل و افراد موثر بر آن -

 و زمان بندي هر مرحلهاتوماتیک امکان هشدار  -

 آشکار شدن مقصر اطاله و اشکال در هر مرحله -

عدم نیاز به مراجعات مکرر و حضکککوري به مهندسکککان و کاهش هزینه و زمان امور و در نتیجه - -

 شنودي ارباب رجوعافزایش رضایت و خ

 ثبت دقیق گزارشات و سوابق طراحی و فرآیندهاي نظارت بصورت اتوماتیک -

 کاهش هزینه بایگانی و هزینه هاي اداري کارکنان براي انجام امور پرهزینه -

 کاهش زمان فرآیندها و افزایش سرعت کار -

 کاهش ریسک ها و افزایش ایمنی و امکان ثبت تغییرات و نقشه هاي اجرایی -

ان دسترسی همزمان همه اشااص ذیصالح یک پروژه از هر جاي دنیا به سوابق و اسناد مرتبط امک -

 با پروژه بدون آنکه نیاز به کپی هاي متعدد و زمان گیر نیاز باشد

 افزایش مسیولیت پذیري اشااص از جمله مهندسان بعلت ثبت شفاف تمامی مراحل -

 حل پروژه در پرونده کامپیوتري آنامکان آرشیو و ذخیره اسناد و تصاویر تمامی مرا -

 و... -

لذا بهترین راهکار براي کاهش هزینه ها،افزایش سککرعت فرآیندها و افزایش کیفیت طراحی و نظارت می 

 تواند همین اتوماسیون آن باشد.

 اجباري کردن ارائه دفترچه محاسبات از دیگر راهکارهاي پیشنهادي است. -2
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شککه هاي اجرایی نیز حتما توصککیه می شککود تا حداقل جلوي تعریف یک فرآیند قانونی براي طرح نق -3

سیاري از خطاها گرفته شود.این امر با همکاري شهرداري و البته در نهایت با تغییراتی در قانون میسر  ب

 خواهد بود.در حال حاضر این موضوع به دور باطل تبدیل شده است.

هم می تواند از راهکارهاي موثر در افزایش ارزیابی و نمره دهی به پروژه ها از نظر طراحی و نظارت  -4

 مسیولیت پذیري مهندسان باشد.

جلوگیري از فعالیت مهندسانی که شغل دیگري دارند )از قبیل اشتغال در مراکز دولتی و عمومی( می  -5

 تواند باعث تمرکز مهندسان بر امور طراحی و نظارت و در نهایت افزایش انگیزه و کیفیت کار شود.

و پاداش فعلی به اندازه کافی کارآمد نیسکککت. بدین منظور می بایسکککت در کنار نظام جامع  نظام تنبیه -6

ارزیابی عملکرد مهندسان،نظام جامع تنبیه و پاداش را هم طراحی و مستقر کرد.براي مثال تعلیق ارجاع 

، کار،کاهش سککهمیه،تذکر کتبی،ضککریب کارهاي پردردسککر)خرد(، تنزیل رتبه پروانه، تجدید در پایه

له  ند از جم بازآموزي و ...می توا به دوره  گان، ارجاع  ظارت رای یا ن مه طراحی  قدي، جری مه ن جری

جریمه هاي موثر باشکککد. همچنین افزایش سکککهمیه، پاداش هاي نقدي، پاداش هاي غیر نقدي از قبیل 

 امکانات رفاهی، ارتقا پایه پیش از موعد و... می تواند از پاداش هاي موثر باشد.

شنهاد -7 سازي ارباب رجوع از فرآیند  پی سبت به آگاه  شود با ابزارهاي ارتباطی از قبیل فیلم و متن ن می 

کار و حقوق خود اقدام شکککود. این کار موجب یک الیه کنترلی موثر بر مهندسکککان هم خواهد شکککد. 

 هن ارباب رجوع هم حذف خواهد شد.ذهمچنین بسیاري توقعات نابجا در 

سی به -8 ساختارهاي بازر شود. تقویت  صیه می  ست هاي شدت تو شامل چک لی ساختار می تواند  این 

شد.همچنین آموزش کارفرما  شد بر پروژه ها با سان ار سرزده مهند سی  ستی به همراه بازر آنالین یا د

 کنترل هاي دقیق از مهندسان می تواند به یک بازرسی اتوماتیک مضاعف منجر شود.براي مطالبه 

یاز طراحی و نظارت و وحدت تهیه نرم افزار)ترجیحا اپلیکی -9 شکککن( که در آن تمامی ابزارهاي مورد ن

رویه ها مدام به روز و در اختیار مهندسان باشد حتما توصیه می شود. این نرم افزار بصورت مستمر در 

 اختیار مهندسان بوده و در پروژه ها قابل بهره برداري می باشد.

امات و سواالت مهندسان به ویژه مهندسان جوان استقرار اشااص و سیستمی براي پاساگویی به ابه  -10

به طور موکد توصککیه می شککود. در بسککیاري موارد مهندسککان به ویژه مهندسککان کم تجربه امکان رفع 

اشکککاالت خود را از مسککیر رسککمی ندارند و همین باعث ایجاد خطا می شککود و لذا طراحی و اسککتقرار 

شکالت احتما ضوع باعث حل م ستمی براي این مو ستم می تواند از سی سی شود. همچین این  لی می 

 تجارب و سواالت موجود مطالبی آموزشی و کاربردي تهیه کند.
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سرمایه   -11 شود چرا که تجارب  صیه می  شدت تو ستمی براي تجربه نگاري و ثبت تجارب ب سی ستقرار  ا

ضبط هاي فکري و دانشی مهندسی هستند و می بایست در یک سیستم مدیریت دانش و تجربه ثبت و 

ستم  سی ستفاده کرد.جزئیات این  ست ها ا شوند. از این تجارب می توان در آموزش ها و تهیه چک لی

 می تواند در قالب یک پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش تهیه شود.

راه اندازي و تثبیت بازرسی هاي ادواري از ساختمان ها : با توجه به اینکه مسیولیت مهندسین تا سالها  -12

س از اتمام پروژه پابرجاسکککت لذا تعریف مکانیزمی براي بازرسکککی ادواري جهت اطمینان یافتن از پ

ساکنین در  ستکاري هاي  ست.بویژه آنکه د ضروري ا ساتی و گاز  سی ستم هاي تا سی صحیح  عملکرد 

ضوع)اجباري کردن  شد.این مو سب می با صلی کارکرد نامنا ساختمان از عوامل ا سات ماتلف  سی تا

اري( عالوه بر خلق زمینه درآمدزایی مستمر براي مهندسان منافع متعددي از جمله ایمنی و بازرسی ادو

ست می  شد. بدیهی ا شبیه معاینه فنی در خودروها می با ضوع  ساکنین دارد.در واقع این مو رفاه براي 

 توان این بازرسی را در دو یا سه سطح تعریف کرد.در سطح حداقلی می بایست همه ساختمان ها آن

باالتر می توان آن را به اختیار کارفرما گذاشکککت. براي الزام آور بودن این را اخذ کنند و در سکککطوح 

ارائه خدمات شکککهري از قبیل انشکککعابات ، امور ثبتی و ...را منوط به ارائه برگه هاي مکانیزم می توان 

 ختمان خواهد شد.گواهینامه بازرسی فنی کرد.این بازرسی ها شامل تمامی تجهیزات و تاسیسات سا

 

جمع بندي راهکارهاي پیشنهادي براي احراز صالحیت تا ارتقا صالحیت،آموزش و 

 کارورزي

 مراحل و ابعاد راهکار:

 بازبینی قانون و آیین نامه ارزیابی صالحیت و اضافه کردن باش هاي ذیل:

و حتی دربرگرفتن  افزایش ابعاد روایی و پایایی آزمون به مهارت ها)به جاي دانش ها و فرمول ها( -

 مهارت هاي جنبی طراحی و نظارت.

 افزودن مواد آزمون هوش و استعداد ویژه نظارت)انواع مهارت هاي ادراکی( -

 افزودن هوش و مهارت هاي ارتباطی و اجتماعی به مواد آزمون -

 استفاده از روش هاي تشریحی براي مثال براي طراحی واقعی یک پروژه  -

 آزمون نظارت و ارائه یک مورد واقعی و بررسی صالحیت نظارتیاستفاده از شبیه سازي در  -

 تهیه کارنامه چند بعده براي هر داوطلب و ارائه لیست نیازمندي هاي آموزشی و بازآموزي  -

تهیه متون اسکککتاندارد و مورد تایید براي مبنا قرار دادن آزمون و محتواي مورد بررسکککی و ایجاد  -

 اوحدت رویه در آموزش ها و آزمون ه
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افزودن آزمون عملی و مبتنی بر مهارت در آزمون: این امر می تواند با کمک سازمان فنی و حرفه  -

 اي انجام شود.

افزودن و سهم دهی باال به مهارت بجاي دانش: توصیه می شود تمامی فار  التحصیالن دانشگاهی  -

آن تمامی مهارت ابتدا دوره اي فشککرده و مهارتی در سککازمان فنی و حرفه اي سککپري کنند که در

شود.یکی از آفت هایی که  صورت میدانی آموزش داده  هاي صالحیت ظراحی و بویژه نظارت ب

شته  شته هاي مکانیک معموال از ر ست که اغلب فار  التحصیالن ر شود آن ا شاهده می  به جد م

هاي نظري وارد این رشککته شککده اند و اکثرا حتی یک روز تجربه حسککی با کارگاه سککاختمانی و 

 اسیسات ندارند و لذا می بایست در کارگاه هاي مهارتی نسبت به رفع این نقیصه اقدا کرد.ت

روشی براي صحه گذاري درست و قابل اعتماد براي تایید سه سال سابقه کار طراحی شود.)روش  -

 فعلی سوابق بیمه و تایید دو مهندس عضو سازمان فاقد راستی آزمایی است.(

ي کارورزي و کارآموزي تدارک دیده شکککود که امکان تبانی و روشکککی براي پایش برنامه ها -

گزارش صوري سلب شود. براي مثال انجام دوره کارورزي باید مستند به گزارش هاي دوره اي 

شات )که به  سی این گزار شد و برر صویري و متنی با صورت فایل هاي ت و مبتنی بر هر پروژه و ب

 دفی انجام شود.امضاي مربی کارورزي رسیده است( بصورت تصا

از پروژه هایی که در حال کارورزي اسککت بازرسککی سککرزده و سککایر ابزارها انجام شککود تا حس  -

 نظارت نامحسوس حاکم شود )توسط سازمان یا مسکن و شهرسازي(.

براي کارورزي مربیانی از بین مهندسکککین داراي دانش و تجربه انتااب شکککوند و براي این نوع از  -

شی از قب سهمیه کارآموز در نظر گرفته خدمت ها پادا سهمیه تشویقی یا باشی از حق الزحمه  یل 

شود.بهرحال آموزش یک حرفه تاصصی است و می بایست براي مربیان آن سیستم انگیزشی در 

 نظر گرفت.

براي آنکه اعضا سازمان در معرک ارزیابی همیشگی و اصالح مستمر خود قرار گیرند می بایست  -

 بی ساالنه ينظام جامعی براي ارزیا

اجراي دوره آموزشکککی مهارتی با کمک فنی و حرفه اي وتأثیرگذاري نتایج آزمون در بازشکککدن  -

 سهمیه

 تغییر روش هاي آموزش به عملی و مهارتی و کارگاهی -

 تغییراتی در روش بازآموزي و کارآموزي)که در باش مربوطه اعالم خواهد شد.( -
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 ریسک هاي صدور پروانه 

 

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی آسیب ریسک/ چالش/ ردیف

در آزمون به سمت موارد عملی بروند نه فقط تیوري هاي  -1 عدم اجراي عدالت صالحیتی 1

 دانشگاهی

کاربردي بیشکککتر در  یاتی و  ئه دروس عمل با ارا میتوان 

دانشگاه ها و موسسات آموزشی مهندسان را جهت انجام 

هاي اجرایی بهتر تر چه در مورد کار ند آن مان یت نمود  ب

 تربیت پزشکان انجام میپذیرد.

ئه آموزش هاي عملی در  2 عدم ارا

رشکککته هاي دانشکککگاهی و صکککرفا 

 پرداختن به مطالب تیوري

صکککالحیککت هککا در  نواقعی نبود 3

پروانه صکککالحیت مهندسکککان تازه 

 کار

د به نظام، تایید رومالک جهت و 4

نفر اعضکککاي قبلی نظام  2توسکککط 

 ستا

 (آنها ییو کارا یآموزش يدوره ها ي:)انتااب و اجرا يو بازآموز آموزش

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

ستم ارزیابی عملکرد در  1 سی فقدان 

 نظام مهندسی

راهکار به منظور افزایش سطح سواد، تجربه، یادآوري و  -1

 ت بروزرسانی شده: آگاهی مهندسان از مقررا

که تازه پروانه  3آموزش و آزمون مجدد مهندسان پایه 

اخذ نموده اند توسط اساتید بصورت دوره اي به همراه 

ارائه مشوق هاي سهمیه اي براي مهندسان که حتی می 

توان این کار را در سایر پایه ها نیز انجام داد. به عبارتی 

وند و هر مهندس پایه ها، به دسته هاي جزیی تر تقسیم ش

در هر پایه اي که باشد، بوسیله اخذ امتیاز در آزمون هاي 

مثال  مجدد، بتواند سهمیه اش را در همان پایه، ارتقا بدهد.

در هر پایه )مانند رشته هاي پزشکی( چند مورد کنفرانس 

یا دوره آموزشی تعریف گردد که شرکت در آنها به 

در هر سال الزامی منظور کسب امتیاز براي تمدید پروانه 

 شود.

سات و  2 سی صنعت تا شدن  به روز 

سککاختمان و عدم اقدام مهندسککین 

 در به بروز رسانی اطالعاتشان

ت همه مهندسککین در عدم مشککارک 3

 سازمان

بروز خسارتهاي تکراري در سطح  4

 شهر
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 یآموزش يکالس ها جادیبا ا دی. بابود شتریقبال اجبار ها ب -2

شود  یکار را گسترش داد . صنعت به روز م نیا یزشیانگ

 دیاست . فقط به اجبار پروانه شا يبه بازآموز ازیو ن

به صورت مداوم باشد نه از  دی. با دیایبه وجود ن يبازآموز

 برسند . یصخا ازیسر اجبار که به امت

میتوان وحدت رویه ها را در بازه هاي زمانی به تازه واردها  -3

و حتی در دوره هاي بازآموزي ارائه داد و از خسارتهاي 

 تکراري در سطح شهر و سازمان جلوگیري کرد.
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 يکارآموز يها دوره

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

هاي  1 فاده از روابط در دوره  اسکککت

عموال  م یجککه  ت ن کککارآموزي، در 

صورت می پذیرد و دقت  صوري 

 و تاصص الزم را ندارد.

اساتید نیاز به مشوق و امتیاز دارند و پرداخت حق الزحمه  -1

ه پرداخت حق الزحمه چند ماهی اسکککت ک)ظاهرا دارند. 

 شروع شده است(

کارآموزي اگر دسکککته بندي شکککود مانند دسکککته ي گاز ،  -2

شتري  سرمایش و ... کارآمدي و تاثیر بی فاضالب ، آب ، 

 دارد.

سط یادگیري نحوه ارتباط با مالک، مجري، طرا -3 ح و... تو

یا داده نمیشکککود.  که در هیچ کجاي مقررات ملی  ناظر 

هاد:  به در دوره  -1پیشکککن باتجر ندسککککان  به همراه مه

 ت دیداري  یاد بگیرند کارآموزي بصور

ماهه به تازه  6اگر بتوان از همان ابتدا بدون اتالف وقت  -4

شدها و باتجربه ها انجام  سیله ار ورودي ها کارداد ولی بو

عداد سکککاعتی که ناظران تازه کار به سکککرکار شکککود و به ت

میآیند به آنها حق الزحمه داده شود. میتوان از یک ناظر با 

تجربه و تعدادي بی تجربه استفاده نمود )مهندسین ناظر یا 

 مقیم پروژه بشکککوند ولی بدون پروانه(. مزایاي این روش:

مد.  -1 لک میفه ما با  تار و حقوق خود را   -2نحوه رف

نی خود را پوشکککش میدهد و جلوگیري از ضکککعف هاي ف

 بین رفتن حیثیت نظام میشود.

عدم آموزش مهندسکککان تازه وارد  2

در نحوه برخورد با مالک، مجري، 

طراح و سکککایر عوامل مشکککغول در 

 ساختمان
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 (و ارجاع کار از سازمان هیارجاع کار)سهم ندیفرا

 ده در حوزه مورد بررسیمهمترین راهکارهاي ارائه ش ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

در اغلب اوقات، تنوع و تناسکککب  1

کارها با مهندسین یکسان نیست و 

 هم خوانی ندارد.

جلوگیري از تداخالت طراحان: اجباري شدن جلسه  -1

مشترک در گروه ها از سه ماه قبل توسط طراح هماهنگ 

حق الزحمه( با صورتجلسه اجباري و تکمیل  %5کننده)

و همه طراحان پروژه )دفتر محوري(.  با مالک 6تا1فرمهاي 

طراحان دیگر را مدیر دفتر هماهنگ می کند. به جاي 

معرفی مهندسین ماتلف به مالک، گروه به مالک معرفی 

 (96می شود. )شیوه نامه و ضابطه دفتر محوري در سال 

 

غیر قککانونی بودن فرآینککد ارجککاع  2

 طراحی برخالف عملکرد سازمان

ر ارجاع کارهاي تداخل ناظران د 3

ستم اراجاع  2500باالي  سی متر در

سازمان به چند ناظر همزمان  نوین 

 در یک پروژه

ندس از  4 تامین مه کار و  جاع  ار

سکککوي طراح هماهنگ کننده )در 

به  کار  جاع  ید ار جد تار  سککککاخ

 گروهها(
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 ساتیتأس یطراح ندیفرآ

 حوزه مورد بررسی مهمترین راهکارهاي ارائه شده در ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

ئه طوالنی بودن فرآینککد  1 تهیککه تکا ارا

 نقشه توسط طراح

جریمه هاي بازدارنده اعمال می شود براي مهندسین  -1

طراحی که نقشه هایشان ایراد دارد یا به طراحان دسته 

آنان در  تدوم واگذار کنند و  هم زمان رد پاي اشتباها

ابی نمود سیستم نظام ثبت می شود و می توان بعدا ارزی

و حتی بعدا نیز مشوق دارد . یک بار سازمان کنترل می 

 کند و مازاد بر آن باید طراح جریمه بپردازد. 

بهتر است پروانه ي ساختمان دو مرحله اي صادر شود  -2

مثال با الحاقیه ي دو مرحله اي که نقشه هاي تاسیساتی 

 تایید شده ، پروانه دوم صادر شود .

سککات گیري بیشککتري می  گروه جدید کنترل نقشککه، -3

 کند

یا منحصر ویژگی  در صورتی که در طراحی ساختمان -4

 )مانندباشد  به فرد و خارج از عرفی مد نظر مالک

طراح میتواند عددي باالتر  و..( استار، سونا،جکوزي

ي بهتري دریافت نماید ولی اگر مثال براي کشیدن نقشه

ف شده، براي موتورخانه، پکیج و .... که در قانون تعری

در اصل وظیفه اش را انجام داده و مجاز به دریافت وجه 

 مجاز نیست! بیشتري نیست.

 

( 0عدم وجود فاز طرح مطالعاتی )فاز 2

در فرآیند طراحی در حال حاضر 

جلسات هماهنگی با مالک در حال )

 1حاضر نداریم و مستقیم وارد فاز 

  بدون دریافت نظر مالک می شویم(

مهر، کارهاي ارجاعی  طراحان داراي 3

حان بی مهر،  به طرا مان را  از سککککاز

بصکککورت برون سکککپاري واگذار می 

 کنند.

نگ  4 ماه ندس ه با مه لک  ما معموال 

 نمی شود

بروز اشکککتباهات تکراري در طراحی  5

 ساختمان هاي تکراري

ارجاع پروژه هاي مرتفع یا خاص به  6

مهندسککان فاقد صککالحیت عملکردي 

 یا جسمانی

راودات مککالی بین طراح و مککالککک م 7

 ممنوع نمی باشد

عککدم دقککت طراح در نقشککککه علی  8

هاي سککاختمانی الاصککوص تا گروه 

 قبل از تعاونی ها
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  یمقررات مل تیرعا

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

خالی بودن جاي ضکککوابط شکککهرسکککازي  1

 احساس می شود.

زشکککناسکککی تناسکککب مسکککیولیت با شکککرایط و با

 اختیارات مهندس و بازآموزي حین اجرا

 تغییر قانون و مقررات از طریق مجاري ذیربط
به  2 جه  با تو ناظر  حد  یت بیش از  مسکککول

ناشکککی از  مقررات ملی در برابر حوادث 

 کار

 

 

 یمصرف يها الیو متر محصوالت

ئه شده در حوزه مورد مهمترین راهکارهاي ارا ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

فاده  1 یال مصکککرفی جهت اسکککت ااب متر انت

 درتاسیات آبرسانی ساختمان توسط مالک

راه اندازي سککامانه اي در سککایت سککازمان که در  -1

آن لیست محصوالت و مصالح مجاز و برندهاي 

 مجاز ثبت شده باشد و مرجع مهندسان شود.

محصککوالت را براي تسککت تقلبی بودن می توان  -2

محل تست کرد )مثل تست قسمتی از لوله به  در

 بار نیم ساعت( 15صورت لوپ تا 

3-  

 

ها اغلب اعالم می  2 نده  مواردي که فروشککک

دارد با آن چه که مهندسکککین می خواهند، 

 تطابق ندارد

اسکککتفاده از قانون اسکککتاندارد هم نام جهت  3

 خرید متریال تاسیسات

ست 4 ستانداردهاي یک د ه عدم دریافت همه ا

 محصول توسط تولید کننده

عدم اسکککتفاده از محصکککوالت اسکککتاندارد  

 )عالمت استاندارد(
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 شده به مالک یارجاع نقشه طراح ندیفرآ

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

رفت و آمد زیاد مالک جهت اخذ  1

امضککاي مهندسککان طراح در چندین 

 مرحله

مالک و ا -1 ها براي رضکککایت هر چه بیشکککتر  ند  ین فرآی

همچنین طراح می تواند در محیط اینترنت اتفاق بیفتد و 

مالک و طراح مجبور به رفت و آمد بین سکککازمان هاي 

 )سامانه اینترنتی(ماتلف نباشند.

 

 

 (شده)کنترل نقشه ها یطراح ينظارت بر نقشه ها ندیفرآ

هکارهاي ارائه شده در حوزه مورد مهمترین را ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

سهوي در  1 شتباهات و تاییدیه هاي  وجود ا

 واحد کنترل نقشه

 تهیه و بهبود چک لیست هاي تایید نقشه

سط یک  شده تو شه هاي تایید  کنترل رندومایز نق

 تیم مهندسی خبره

یدا کردن ایراد در نقشکککه  در نظر گرفتن جریمه پ

 )مطابق چک لیست(

 

 یحاسبات و طراحم يها روش

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

ضی طراحی ها، افزایش  1 غیر دقیق بودن بع

 هزینه ساختمان

در نظر گرفتن یک خدمت اضکککافه در قالب بهینه 

سکککازي طراحی )بعنوان یک خدمت علی حده و 

 در نظر گرفتن هزینه براي آن(

ازي در باش کنترل نقشکککه هاي کنترل بهینه سککک

 سازمان
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 ساتیتاس یینظارت اجرا مراحل

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

حضور ناظر بصورت مقطعی )معموال در چند  1

مرحله مشکککاص( به منظور نظارت و مراحل 

 تست گیري از کار مجري 

 خدمات نظام مهندسیافزایش تعرفه هاي نظارت و  -1

و ایجاد حس  افزایش تعهد پذیري مهندسان از طریق آموزش -2

 وجدان کاري.

 استفاده از ناظر مقیم -3

 استفاده از مجریان ذیصالح -4

اگر ناظر به صورت تصادفی به پروژه سر بزند و نه فقط در  -5

زمانهاي تست، از بسیاري از سوء استفاده هاي احتمالی مجري 

باید دیدش نسبت به مجري این باشد جلوگیري می شود. ناظر 

که مجري فقط بلد است لوله ها را به هم بچسباند و خود را 

موظف کند اطالعات و تذکرات را در همه زمینه ها به او 

 بدهد.

بهتر است ناظر دلیل انجام کارهایی را که از مجري و مالک  -6

 میاواهد را نیز به آنها بگوید.

مواردي از او باواهد ناظربراي مالک مشکککاص کند در چه  -7

که سکککر پروژه بیاید مثال در هنگام انتااب جنس کانالها، در 

هاي  له  ندن لو گام پوشکککا ها، در هن ندن دیوار گام پوشکککا هن

ست زدن، کانال کشی و... با  فاضالب، چسب زدن لوله ها، ب

 ناظر تماس بگیرد.

عکس برداري در زمککانهککاي متفککاوت از پروژه هککا بککا اعالم  -8

ر جهت اصکککالح به کارفرما به همراه ضکککبط تذکرات کتبی د

صدا و اخذ امضا از چک لیست هاي نظارت شده بسیار مفید 

اسکککت میتواند بسکککیار موثر واقع شکککود. همچنین میتواند جزو 

شناسنامه ساختمان شود و نمره دهی شود و در ارزش گذاري 

 ساختمان مالک عمل قرار گیرد.

 نظارت ساختمانهاي بلند مرتبه  2

ن 3 قاالت اطالعات از  تذکر و انت به عدم  اظر 

 مجري 

چک کردن و  4 یاد جهت  هاي ز عداد آیتم  ت

 نظارت

ترل نظارت در باش نظارت فقدان گروه کن 5

 اجرایی

ناظر در  6 مالک بر روي  تاثیر گذاري  نفوذ و 

 جهت تغییر تصمیمات وي.

کم بود اطالعات ناظر از مقررات بروز شککده  7

 در سازمان 

یات و محکوم شککدن مهندسککان ناظر در شکککا 8

 حوادث ناشی از کار

در صورت بروز مشکل در سیستم آسانسور،  9

پاي ناظر مکانیک نیز به میان کشککیده خواهد 

 شد.

بیشتر شکایات، از عدم ایفاي تعهدات مجري  10

 بوده است

عدم هشدار دادن مهندس ناظر جهت استفاده  11

 از عالئم خطر در محیط کارگاه
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نصب پکیج از تراس هنگام  به منظور مستند سازي، مثالبراي 

ند و  جاد کرد عدا پنجره اي ای که اگر ب ته شکککده  عکس گرف

 .هواي احتراق را تامین نکردند نصاب مقصر شود

مهندسککین طبق آیین نامه و مسککتندات تذکرات را به  -

 مالک بدهند و از صحبت هاي احساسی پرهیز کنند.

مهندسککان نباید از خواسککته هاي قانونی خودشککان در  -

 وتاه بیایند.مقابل مالک، ک

پبشنهاد: آماده سازي ذهنی مالک از کلیه فرآیندها و  -

زمان بندي ها از شروع تا خاتمه ارتباط با نظام 

 مهندسی

پیشنهاد: مالک بداند چه مواقعی ناظر سر ساختمان  -

حاضر باشد و چه مواقعی باید تماس بگیرد. فرهنگ 

ارتباطی و حقوقش را به او بگوییم. ) معموال همان 

تست، به ناظر جهت تست اطالع میدهند که روز 

معموال ناظرین به دلیل چند شغله بودن نمیتوانند همان 

 روز خود را به سرکار نظارتشان برسانند.

نظارت بر روي طرح هاي پروژه هاي ساختمانی که  -

از سازمان ارجاع میشوند به صورت نظارت مستمر می 

یین باشد و نه دائم  و این موضوع در کل باعث پا

آمدن کیفیت در برخی موارد )پروژه هاي حساس و 

بزرگ مقیاس( می گردد. اگر براي نظارت مقیم در 

اینگونه ساختمان ها هم بتوان ساز و کاري تعریف 

نمود ، بسیاري از مشکالت حین و بعد اجرا رفع 

 میگردد.
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 مصوب در مرحله نظارت يزم در نقشه هاال راتییغت يها روش

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

جاد کمترین  -1 طراحی مجدد 1 عث ای با ها،  به گروه ها  گذاري طراحی  وا

 تغییرات در نقشه ها در هنگام اجرا می شود.

درسککت این اسککت که قبل از راه حل اجراي کار درسککت:  -2

نقشه اي با توجه به نظر مساعد طراح، از طراح راجع  اجرا،

به تغییرات بگیریم و قبل از اینکه کار پوشککیده شککود هم، 

تبدیل  as-builtآن نقشککه را به تایید برسککانیم و به نقشککه 

صل می  شد ) در ا شته با سازمانی هم ندا شکل  شود که م

گوییم این نقشککه اجرایی نیسککت و نقشککه کار اجرا شککده 

ست(. و  سی واحد کنترل، قبول ا نهایتا با تایید طراح و برر

 میشود و در شناسنامه فنی میرود.

به عبارتی در نقشه هاي اجرایی در پایان کار به شرطی که  -

ناظر نقشه را تایید کند ، طراح محاسبات را با کمی اغماک 

انجام دهد . البته اگر با قانون تطابق داشت یا عدم تطابقی 

ح نیز اگر تایید کند مشکلی ایجاد نمی وجود نداشت ؛ طرا

 شود .

تغییرات کوچک را می توان با دستور کار نیز حل کرد 

متر اضافه کردم و طراح 2)مثال مالک می گوید متراژ بنا را 

پره به رادیاتور اضافه کن. میتواند حتی  2جواب میدهد 

 دستور کار را مهر هم بکند(.

استار،  گر بنا ویژگی خاصی داشته باشد مثلا -3

سونا،جکوزي، طراح میتواند عددي باالتر دریافت نماید 

ي بهتري براي موتورخانه، ولی اگر مثال براي کشیدن نقشه

پکیج و .... که در قانون تعریف شده، در اصل وظیفه اش 

 را انجام داده و مجاز به دریافت وجه بیشتري نیست.

بعدي  3و 2عدم تهیه نقشکککه هاي  2

 توسط مالک

یجککاد تغییرات کلی یککا جزیی ا 3

 بدون تصویب و تایید طراح

اگر تغییرات کلی باشککد نقشککه ي  4

جدیدي باید تهیه شود و تصویب 

شود و چون االن نقشه غیر رسمی 

 تهیه می شود جاي ریسک دارد

ستم  5 سی شه، طراحی در  با تغییر نق

ساختمان تا  سات و مکانیکی  سی تا

 حد بسیار زیادي تغییر میکند

در صورت تغییر و مغایرت نقشه،  6

ناظر می بایسکککت نقشکککه را جهت 

طراحی مجککدد بککه طراح ارجککاع 

 دهد و گرنه ناظر مقصر است.
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 آنها ندهیناظر و مالک و نما ارتباط

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

زارهاي فشاري بسیار قوي مانند ابطال پروانه استفاده از اب -1 ارتباط مالی مالک و ناظر 1

 براي مهندسینی که رشوه دریافت می کنند.

مهندسین طبق آیین نامه و مستندات تذکرات را به مالک  -2

 بدهند.

بهتر است در مواردي که مجري مشکلی در اجرا دارد،  -3

 ناظر با مالک ارتباط برقرار کند .

اشکککتباه ارتباط ناظر و مالک اصکککوال در وضکککعیت فعلی  -4

است. چون ناظر باید با یک فرد فنی روبرو شده و با این 

فرد پروژه رو به مرحله بهره برداري برسکککاند . البته در 

ست . وجود مجري  شده ا ضوع پیش بینی  قانون این مو

ذیصکککالح در پروژه ها باعث میشکککود که ناظر در حین 

هاي کمتري  چالش  با  فه اي خود  مات حر خد ئه  ارا

 مواجه گردد. 

 

ستفاده از برخوردهاي مناسب  2 عدم ا

 و فنون مذاکره در برخورد با مالک

معموال نککاظر بککا مجري در ارتبککاط  3

 است

4  
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 يناظر به شهردار گزارشات

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

صورت  1 شات ب مرحله عدم ارائه گزار

 به شهرداري اي

در این باش بهتر از درگاه الکترونیک استفاده شود تا  -1

سین  شند و در وقت مهند شات بروز و به موقع با گزار

 نیز صرفه جویی شود.

سیستم نظام مهندسی ، در سیستم فعلی، پیشنهاد میشود  -2

اسکککن گزارش ارسککال شککده ي مهندسککین را دریافت 

و به صککورت  نمایدسککپس پرینت و برابر اصککل  نموده

شکککهرداري ارائه دهد تا در آینده سکککیسکککتم  دسکککتی به

الکترونیکی شکهرداري نیز برقرار شکود و کل فرایند از 

 نظام مهندسی به شهرداري نیز الکترونیکی شود.

شود -3 شنهاد می صورت دوره اي در  پی ستی به  ناظرین بای

کالس هاي بازآموزي در خصککوص گزارش نویسککی 

زمان شککرکت کنند تا بتوانند بهترین گزارشککات را در 

 مناسب به شهرداري تحویل دهند.

روند فعلی ارائه گزارش حضککوري به  2

شهرداري باعث شده اغلب مهندسین 

یا بعضکککی  ند  به دیر گزارش ده دیر 

 اصال گزارش ندهند.

فرآینککد الکترونیکی گزارش دهی  3

بزودي قرار اسکککت بطور کامل اجرا 

 شود.

4  
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 ینمدارک ف ریو سا یشناسنامه فن صدور

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

سردرگمی مالک و پروسه طوالنی  1

 asدر گرفتن مجدد نقشه هاي 

built جهت صدور شناسنامه فنی 

اجباري شدن عکس برداري از مرحله گودبرداري تا  -1

ذخیره شود و همراه  CDانتها از ساختمان، بر روي 

ساختمان به خریدار ارائه گردد. این کار باعث شناسنامه 

میشود در مواردي که خرابی اتفاق می افتد، مسیرها و 

تداخالت مشاص باشد و از ایجاد هزینه هاي سنگین 

 بعدي جلوگیري شود.

 

 

 ییاجرا يها نقشه

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

عدم عدم اجراي  1 هاي مصکککوب،  نقشککککه 

ماري،  حان مع مابین طرا ماهنگی الزم فی ه

سات که یک نقشه واحد  سی سازه و تا برق، 

 نمی دهند.

شنهاديراه -1 ست که مالکین اقدام به  کار پی این ا

، پیش نویسکککشکککان را  ی نمایندگرفتن عدم خالف

مان کردهعوک  به سککککاز تا  و  ند  عه کن مراج

 .کارشان تمام شود

شدن ناظر 2  ناظر در فرآیندنظارت:  سردرگم 

سردرگم می شود . نقشه هاي مالک با نقشه 

هاي مصککوب شککهرداري تطابق ندارد . ناظر 

یا  ند آ ظارت می ک که ن ند چیزي  نمی دا

نده  یا در آی ندس طراح طراحی کرده  مه

 توسط طراح تایید می شود یا خیر

 تداخل نقشه هاي مصوب و اجرایی 3

اح بدون احاطه تایید نقشه اجرایی توسط طر 4

 ایشان به فرآیند و نقشه اجرا شده
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 ریسک هاي فنیب(

 تأسیسات آبرسانی

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

استفاده از متریال ضعیف در لوله و  1

 اتصاالت آبرسانی

ناظر حتما باید مهارت و صالحیت مجري را در  -1

د مثال انواع ابزارها و کالیبرها را ابتدا محک بزن

 )گشاد کن( از مجري باواهد.

پس از پوشاندن روي لوله ها به وسیله فوم بتن یا  -2

مالوط پوکه ،سیمان حتما براي بار دوم و یا 

براي آخرین بار لوله هاي آب رسانی تحت فشار 

بار تست گردند تا در صورت بروز نشتی یا  8یا  6

هاي ساختمان و  شکستگی ، به نازک کاري

ماصوصا گچ کاري آسیبی وارد نشود و با 

 حداقل خسارت معایب رفع گردد .

 به کارگیري مجریان ذیصالح یا مجرب -3

بهتر است سیستم  آبرسانی تلفیقی از کلکتوري  -4

)مدرن( و سنتی باشد. مثال زون بندي شود مثل 

برق. در نتیجه هزینه و عملکرد مناسب میشود 

اغلب هزینه متعلق به آن  زیرا در اتصاالت که

میباشد صرفه جویی میشود و از طرفی اتصاالت 

 دفنی روي دیوار میشود نه کف.

بهتر است گروه ها با هم تداخل کاري نداشته  -5

باشند و یکی پس از دیگري کارشان را شروع 

کنند و یا بهتر است در حالت انتظار کارشان را 

ي انجام دهند یعنی بررسی شود در چه مرحله ا

چه گروهی کارش را انجام دهد که ضریب خطر 

 پایین بیاید.

استفاده از چسب هاي معمولی در فرآیند  2

اتصال لوله ها به جاي چسبهاي ایجاد 

 کننده پیوند مولکولی 

عدم اجراي مناسب و ذوب نکردن  3

 مناسب لوله ها در هنگام اتصال

استفاده از پرس هاي هیدرولیک دستی به  4

ی توسط مجري در هنگام اتصال جاي برق

 زنی

الیه بدون  5ماهیچه کشی روي لوله هاي  5

زیر سازي مناسب و پایدار و یا رفت و 

 آمد بر روي ماهیچه هاي خشک نشده

کالیبر نزدن و تراش ندادن لوله ها در  6

 هنگام اتصال به یکدیگر

 فیتاستفاده از نوارهاي بی کی 7

 قبل از پمپ آبعدم استفاده از تانکر  8

عدم توجه به فاصله بین لوله کشی آب  9

 شرب و فاضالب

 تراز بحرانیعدم توجه به  10

 PPبی توجه به جوش لوله هاي  11

عدم استفاده از لوله و استانداردهاي  12

 ساخته شده از یک برند
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عدم توجه به فاصله و مهار لوله هاي آب  13

 سرد و گرم

تحویل  ها بعد از لوله رد نشتیایجاد  14

توسط سایر تیم هاي تایید ناظر،  و مجري

 اجرایی در محل کار 

ضد عفونی کننده  استفاده از کلر زنی و 15

 .که معموال اجرا نمی شود

عدم تست دوباره لوله هاي آب رسانی  16

 پس از پوشانده شدن

 لوله هایی که استاندارد دفن ندارند 17

تمیز کاري واحدها و عدم توجه به  18

مسیرهاي عبور لوله ها قبل از اجراي لوله 

 کشی

عدم بررسی نهایی لوله ها توسط ناظر قبل  19

 از ماهیچه کشی

 

 

 تأسیسات فاضالب

 

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

هاي آب و  1 له  عدم تسکککت کردن لو

ناظر ق بل از اجرا فاضکککالب توسکککط 

 توسط مجري )مثال تست لقی(

بهتر است سازمان، کدهاي ارتفاعی را در زمان صدور  -1

ضالب،  سازمان آب و فا شه ها ارائه دهد. در  پروانه نق

خیابان هاي جدید نقشکککه و کد هاي ارتفاعی آب و 

وجود بقیه ي خیابان ها  براي فاضالب وجود دارد ولی

شته ست . ندا شده ا ضالب  سازمانیا به روز ن آب و فا

 مطرح کرده است که روي سایتشان وجود دارد.

مجري در اثر اهمال کاري لوله کف  2

کند و  می از فرم خارجرا سککوراخ یا 

دوباره کنده کاري نکند  براي اینکه

جایی مان یا  که از ه از فرم سکککوراخ 

لوله را بریده و اتصککال  ،شککده  خارج
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میزند که طبق قانون نباید از اتصاالت 

شدگی را  ستفاده کند یا قر  در کف ا

 بررسی شودصاف می کند.

ظام ارزش گذاري براي مجریان  -2 در هر بهتر اسکککت ن

سازمان  سط  شی که اجرا انجام می دهند تو شته با دا

 .باشیم

هنگام مشاهده در یک شیب لوله بسیار مهم است و  -3

 خروجباعث  که در غیر اینصورت. مرکز باشند

 شد.خواهد اورینگ از آب بندي 

در صکورتی رایزر هاي حمام و دسکتشکویی بهتر اسکت  -4

اجرا میشوند براي جلوگیر از انتشار پشت به پشت که 

 قرار گیرند.دو رایزر بو در 

 

الزم لوله هاي پلی اتیلنی  انبسکککاط طولی زیادبه دلیل 

 موفه ها متناسب در نظر گرفته شوند. تعداد است

یم زیرا اگر در پوش فیت باید طبقه به طبقه تحویل بگیر -5

باعث  ممکن است پر شودآب  کل رایزر را ازیک باره 

. به همین دلیل باید استاپر و شوداورینگ ها  جدا شدن

 گرفته شود.دریچه ي بازدید در نظر 

طبقه را هم می توان یک  5پلی  اتیلنی براي لوله هاي  -6

 جا تحویل گرفت.

به منظور آب بندي بهتر الزم اسکککت در پوش فیت ها، -7

یک سککانتیمتر نگ بعد از فرو کردن لوله ها درون اوری

 به عقب برگردد.

ست لوله هاي فاضالب را به نزدیک ترین رایزر  -8 بهتر ا

ها وصکککل کنیم و از حرکت افقی پرهیز کنیم تا تفاله 

در ابتداي حرکت سککرعت بگیرد و باعث انسککداد لوله 

 نشود.

 به دلیل عدم استفاده از سیستم زیر سقفی درساختمان، -9

براي  و عدم ایجاد مشکل)جاد پله در سقف باالییای

عدم دسکککترسکککی به کدهاي ارتفاعی  3

محل عبور فاضککالب سککازمان آب و 

 فاضالب

چ احساس خطر و ضمانتی مجریان هی 4

 براي مسولیتشان ندارند

بی توجهی به تعداد رایزر هاي حمام  5

شت  شت به پ شویی هاي که پ ست و د

 هم هستند

بی توجهی به انبسککاط طولی لوله هاي  6

 پلی اتیلنی

تسکککت یکباره همه طبقات در پوش  7

 فیت ها

 بعدم توجه به نوع آب بندي مناسککک 8

 پوش فیت

 PPه از لوله هاي استفاد 9

عدم توجه به شککیب بندي مناسککب در  10

 لوله هاي فاضالب

لت و کمونی  11 حا به تغییر  عدم توجه 

 شدن لوله هاي شش متري

اسکککتفاده از لوله کشکککی کف به جاي  12

 زیر سقفی

 اجراي سیستم زیر سقفی 13

عدم اسککتفاده از بسککت و سککاپورت به  14

 ر سقفی مقدار کافی در لوله هاي زی
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یک  15 به  ها  وصکککل کردن همه ونت 

 داکت

همچنین تعمیراتش ساده تر و  ( کودکانافراد مسن و 

 با مقررات چک شود  .توصیه می کردد

آب از فاضالب ها  عبور جریان صدايمشکل  -10

درسیستم زیر سقفی را می توان با اجراي سیستم 

 .نمودسایلنت حل 

شود و -11 سیفون ونت گرفته  شود بعد از  صله  سعی   افا

عملکرد ونت در صورت وجود فاصله زیرا یجاد نشود 

پایین می آید و باار هاي گاز فاضککالب خوب مکش 

 نمی شوند.

درجه اجرا شود و  45ونت نهایتا زیر توصیه میشود  -12

می شود پر شود و خوب تالیه  مجاز نیست زیرا باعث

سینک ظرفشویی به نشود. )با مقررات چک شود(. 

 .بهتر از فول ونت  استفاده شودگیري دلیل چربی 

سر لوله  -13 ضالب و در هنگام بریدن  پس از اتمام کار فا

ها ) لوله هاي کفشوي سرویس و آشپزخانه و تراس ( 

جهت ایزوگام ، حتما روي دهانه باز لوله ها با مصککالح 

شدن هرگونه مصالح  شود تا از وارد  مناسب پوشانده 

شود  سرامیک کف جلوگیري  و ماصوصا دو  آب 

پس از اتمام کامل کار سکککاختمان حتما تمامی مسکککیر 

لوله ها به صککورت آب رو تسککت شککود تا از باز بودن 

صا  شود . ماصو صل  سیر لوله ها اطمینان حا تمامی م

 لوله هاي مشترک کار شده در پیلوت ساختمان.

 

عدم تعبیه دریچه بازدید براي داکت  16

 ها

عدم توجه به اجراي صککحیح ونت ها  17

 لت و آشپزخانهاعلی الاصوص در تو

عدم اسککتفاده از فول ونت در سککینک  18

 ظرفشویی

 عدم اجراي دقیق طبق نقشه مصوب 19

اسککتانداردهاي عدم اسککتفاده از لوله و  20

 ساخته شده از یک برند

اجراي سککیفون اضککافه در سککاختمان  21

 علی الاصوص آشپزخانه

بی توجهی به بسکککتن دهانه لوله ها در  22

هنگام کار کردن عوامل و گروه هاي 

دیگر از قبیل ایزوگام کار یا سرامیک 

 کار

عدم تسکککت تک تک سکککه راهی ها  23

 رهاماصوصا در نقاط اتصال به رایز

عدم رعایت فاصله لوله هاي فاضالب  24

 ماصوصا توالت از دیوار ها

فاضکککالب  25 هاي  له  وصککککل کردن لو

 سرویس بهداشتی به آشپزخانه
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 تأسیسات آتش نشانی

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

عدم نگهداري پمپ ها به صکککورت  1

عمل نکردن آن ها در  دوره اي باعث

 مواقع نیاز می شود 

پیشککنهاد میشککود دسککتورالعملی دقیق و اجرایی توسککط  -1

بازرسککی تحت  سککازمان نظام مهندسککی ارائه شککده و یا 

 انجام شود.سازمان آتش نشانی نظر کارشناسان 

ستفاده اگر تاسیسات پایین طراحی شده باشند  -2 جهت ا

شرایط قطعی برق  سانی در  از باید از پمپ هاي آب ر

دیزل ژنراتور اسککتفاده شککود یا بهتر اسککت پمپ یا منبع 

باالي پشت بام در نظر گرفته شوند که در مواقع نیاز یا 

 خطر، حداقل جریان آب وجود داشته باشد.

بعد از تست نیاز به تالیه می باشد و نباید بعد از تست  -3

آب درون سیستم بماند که نیاز به شیر تالیه رایزر می 

 باشد.

ق برنامه زمانی هر چند وقت یک بار از سیستم آتش طب

نشانی موجود استفاده شود تا هم پمپ ها و هم متعلقات 

 مربوطه فرسوده و غیر قابل استفاده نشوند. 

هر چند سازمان آتش نشانی تعهد نموده که کارشناسان  -4

آتش نشانی مستقیما به مالک تذکر ندهند و وارد عمل 

ندسی تداخل نداشته باشند با این نشوند تا با کار نظام مه

حال اجراي آن با مشکالت مواجه می شوند و باز هم 

کارشناسان آتش نشانی در مواردي مستقیما وارد عمل 

 . می شوند

ستر  2 ستفاده از پمپ خالی به جاي بو ا

 پمپ

کوپلینگ پمپ کارآیی واقعیش  3

 معلوم نیست

فقدان سککیسککتمهاي بازرسککی ادواري  4

 م مهندسی یا آتش نشانیتوسط نظا

عدم توجه به استفاده از دیزل ژنراتور  

 یا برق اضطراري در موتورخانه ها 

فاده از لوله هاي   به اسکککت عدم توجه 

 بدون درز و متریال مناسب

 در نظر نگرفتن شیر تالیه زیر رایزر 

 ندسی و آتش نشانیهتداخل نظام م 

طراحی پمپ داخل پارکینگ یا زیر  

 مینز

ناسکککب جعبه هاي   نام جاي گذاري 

آتش نشکککانی و عدم عایت فاصکککله 

 مناسب تا واحدها

عدم استفاده از شیر هاي آتش نشانی  

 مرغوب

عدم توجه به تاریخ شارژ کپسول  

 هاي آتش نشانی
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 )اتاق تاسیسات( موتورخانه و پمپ خانه

در حوزه مورد مهمترین راهکارهاي ارائه شده  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

عدم تعبیه فضاي الزم در تاسیسات جهت  1

 تعمیرات

جهککت جلوگیري از زمککان بر شککککدن تعمیرات  -1

تاسکیسکات موتورخانه، بهتر اسکت لوله هاي داخل 

موتورخانه به وسکککیله رنگ هاي ماتلف و یا به 

وسککیله ي عالمت و یا شککماره گذاري از یکدیگر 

مربوط به  جدا شده و مشاص شوند که کدام لوله

 چه واحد و یا چه آبی می باشد.

 نزدیکی موتورخانه و پمپ به سرویس پله 2

عدم استفاده از درب گریل شده در موتور  3

 خانه

 عدم اجراي کف شور در موتورخانه 4

اسکککتفاده از وسکککایل و لوازم کامال عدم  5

 استاندارد و داراي ضریب امنیتی باال

ازم واتصککاالت جاي گذاري نامناسککب لو 6

 برقی در پمپ ها 

نیاز به موتور خانه را در همه سککاختمان ها  7

 هنوز فرهنگ سازي و اجرایی نشده است.

در آپارتمان هاي مرتفع ، دودکش ها بر  8

روي پشت بام باید حریم داشته باشند ولی 

 در حال حاضر اجرا نمی شوند. 
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 داکت ها و فضاهاي مشاع تاسیساتی

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  یسک/ چالش/ آسیبر ردیف

 بررسی

رعایت نکردن فاصله لوله ها و سیم کشی  1

 برق در داکت ها

حتی االمکان در اتاق خواب ها داکت نگذاریم یا  -1

بی صدا استفاده شود تا لوله هاي فاضالب از نوع 

 باعث آسایش شود

به نام  عایق هاي االستومري مناسب است و مدلی -2

گاز  که در زمان حریق هم  هالوژن فري اسکککت 

 . سمی ایجاد نمی کند

نککدیککدن یککا اجرا نکردن داکتی کککه در  2

 طراحی بوده

قات جلو 3 ها روي طب چه  قب -اگر تیر ع

 چیده شده باشد

 دفن کردن داکتها در دیوارها 4

 تعبیه داکت در اتاق خواب 5

 عدم دسترسی به داکت ها 6

تفاده از عایق هاي االسکککتومتري عدم اسککک 7

 ها کانالمناسب در عایق کاري 

بعضکککا در داکت ها، لوله ها روي هم می  8

 چینند

عدم عبور دسککترسککی ها، مشککاعات و لوله  9

 هاي گاز از داخل داکت ها

علککت اجراي  10 منی دیوارهککا بککه  ی عککدم ا

 ناصحیح تاسیسات

 فشار روي سیستم تاسیسات مکانیکی 11

ضالبی  12 سانی و فا خیلی از لوله هاي آب ر

شوند یا  ستاندارد دفنی ندارند و دفن می  ا

بعضککی از لوله هایی که باید دفن شککوند ، 

 شرایط خاصی را دارند .
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 کانال ها

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

عدم توجه به طراحی و یا اجراي مناسکککب  1

 انال هاک

اسککتفاده از دمپرهاي اتوماتیک در کانال ها جهت  -1

 هوادهی مناسبتر و یکسان در اتاق ها.

عایق کاري کانال خیلی مهم است . به طوري که  -2

باعث کندانس نشود و به نما و گچ  گرمادر فصل 

به وسیله ي رطوبت آسیب نزند . بهتر است در 

فضاهاي باز و دیوار ها ؛ عایق ها با فویل 

مینیومی اجرا شوند . زیرا باعث می شود عایق آلو

 دیرتر از بین برود .

باالفاصککله بعد از زانویی از کانال انشککعاب گرفته  -3

 نشود و قوس زانو کامل و درست اجرا گردد.

 

ها در  2 یک آف و دمپر  به ت جه  عدم تو

 سیستم هاي بزرگ

 عایق کاري کانالعدم توجه به  3

اصکککله آنها از سکککاپورت و فعدم توجه به  4

یکدیگر در کانال ها و علی الاصوص در 

 کانال هاي بزرگ

به  5 ها در در  EXP-JOINTعدم توجه 

 ژوئن ها

عدم توجه به اسککتفاده از ضککد زنگ براي  6

 لوله ها و ساپورت ها

اسککتفاده از نخ نسککوز و پیچ و مهره به عدم  7

 اندازه ي کافی در کانال ها

 اري توسط کانالایجاد زائده در معم 8

پارکینگ ها یا  تامین هواي اغلب درکانال 9

ها نال  کا عاد  یا اب  هوادهی خوب اسکککت 

 )معموال هر دو باهم کم اتفاق می افتد(
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 داکت اسپلیت( رادیاتور، کولر آبی، کولر گازي، ویژه پکیج،ه دستگاه هاي گرمایشی و سرمایشی) ب

هاي ارائه شده در حوزه مورد مهمترین راهکار ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

اجباري شدن اخذ مجوز خدمات فنی دستگاه هاي  عدم توجه به دستگاه هاي استانداردها 1

تاسککیسککاتی و گرمایشککی و سککرمایشککی از مراجع 

سبت به  ساگو کردن آنها ن سیول و پا صالح و م ذی

 نصبیات و تغییرات مطابق استاندارد

سال یک بار  ساالنه یا دو  سی  ساختمان ها در بازر

تمام دوره بهره برداري و صدور گواهینامه ایمنی و 

 فنی

هوشمند کردن سامانه مصالح و تجهیزات نسبت به 

 ثبت برندها و کدهاي استاندارد دستگاه ها

در نظر گرفتن یک مرحله بازرسکککی نهایی پس از 

شکککش ماه از پایان کار و کنترل تغییرات و در نظر 

ی براي تغییرات غیر گرفتن مکککانیزم هککاي تنبیه

 استاندارد

تامین هواي  2 چه ي  به دری جه  عدم تو

احتراق و دودکش علی الاصکککوص در 

 پکیج ها

فضکککاي دودکش از  عبورعدم توجه به  3

 داخل حمامسقف کاذب 

به  4 جه  به عدم تو بل  کا جاي اتصککککال 

 دستگاه کولر گازي

 عدم توجه به شیب درین ها 5

نرژي در انتااب عدم توجه به برچسککب ا 6

 دستگاه ها

ید  7 تای کاالي مورد  ئه لیسککککت  عدم ارا

 استاندارد و نظام مهندسی

 پیچیدگی رفتار خرید مالکان در قم 8

مال  9 بدون اع قرار دادن پکیج در تراس 

 استانداردهاي الزم

 نگهداري پکیج داخل تراس 10

اغلب شککککایات، ناشکککی از عدم تطابق  11

 می باشد ظرفیت دستگاه ها
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 منابع ذخیره آب و تجهیزات آن

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

ندیدن مکان مناسکککب براي منبع ذخیره  1

 آب در معماري یا در اجرا

تغییرات جاي منبع به پشت بام بایست توسط مهندس  -1

بع ها سازه دیده شود. به منظور استحکام کافی، من

باید عمود بر تیرچه ها یا سر ستون ها که صفحه 

جوش داده شده باشد قرارگیرند . گذاشتن پد زیر 

منبع جهت جلوگیري از تاریب ایزوگام الزم می 

 باشد.

اجباري کردن استانداردهاي بهداشتی و کنترلر هاي  -2

 بیولوژیکی در منابع آب

 کوچک بودن منبع آب 2

 زمین به پشت بام تغییر جاي منبع از زیر 3

 جاي گذاري منبع آب در زیر زمین 4

هاي  5 نار فضکککا ها در ک گذارمنبع  جاي 

 آلوده

ستفاده از آب منابع بیش از زمان  6 روز  3ا

 استاندارد
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 سیستم گازرسانی
 

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 حوزه مورد بررسی

بازرسکککی ادواري  ساختمان حتی پس از بهره برداي تغییر دکوراسیون در 1 باري کردن  اج

سال یک بار و مشروط  حداقل دو 

به این  کردن خدمات سکککاختمان 

 بازرسی ها

مسکککیول کردن مالک سکککاختمان 

 نسبت به حادث گاز

مشروط کردن خدمات گازرسانی 

بازرسکککی  ئه  ناي ارا نازل بر مب به م

 ادواري گاز

ات آنالین شدن سامانه ثبت مستند

گاز و عکسبرداري از پروژه و تمام 

المان ها و مسیرهاي گاز و ثبت در 

سکککامانه)که عدم انطباق ها را در 

 آتی مشاص می کند(

 عدم استفاده از متریال استاندارد 2

مشکالت در نگهداري سیستم گازرسانی از قبیل هشدار  3

 دهنده ها

 احتمال مسدود شدن دودکش ها در پایان فصل 4

عدم توجه به تامین ورود هواي تازه  در دریچه ي هواي  5

 احتراق

 هواي احتراق از اتاق خواب یا فضاي آلوده داده نشود 6

عدم توجه به نگهداري سککالیانه سککاختمان و تاسککیسککات و  7

 دودکش ها

مسدود کردن دریچه هاي هواي احتراق و منافذ ساختمان  8

 در فصل زمستان

داخل ساختمان بدون تامین دریچه هواي  قرار دادن پکیج 9

 (17احتراق )در موارد مشاص شده در مبحث

طول عمر مشککاصککی براي متریال گاز رسککانی مشککاص  10

 نشده است

 روند کنترل پوسیدگی لوله هاي گاز مشاص نیست 11

عدم اجبار اسکککتفاده از هشکککدار دهنده نشکککت گاز در  12

 ساختمان هاي عمومی

متریال و سبک گرفتن لوله ها همچنین عوک کردن  13

استفاده از لوله هاي سبز و پوست کاغذي در گازرسانی 

 که باعث ایجاد خطر می شود.

یکی از نکات مهم، زمان مسیولیت براي مهندسان گاز می  14

 باشد که الزم است به ان توجه شود.
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 19عایق کاري ها و مبحث 

ارهاي ارائه شده در حوزه مورد مهمترین راهک ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

عدم اسکککتفاده از متریال مناسکککب عایق  1

کاري در سکاختمان مثل سکفال و یا عدم 

 استفاده از یونولیت مابین دیوارهاي

اگر ناظر به صورت رندوم در زمانهاي ماتلف از  -1

کارهایش بازدید کند از وقوع این مسائل تا حد زیاد 

 جلوگیري میشود.

شیر آالت ، ساپورتی که  -2 شود ،  صل می  به لوله مت

جاد اتالف حرارتی می  باعث ای ها و ...  گاه  دسکککت

شککوند که بهتر اسککت در عایق کاري در نظر گرفته 

 شود.

به اطالع رسانی و تبلیغات در  بهینه سازي انرژي نیاز -3

 سطح کالن در جهت فرهنگ سازي دارد . 

ي استفاده از مکانیزم هاي تشویقی در بهینه سازي)برا -4

مثال اولویت در صدور پروانه یا اولویت در صدور 

سند و ...یا یارانه مضاعف در هزینه برق و انرژي و 

)... 

5-  

 بی توجهی به عایق کاري دودکش ها 2

)پککل  تیبی توجهی بککه تلککه هککاي حرار 3

 حرارتی(

شوق براي خ 4 ساختمان عدم وجود م رید 

 19حث هاي ساخته شده طبق مب

کار 5 عایق  فت و عدم  هاي ر ي مسکککیر

 برگشت کولر گازي

عدم انگیزش مردم به صکککرفه جویی در  6

 انرژي

براي جبران بعضکککی آیتم ها از جمله بار  7

ساختمان،  ستم هاي غیر گرمایش  سی از 

مهندسککی اسککتفاده مجاز و بدون طراحی 

 نماید.و ایجاد خطر می  شده
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 اشااص -3ج(

 پیمانکاران تاسیسات آب و فاضالب

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب فردی

 بررسی

به کارگیري مجریان فاقد مهارت و  1

صالحیت متناسب با پروژه در اجراي 

 تاسیسات آبرسانی

استادام مهندس توسط کارفرما در کارها باعث 

 جلوگیري از آسیب می شود

بهتر است فروشندگان بیشتر به عنوان نماینده  -1

شند تا یک فروشنده ي صرف که هیچ تعهدي با

 هم نداشته باشند و هر روز یک برند را بفروشند .

مجریان ذي صالح گره گشاي اغلب اهمال  -2

کاري و تقلب پیمانکاران می شود و ساختمان با 

کمترین ایراد ساخته می شود. می توان کسانی 

که مدرک معتبر از مراکز ذي صالح دارند و با 

 جري گري، آنها را به کار گرفت. ارائه کارت م

با ضربه زدن به لوله ها ، می شود خالی بودن لوله  -3

 ها را متوجه شد.) پر کردن همه ي طبقات (

 فروشندگان سود جو 2

 کیپ کردن رایزر فاضالب 3

 قرار ندادن جعبه کلکتور کنار پکیج 4

نوار چسب نزدن توسط پیمانکار یا نوار  5

 رانی )نوار پرایمر(زدن در روزهاي با

پیمانکار اگر متر مربعی قرار داد بسته  6

باشد ، مایل به کم استفاده کردن از لوله 

است . اگر به متر طول قرار داد بسته باشد 

 ، مایل به استفاده بیشتر از لوله است

صوري بودن قراردادهاي مالک و  7

پیمانکار و نبود قراردادهاي مناسب و قابل 

 استناد.

دریافت درصد از فروشندگان توسط  8

پیمانکاران در ازاي معرفی مالک به 

 فروشنده

پیمانکار به عمد باعث تاریب لوله ها و  9

 یا پر کردن آنها با گچ می شود.

الیه در  5تمیز نکردن زیر لوله هاي  10

 هنگام ماهیچه کشی

 الیه با سیم 5بستن لوله هاي  11
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و سیمان براي  مجري از چسب تارگت 12

آب بندي و درزگیري لوله ها استفاده 

 کنند

پر نکردن همه طبقات در هنگام تست  13

 فشار و نشتی لوله ها

عدم تست فشار در زمان معین شده توسط  14

 ناظر

بی توجهی عمدي یا سهوي به نکات مهم  15

  PPاستفاده از لوله هاي 

بی توجهی به دستورالعمل صادره از  16

مپانی تولید کننده لوله جهت تست لوله ک

 ها

 

 پیمانکاران گاز

 

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

در مرحله ي شروع ، بیشترین آسیب یا از  1

کیفیت لوله ها و نوارپیچی می باشککد یا از 

 دودکش ها و تامین هواي تازه

مکانیزم هاي نظارتی  مانند باش هاي قبل اصالح -1

 تاکید می شود.بویژه:

 مکانیزم آموزش و توانمندسازي پیمانکاران -2

مکانیزم نظارت بر عملکرد پیمانکاران و رتبه بندي  -3

آنها بصورت گزارش ناظر و نمرات منفی ناشی از 

 حوادث

 اخذ تعهدات و ضمانت هاي الزم از پیمانکاران  -4

 مکانیزم مستندسازي نظارت بر پروژه ها -5

 انیزم انتااب و تحویل کار مک -6

 مکانیزم بازرسی هاي ادواري -7

 بی توجهی به ترک خوردن دودکش ها 2

3  
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واگذاري کار گاز به شرکت هاي صاحب  -8

 صالحیت به جاي واگذاري به اشااص حقیقی

 

 پیمانکاران تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

 

 وزه مورد بررسیمهمترین راهکارهاي ارائه شده در ح ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

مجریان ذي صالح گره گشاي اغلب اهمال کاري و تقلب  -1 تقلب در برند و اجرا 1

پیمانکاران می شود و ساختمان با کمترین ایراد ساخته می 

 شود . 

البته راهکارهاي قید شده در باش پیمانکاران گاز نیز می  -2

 تواند در این باش به کار گرفته شود

 تقلب  2

3  
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 دگان تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و بهداشتیفروشن

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

ساماندهی فروشندگان در یک مکانیزم کنترلی که  -1 وجود مارکهاي متفرقه در بازار 1

کانیزم کنترلی و  2 عالوه بر مسیولیت پذیري و  ظام و م یک ن قدان  ف

 اي ارزیابی محصوالتپاساگو بر

بعضکککی از  3 فی در  نش کککا فقککدان دا

 فروشندگان

 

 

 مالکان

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

خرید قطعات، لوله و اتصاالت بی کیفیت  1

 توسط مالک

نوشتن شماره سریال هاي مصالح و وسایل مثل  -1

 تن از مالک .پکیج که اجرا شده و امضا گرف

 آموزش مستمر عمومی  -2

در نظر گرفتن یک سامانه براي تجمیع تمام  -3

آموزش ها و کدها و دفترچه هاي راهنماي 

 تاسیسات و تجهیزات

اجباري کردن بازرسی ادواري با مکانیزم هایی از  -4

 قبیل شرط براي ارائه خدمات شهري و تأسیسات.

سول  2 شیر آالت، کپ اجاره و عوک کردن 

 ی پکیج جهت تایید مهندس ناظرها و حت

 اشتباهات ناشی از فقدان دانش فنی 3

 

 

 مهندسان سرپرست کارگاه)و سایر مهندسان استادام کارفرما(

 

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی
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صکککرفه جویی بیش از حد مهندسکککان  1

ها  کارگاه در اجراي بعضکککی از آیتم 

 دون آگاهیب

مجریان ذي صالح گره گشاي اغلب اهمال کاري و  -1

تقلب پیمانکاران می شود و ساختمان با کمترین ایراد 

)توصیه به استفاده از مجریان ذي  ساخته می شود

 .  صالح(

اجباري کردن استفاده از سرپرست کارگاه هاي  -2

داراي صالحیت) و پاساگو کردن سرپرست کارگاه 

ق سرپرست کارگاه در سامانه و یا حداقل ثبت سواب

 جامع صالحیت نیروي انسانی (

آموزش سرپرست هاي کارگاه ها بویژه در خصوص  -3

 تاسیسات و تهویه مطبوع

لت  2 فه اي بع پاسکککاگویی حر قدان  ف

 وابستگی مالی به پیمانکار یا مالک

فقککدان دانش و مهککارت کککافی فنی و  3

مدیریتی در سکککرپرسکککت هاي کارگاه 

 تاسیسات بویژه نسبت به
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 د(

کدام بندهاي مقررات ملی می تواند خطرات،آسیب ها،ریسک ها و چالش ها را افزایش دهد و امکان   -4

 اجرایی ندارد)یا اجراي آن همراه با ریسک همراه است؟(

 مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد بررسی ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

سال پیش می باشد و هماوانی با  30مقررات ملی براي  -1 تبیشترین ریسک در نقشه ها اس 1

نیاز  –اغلب استاندارد هاي دستگاه هاي وارداتی ندارند 

به آپدیت قوانین و مباحث نسبت به دنیا داریم . مثال 

دستگاهی نیاز به دودکش دوجداره جهت عملکرد بهتر 

در هواي آزاد دارد ولی سیستم ها و مقررات بر اساس 

 عریف شده و عمل می شود .تک جداره ت

مکانیزم هاي تدوین قوانین و مقررات و شیوه نامه ها باید  -2

در دو سطح اصلی)اجباري( و اقتضایی)استانی( باشد 

 تااقتضائات هر شهر هم درآن دیده شود.

براي تدوین آیین نامه ها باید از تولید کنندگان و  -3

 نمایندگان فنی هم دعوت شود.

رات ساختمان می بایست سطح در تدوین قوانین و مقر -4

 بندي شود: اجباري،تجویزي،توصیه اي

مکانیزمی براي بازخور و اصالح مستمر آیین نامه ها  -5

 وجود داشته باشد.

سامانه اي)آنالین( براي مرجعیت نشر و تدوین آیین  -6

نامه ها و مقررات در نظر گرفته شود.در این سامانه 

ود داشته امکان سوال و تعامل مهندسان و مجریان وج

 باشد.

لی بککا  2 م مقررات  نی  هم خوا عککدم 

بعضی از استاندارد هاي دستگاههاي 

 فعلی

 19و  17چالش بین مباحث  3

قوانین نظام مهندسی، اقتباس گرفته  4

 از کشورهاي خارجی می باشد.
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ست را ار(  سات مکانیک ابنیه که متداول ا سی سته و خرابی تا شامدهاي ناخوا ستی از پی رائه دهید)و در لی

صککورت امکان ریشککه این خرابی ها را اعالم کنید براي مثال نشککتی آب و فاضککالب در دیوار سککاختمان 

 ها،عدم سرمایش کولرهاي آبی یا ...(

 

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

عدم آگاهی یا توجه به نگهداري پس از  1

بیشتر در در سیستم گاز، بهره برداري 

نگهداري مشکل ایجاد شده ماصوصا در 

گاز، )دودکش ها، کالهک ها، لوله ها، 

 وسایل گاز سوز و اجاق گاز (

 

اجباري کردن بازرسی هاي ادواري و منوط  -1

کردن ارائه خدمات شهري و انشعابات به این 

 بازرسی ها

2-  
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 را هنگام اجراي ساختمان تهدید می کند چیست؟ مهمترین خطراتی که پیمانکاران یا اشااص ثالثز( 

 

مهمترین راهکارهاي ارائه شده در حوزه مورد  ریسک/ چالش/ آسیب ردیف

 بررسی

چاله آسانسور ها ، پشت بام ها ، راه پله  1

 ها ، پرتگاه ها نقاط خطر هستند. 

 

هماهنگی فرآیندي و ارتباطی ناظرین رشکککته هاي  -1

جرایی و در ماتلف باعث کاهش ریسکککک هاي ا

 نتیجه ریسک هاي پیمانکاران خواهد شد.

سازي اتوماتیک  -2 ستفاده از مکانیزم هاي خطاناپذیر ا

بویژه تهیه ابزارها و تجهیزاتی که امکان خطا را به 

 صفر نزدیک کند.

اسکککتفککاده از عالئم هشککککدار دهنککده در طبقککات   -3

 آسانسورها

 تقویت مکانیزم هاي اجباري و تشویقی براي رعایت -4

) بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (  HSEاصول 

در کارگاه هاي ساختمانی می باشد که توضیحات 

 هر کدام از موارد ذکر شده به شرح ذیل می باشد :

 بهداشت :

 شامل بهداشت فردي

بهداشت محیط کار : شامل بهداشت سرویس هاي 

بهداشتی ، حمام ، آشپزخانه ، غذاخوري ، انبار مواد 

شت عوامل شیمیایی که ناشی غذایی و رعایت بهدا

از مواد شیمیایی سمی و خورنده نظیر اسید می باشد 

که با مرور زمان باعث تولید ویروس ، باکتري و 

انگل و ... در کارگاه ها می گردد که این امر باعث 

بروز بیماري در کارگران می گردد . بنابراین بایستی 

د محیط کار همواره مرتب و به دور از آلودگی باش

. 

 

 عدم توجه به چاله آسانسور 2

3  
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ایمنی : معناي ایمنی رابطه ي مستقیم با درک معناي 

خطر دارد که رعایت نکردن نکات ایمنی در کارگاه 

 هاي عمرانی یه موارد ذیل تعلق می گیرد :

الف ( محل قرارگیري کارگاه هاي ساختمانی : 

کارگاه هاي ساختمانی باید بر روي زمینی مناسب 

نظیر روان قرار بگیرند تا در معرک پدیده هایی 

 گرایی ، مقاومت خاک زیر محل را از بین نبرد .

 ب( سقوط از ارتفاع :

استفاده از داربست هاي مناسب داراي محاف  که 

خطر سقوط کارگران را به حداقل برساند . همچنین 

استفاده از کمربند ، کفش ایمنی ، کاله و دستکش 

 جهت باال بردن ایمنی ضروري می باشد .

: به علت عدم مهارت کارگران  ط مصالحسقوپ( 

احتمال سقوط آجرسنگ و ... می باشد که می 

بایست با نصب توري هاي محاف  حتی المقدور از 

سقوط مصالح جلوگیري شود . البته هنگام نصب 

توري فلزي باید آن را به خوبی مهار کرد تا سقوطش 

سبب ایجاد خسارت مالی و جانی نشود که این امر 

ي افراد متاصص در باش ملزم به کارگیر

 جوشکاري می باشد .

ت( سقوط در چاه : که می بایست با عالمت گذاري 

و نصب تابلو در محل هاي وجود چاه به کارگران و 

 سایر عوامل اجرایی هشدار داده شود .

 ث( عدم نصب تابلو هاي هشدار دهنده :

 آتش سوزي و حریق  –حوادث مرتبط با جریان برق 

یت ایمنی در هنگام خاک برداري ج ( نحوه ي رعا

که بستگی به محل ، نوع خاک و میزان خاک 

 برداري دارد .
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بررسی دقیق مسیر خاک برداري و عدم وجود  

 انشعابات زیر زمینی .

 سیر آب هاي سطحی ...مبررسی دقیق       

د( نحوه ي رعایت ایمنی در هنگام ساخت سازه که 

ها به مانند چاله شامل رعایت ایمنی در لبه ي پرتگاه 

آسانسور ها و لبه هاي آزاد سقف ها ، سرویس پله 

 ها و ...

سال باید توسط  18-15کارگر با سن بین  -4

کارشناس اداره ي کار تایید شود تا در کاري مشغول 

شود درغیر اینصورت فردي که او را به کار گمارده، 

 مقصر خواهد بود.

 ناظر به  مهندستأکید بر تأثیر اعتقاد و التزام عملی 

HSEاز لباس  : توصیه می شود مهندسان ناظر

 استفاده کند .  و توصیه شده ایمنی مناسب
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 نمودار استخوان ماهي

با توجه به پژوهش انجام شککده، مهمترین ریسککک ها در هر باش و با توجه به اولویت و راهکارهاي ارائه 

ست: )عوامل ذیل در شده از خبرگا صه در ذیل آمده ا شیکاوا و به طور خال ستاوان ماهی ای شیوه ا ن به 

 نمودار استاوان ماهی جایگذاري خواهد شد و صرفا جهت تداعی دیدکلی، درذیل آورده شده است(.
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  لت و پایان کار:گردش کار نقشه ازبی
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 گردش کار پروانه ساختمان
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 وحدت رويه طراحي و ترسیم نقشه کشي تاسیسات مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

جمع آوري اطالعات پروژه و کنترل نقشه 

 معماري
 

 تعیین و تعریف شرایط طرح 

  محاسبات

 انتااب تجهیزات  طراحی و نقشه کشی 

کنترل 

 نقشه 

 برآورد و آنالیز هزینه هاي اجرا 

 تحویل پروژه به کارفرما 
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 ضمائم:
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 : نامه توضیحات پروژه و سواالت به افراد مصاحبه شونده:1ضمیمه 

 

 :مهندس گرامی و فرهیخته
با احترام به استحضار می رساند برای کاهش آسیب ها و هزینه های ناشی از خطاهای انسانی و سازمانی که بر مهندسان مکانیک 

ل می شود ، پژوهشی با مشخصات ذیل در حال انجام می باشد.بی شک تجربیات و دانش شما که در طول سالیان و در پی تحمی
فعالیت های حرفه مهندسی انباشه شده است ، می تواند راهگشای این پژوهش و خلق ارزش برای صنعت تأسیسات مکانیک باشد.لذا 

 ش ارزشمند خود بهره مند سازید.تقاضا داریم این پژوهش را از تجربیات و دان
بسیاری از اتفاقات ناگوار و خرابی ها و ریسک ها که باعث خسارت جانی و مالی می شود با رویکرد پیشگیرانه قابل پیش بینی و 

بی مدیریت است.یکی از پر ریسک ترین حرفه ها ، تأسیسات مکانیک ابنیه می باشد و شناسایی و کنترل عوامل زمینه ای بروز خرا
و ریسک در این صنعت بسیار مهم می باشد.بدین منظور از حضرتعالی تقاضا داریم با توجه به اتفاقات خاصی که در کلیه مراحل 
مشاوره،طراحی،نظارت،اجرا و حتی بهره برداری تأسیسات مکانیکی و گاز بویژه در استان قم رخ داده است یا انتظار رخ دادن آن می 

 خ دهید.بدیهی است تجربیات و پاسخ های شما بنام خود شما در پکیج نهایی پژوهش ثبت خواهد شد.رود، سواالت ذیل را پاس
 روش های پاسخگویی به سواالت این مصاحبه:

پاسخ مکتوب )تایپی یا غیرتایپی( به سواالت در همین فایل ورد.در صورتی که امکان این روش را ندارید روش های بعدی بسیار  (1

 آسان تر می باشد:

با شماره  https://t.me/SADEGHMANESH_VAHIDاز طریق فایل صوتی در تلگرام یا مشابه آن به آی دی:  (2

09127496144 

ی از سخنان شما توسط برای هماهنگ کردن جلسه ای حضوری و ضبط صدا و نت بردار 09127496144اعالم به شماره  (3

 پژوهشگر

 امید است این پژوهش قدمی برای توسعه کیفیت و ارتقا استانداردهای صنعت تأسیسات باشد.
 
 

 با تجدید احترام
 وحید رضا صادق منش

 
 موضوع پژوهش: 

 
 

 پرسشنامه برای کشف نقاط آسیب و ریسک:
 سواالت:

صورت امکان  شخص کنید و در  سته و خطا را م شامد احتمالی خطرآمیز و ناخوا ضعف،پی سیب،نقطه  سک،آ در موارد زیر هرگونه ری
 ضمن بیان ریشه های آنها، راهکارهای پیشگیری از آنها یا مدیریت و کاهش آثار آن را ارائه دهید:

 ریسک های فرآیندهای مرتبط لف(ا
 اخذ پروانه صالحیت نظام مهندسی)آزمون،آموزش و کارآموزی(

 :)انتخاب و اجرای دوره های آموزشی و کارایی آنها(و بازآموزی  آموزش
 دوره های کارآموزی:

 فرایند ارجاع کار)سهمیه و ارجاع کار از سازمان(

شناسایی و مدیریت ریسک ها و آسیب ها در فرآیند طراحی، نظارت و بازرسی تأسیسات مکانیک و گاز ابنیه 

 استان قم  در

https://t.me/SADEGHMANESH_VAHID%20با%20شماره%2009127496144
https://t.me/SADEGHMANESH_VAHID%20با%20شماره%2009127496144


145

  

 فرآیند طراحی تأسیسات:
 رعایت مقررات ملی:

 والت و متریال های مصرفی:محص
 فرآیند ارجاع نقشه طراحی شده به مالک

 فرآیند نظارت بر نقشه های طراحی شده)کنترل نقشه ها(
 روش های محاسبات و طراحی :
 مراحل نظارت اجرایی تاسیسات

 روش های کنترل تطابق اجرا و نقشه های مصوب
 تروش های نغییرات الزم در نقشه های مصوب در مرحله نظار

 ارتباط ناظر و مالک و نماینده آنها
 گزارشات ناظر به شهرداری

 صدور شناسنامه فنی و سایر مدارک فنی
 نقشه های اجرایی

 

 ریسک های آیتم های تأسیسات مکانیکب(
بیشییترین خطاها و تخریب ها و آسیییب ها،لالش ها و ریسییک های فنی و کارشییناسییی در هر یک از موارد ذیل را مشییخص کنی)

 در هر یک از موارد زیر از له لیزهایی می باشد؟ شامل طراحی،نظارت،متریال،نصب،نگهداری و..( شکایات
 تأسیسات آبرسانی
 تأسیسات فاضالب

 تأسیسات آتش نشانی
 موتورخانه و پمپ خانه)اتاق تاسیسات(
 داکت ها و فضاهای مشاع تاسیساتی

 کانال ها
 گازی،کولر آبی،رادیاتور،داکت اسپلیت( دستگاه های گرمایشی و سرمایشی) بویژه پکیج،کولر

 منابع ذخیره آب و تجهیزات آن
 سیستم گازرسانی 

 19عایق کاری ها و مبحث 
 

 ریسک های ناشی از اشخاصج(
هر یک از اشخاص زیر له خطرات و آسیب هایی می توانند به حیثیت مهندسان طراح و ناظر داشته باشند؟)روش های فریب دادن 

 ن اشخاص(:یا اهمال کاری ای
 پیمانکاران تاسیسات آب و فاضالب

 پیمانکاران گاز
 پیمانکاران تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

 فروشندگان تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و بهداشتی
 مالکان

 مهندسان سرپرست کارگاه)و سایر مهندسان استخدام کارفرما(
 سایر اشخاص مرتبط:
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 ملی ساختمان:د(ریسک های نهفته در ناکارامدی مقررات 
کدام بندهای مقررات ملی می تواند خطرات،آسییییب ها،ریسیییک ها و لالش ها را افزایش دهد و امکان اجرایی ندارد)یا اجرای آن  

 همراه با ریسک همراه است؟(

 ر(ریسک های پس از تحویل و حین بهره برداری:
سته و خرابی تاسیسات مکانیک ابنیه که متد اول است را ارائه دهید)و در صورت امکان ریشه این خرابی لیستی از پیشامدهای ناخوا

 ها را اعالم کنید برای مثال نشتی آب و فاضالب در دیوار ساختمان ها،عدم سرمایش کولرهای آبی یا ...(

 ز( ریسک های جانی )حفاظت حین اجرا(
 کند لیست؟ مهمترین خطراتی که پیمانکاران یا اشخاص ثالث را هنگام اجرای ساختمان تهدید می

 ذ( سایر ریسک ها و چالش ها:
هر گونه موارد دیگر که به نوعی بعنوان ریسک و آفت به جامعه مهندسان طراح و ناظر و فرآیند مهندسی آنها آسیب و زیان مادی و 

 حیثیتی می زند را معرفی کنید.
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 : لیست خبرگان و مصاحبه شوندگان2ضمیمه 

 
 نظارتحیت صال طراحیالحیت ص و صالحیتته رش تماسماره ش نام و نام خانوادگی ردیف

 ارشد ارشد تاسیسات مکانیکی 9127595919 کاوه نوری کوپائی 1

 یمعصوم دمحمدرضایس 2
  یکیمکان ساتیتاس 

 ارشد  ارشد تاسیسات مکانیکی 9121513134

 1پایه  1پایه  تاسیسات مکانیکی 9126532403 حسین رمضان پناهی 3

 ارشد ارشد تاسیسات مکانیکی 9121520795 حسین خدمتی 4

 3پایه  3پایه  تاسیسات مکانیکی 9126527731 تقی خلیلی 5

 3پایه    تاسیسات مکانیکی 9126527560 حمیدرضا خلیلی 6

 1پایه  1پایه  اسیسات مکانیکیت 9124524211 محسن رئیس زاده قمی 7

 2پایه  2پایه  تاسیسات مکانیکی 9360251363 سیدوحید سجادی 8

 1پایه    تاسیسات مکانیکی 9127483604 علی ناملیتی 9

 2پایه    تاسیسات مکانیکی 9127513994 مهدی تاجور 

 1پایه  1پایه  تاسیسات مکانیکی 9124524494 محمد جهانبخش 10

 2پایه    تاسیسات مکانیکی 9127506036 سعید نجفی زاده 11

ر فنی مکانیک دفتأسیسات تبخش سئول م مکانیکاسیسات ت 09124524586 فکریانحمود م 12
 سپاه قم

و مربی رسمی  رسمی دادگستریرشناس کا مکانیگتأسیسات  6153 153 912 جواهری 13
 سازمان فنی و حرفه ای

 

 


