
Bi- Quarterly Scientific Journal Research in Defense Maintenance Engineering 

Volum
e 3, issue 1, Spring &

 Sum
m

er 2021

Evaluating the Quality Criteria for Converting the Technical Property 
Certificate of the Building into a Quality Certificate and Providing Physical 

Solutions to Improve the Condition of the Buildings 
Ali Keramat dorabad1* 

1. M.A., Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
 

Received: 2021/08/21                Accepted: 2021/09/28 
 
 

Abstract: 
The civil engineering document is a documentary building that contains technical building information and is issued 
by the building engineering organization. If the quality information provided in this identification document is in fact 
and in fact documented and sufficiently adequate, it will reasonably result in a quality building certificate. It should 
be noted that how to comply with national building regulations and standards and urban planning standards for its 
efficiency as a quality building certificate is required. From a global perspective in many advanced countries, this 
design has been implemented and used for many years. The issuance of civil engineering certificates of buildings has 
been considered as a necessity in the building industry of Iran many years ago and, in the opinion of the officials and 
experts in the field of construction, should be in such a way that the qualitative minimum is seen. If the civil 
engineering certificate of the real estate is operational and operational, it will definitely play a very significant role in 
improving the quality and safety of the buildings. This role plays an important role when it comes to extracting the 
quality certification of the building accurately and, as in most of the advanced construction countries, it has achieved 
a qualitative classification of the buildings to varying degrees, Be quality. Regarding the above mentioned issues, this 
study will attempt to first investigate and identify the most important challenges in transforming the technical 
certificate of the real estate of the building into a quality certificate and then, using statistical methods and multi-
criteria decision making, to prioritize Identified factors should be taken. The results show that enough attention paid 
to the quality of the building occupants such as the project manager and responsible for quality control can have a 
significant positive effect on obtaining a quality building certificate. 
Keywords: 
Ranking, Effective Factors, Technical Identification, Property, Building, Quality, Multiple Criteria 
Decision Making. 
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 چکیده

 یدر ماسااختمان ااا یساختمان بوده و توسط سااممان ظااام مدندسا یملک یاطالعات فن یاست که حاو یساختمان سند یملک یشناسنامه فن
 یطاور معواو  باشد، به یفالمم و کا یاستاظداردها یدارا یشناسنامه مندرج است به طور مستند و واقع نیساختمان که در ا یفیگردد. چناظچه اطالعات ک

 یابار یط شدرساامساختمان و اساتاظداردها و واواب یموررات مل تیرعا یشود. المم به ذکر است که چگوظگ یساختمان م تیفیک یکسب گواه همنجر ب
شاته و گ یایسات اجراطار  سا دا نیاا شارفتهیپ یام کشورها یاریدر بس یاست. ام منار جداظ یساختمان ا زام تیفیک یام آن به عنوان گواه یبدره ور

 طار  شاده و امم رانیاوارورت در اانعت سااختمان ا کیاساختمان ام سال ها قبل به عنوان  یملک ی. ادور شناسنامه فنردیگ یمقرار  تفادهمورد اس
 یملکا ینامه فناشاود. چناظچاه شناسا دهیادر آن د یفایک یباشد که حداقل هاا یبه گوظه ا دیمسئوالن و ااحب ظاران حومه ساخت و سام، با دگاهید

 یم ممااظظواش مدا نی. اساختمان ها خواهد داشت یمنیو ا تیفیک یدر ارتوا یموثر اریشود، قطعاً ظوش بس یاتیو عمل ییاجرا یواقع ورتساختمان به ا
امار  در شارفتهیپ یام کشاورها یاریاساترراج ظماود و ماظناد بسا یو واقعا قیاساختمان را بطاور دق تیفیک یکند که ام آن بتوان گواه یظمود م شتریب

شد. باا توجاه ساخت با یفیک یدرجه آن شامل حداقل ها نیکه کمتر افتیساختمان ها به درجات مرتلف دست  یفیک یبه طبوه بند ،یامساختمان س
 یملکا یمه فناشناسانا لیتباد یچاا ش هاا نیمدمتار ییو شناساا یپژوهش تالش خواهد شد تا در ابتدا به بررس نیبه مجموع مطا ب فوق ا ذکر در ا

 ییاعوامال شناسا یبناد تیابه او و ارهیچند مع یریگ میو تصم یآمار لیتحل یپرداخته شود و سپس با استفاده ام روش ها تیفیک یساختمان به گواه
در اخاذ  تواظاد یما یفیکپروژه و مسئول کنترل  ریساختمان ماظند مد تیفیافراد مشغول در برش ک یدهد که توجه کاف یظشان م جیشده اقدام گردد. ظتا

 داشته باشد. یمثبت فراواظ ریتاث اختمانس تیفیک یگواه
 

  :های کلیدیواژه
 .ارهیچندمع یریگ میروش تصم ت،یفیساختمان، ک ،یمل -یعوامل موثر، شناسنامه فن ،یرتبه بند
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 ارزیابی معیارهای کیفی تبدیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان به گواهی کیفیت وارائه راهکارهای کالبدی جهت بهبود وضعیت ساختمان ها/ علی کرامت دارآباد

 

 مقدمه  
کال کشاور  یسااممان ظااام مدندسا ریامور محترم کشور و استمرار محمات قابل تود اءیمجداظه او  یها یریگیپ یپس ام گذشت سال ها اظتاار و در پ
 یمنطوا یهاا اساتیجاام  و اترااذ س یبه اهداف یابیالمم به مناور تحوق و دست یبسترها جادیو ا یآماده سام یخصواا در دوره پنجم، که در راستا

کارآمد، شاهد آن خواهند بود کاه باا  نیکشور و مترصص نیاکنون جامعه مدندس رفته،یو ترصص اورت پذ یو استوار بر عناار علم، آگاه یمبتن کالن
 خواهد بود.  یارتواء و متعا  شیام پ شیب نیتوجه به عصر حاور، شان و منز ت قاطبه مدندس

 رانیاا فیشار باه ماردم یموووع یها تیحساس رتنیو براظگ یده یخوب و اثربرش آگاه یها تیکشور با فعا  یرهگذر ساممان ظاام مدندس نیا در
ال باه، مسائل مبات نرامویپ تیساختمان و برجسته ظمودن ظکات حائز اهم یمدندس کیتکن یها و عراه ها نهیدر مم شرفتیدر حومه توسعه و پ یاسالم
 ینار شناسانامه فکه تامل و تفکر به ارائه و ادو ییبرداشته تا جا یبلند یآن قدم ها یو ترصص یفن یو برش ها یانعت ساختمان سام صوصدر خ

 اجازاء تاایظدا مساتغالت، مساکن و ن،یخرد و کاالن مما یاقتصاد یها استیا رصوص در ارتباط با س یمرتبط با آن عل  یساختمان و انا یو ترصص
ماظناد  یگاتنا  عنااارحضاور در ارتبااط تن یها دانیها و م نهیمم ریدر سا نیگردد، همچن رگذاریتواظد تاث یدهنده شدرها، چطور و چگوظه م لیتشک

ااال حااکم  وانکشور به عن یقاظون ظاام مدندس ییظامه اجرا نییآ یاعمال مصوبات قاظوظ رایم است بوده رگذاریتاث زیاقتصاد، فرهن  و جامعه ظ است،یس
ش و رو حیااح یای ذا به محض باروم ظداور اجرا است داشته تیکمکشور حا تیساختمان و شدر بر کل یو توسعه متوامن عراه ها شرفتیو ظاظر بر پ

کشاور  یایاجرا یه هاساممان ها و دستگا ریکشور و سا یتوسط ساممان ظاام مدندس یو راهبرد یاتیعمل ،یعلم یها یزیمطلوب براساس برظامه ر یها
 نیادیابن یراتاییغتشاگر  و  یتحاو  هها و ... کشاور در آساتاظ یشدردار ست،یم طیومارت کشور، ساممان مح ،یام جمله ومارت راه و مسکن و شدرسام

 بالواهبار معاام اظرکاه  یچدار اال.  قرار خواهد گرفت یو چه عموم یفرد یچه در عراه ها یو ظحوه مظدگ تیمنبعث ام چدار اال تفکر، علم، معنو
 داشتند.  دیبر آظدا تاک یراظیا ،یاسالم یا گو شکدهیو ظربگان اظد شمندانیبا اظد داریدر د

سااممان  ریرتبط باا سااما ییهمواره با فرام و فرودهاا یقاظون ساممان ظاام مدندس ییظامه اجرا نییدهه، اعمال قاظون و آ کیگذشت  یهر حال در ط به
ر یااظ ییروژه هااپا میساخت عا کیکشورمان تکن نیو مترصص نیکه با کمک مدندس میتوام بوده اما خوشبرتاظه ما امروم شاهد آن هست ییاجرا یها

قاوه  یمکاارو ه یا همد ب زیظ یمضافاً در احنه داخل میبه منصه ادور رساظده ا یا ملل نیرا با شرکت و حضور در مناقصات ب راه و ساختمان ،یسدسام
کشاور  یدندسامر ساممان ظاام یدرخور تود یها تیفعا  نیهمچن یاسالم یعمران در مجلس شورا ونیسیکم استیر غیدر یموننه خصوااً محمات ب

 شاتریهار چاه ب یامو قاظوظمندسا یتواظمندسام یها نهیو با فراهم ساختن مم تیبا دعوت ام ظربگان، ااحب ظاران و کارشناسان خبره و ااحب االح
رو  شیالت پاو معضا تمشاکال رغمیاو عل یظاام مدندس نیام کمرظ  جلوه ساختن قواظ یظاش یها انیظسبت به کاهش ورر و م یجامعه ظاام مدندس

 ریدر ساا موجاود یف هاام وع یو رف  آثار سوء و تبعات ظاش یریرا تا جلوگ یموثر یکشور قدم ها یساممان ظاام مدندس ،ییاجرا یظدادها ریوسط سات
 .دیساختمان را محو ظما یملک یرا با ادور شناسنامه فن ییاجرا ریساممان ها و دوا

 
 

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق  -2
 کشور در ساز و ساخت وضعیت

 یا و ملی و ظفتی آمدهای در ام ساختماظدا که چرا است، داده اختصاص خود به را ملی های سرمایه ام عایمی برش ساختمان انعت امرومه
 و ساخت این .  کنند می ایجاد را پایدارتر و کالظتر های سرمایه و شوظد می ساخته شدروظدان، خرد های سرمایه و اظدامها پس ام استفاده

 ام توجدی قابل سدم و داده تشکیل را کشور اقتصای فعا یتدای ام ای عمده برش...  و انعتی تجاری، مسکوظی، های پروژه قا ب در سامها
 ای حرفه های تشکل و مدندسی های ساممان دفتر مدیرکل سوی ام شده ارائه آمار براساس. گردد می هزینه برش این در ملی ثروت

 ۲۶۰ به ۹۱ سال در میزان این و گرفته اورت کشور در سام و ساخت مترمرب  میلیون ۲۰۰ حدود ۹۰ سال در شدرسامی، و راه ومارت
 میلیون ۵ ساخت مترمرب  هر اگر که است آمده آمار این در همچنین. است یافته افزایش شدری حومه در سام و ساخت مترمرب  میلیون

 توجه با. بود خواهد تومان میلیارد هزار ۱۳۰ حدود در چیزی شده هزینه مرب  متر میلیون ۲۶۰ برای که عددی شود، گرفته ظار در ریال
 که کنیم می مشاهده ظمائیم، موایسه کشور عمراظی بودجه تومان میلیارد هزار ۱۴ با را تومان میلیارد هزار ۱۳۰ این چناظچه آمار این به

 فرآیندهای موایسه و فوق آمار گرفتن ظار در با . است شده سام و ساخت ار  ۹۱ سال در کشور عمراظی بودجه برابر ۱۰ معادل توریبا
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 حومه در ما ی گردش بودن برابر ۱۰ وجود با چرا که آید می پیش مدم سئوال این حومه دو این در شده طی برداری بدره و اجرا و طراحی
 می تر وعیف اجرایی و فنی ظاام حومه های سامه و ساخت به ظسبت مرتبه چندین حومه این عملیاتی های مکاظیزم شدری، سام و ساخت
 دست به کار اینکه آن ام تر مدم و تعریف مشرص عوامل و ووابط معیارها، کار ام مرحله هر برای اجرایی و فنی ظاام حومه در باشد؟
 یک هر مسئو یت و گردیده کنترل اجرا و ساخت مراحل تمام در مشرصی مراتب سلسله با و شده سپرده رتبه دارای اجرایی و فنی عوامل

 سام و ساخت حومه در ساختمان ملی موررات رعایت کشور در که وجودی با  یکن. میباشد مشرص شفا  کامال طور به عوامل این ام
 و ها رساظه در روم هر د یل، همین به و شده سپرده االحیت فاقد کارگران و مجریان دست به کار اجرا، مرحله در باشد، می ا زامی شدری
 همچنین .باشیم می ملی های سرمایه واورار کشور در سام و ساخت پائین کیفیت به مسئو ین اعترا  شاهد مرتلف های شکل به جراید

 بر را ساخت حال در و شده ساخته ساختماظدای کیفیت که مرجعی ظیز و آن ام برداری بدره دوره طول در بنا سامظده مسئو یت با ارتباط در
 سام و ساخت دستاظدرکاران خاطر همین به. است ظشده ایجاد خاای موررات ظماید، گواهی و بندی دسته مصوب استاظداردهای اساس

 ساخت در ظاپذیر جبران ترطی های موارد ام بعضی در و اشتباهات ام ظاشی های خسارت قبال در خود مسئو یت های ظگران چندان شدری
 ظیستند سام و

 حوادث، ام ظاشی غیراظساظی و اظساظی خسارت میزان ام برخورداری حیث ام جمعیت، میزان و وسعت موقعیت، به توجه با ایران کشور
 حوادث در را خود جان ظیز هموطنان ام کثیری تعداد و تجربه را طبیعی حادثه ظوع ۴۰ به ظزدیک و  دارد قرار جدان اول کشور ۱۰ جزو

 به...  و درماظی ، ورمشی آمومشی، تجاری، مسکوظی، مرتلف ساختماظدای ااو ی و احیح داده اظد. ساخت دست ام م ز ه جمله ام طبیعی
 مرتلفی عوامل میان این در. ظیست پوشیده هیچکس بر آن اهمیت که است موووعی اظساظدا، جان حفاظت مسا ه با مستویم ارتباط د یل

 طراحی و آظا یز در ظامدای آئین ظکات دادن قرار مدظار مناسب، المم االجرای های ظامه آئین و استاظداردها وجود. تاثیرگذارظد مدم این بر
 با و استاظدارد مصا ح ام استفاده همچون موارد دیگری همچنین و ساختمان اجرای تا طراحی ام مراحل تمامی بر دقیق ظاارت ساختمان،

 امرومه که است آن ام ها حاکی بررسی. می باشد م ز ه ظایر حوادثی برابر در مواوم مطمئن و ساختمان یک ساخت مدم پارامترهای ام دوام
 گرفته را ظشاظه دهد، می تشکیل را کشور سام و ساخت برش ترین عمده که ساختماظدا بودن پذیر آسیب کشور در که تددیدی بیشترین

 و ایمن مواوم، حومه سه در ساختمان ها . کیفیت می باشد ساختمان ملی موررات دستورا عمل های مجموعه به کافی توجه عدم است،
 و ایمنی های حومه در کشور سامهای و ساخت شدید وعف ام حاکی شواهد که است ذکر قابل می باشد. بررسی و طر  قابل بودن بدینه
 :اظد شده تشریح اختصار به ها حومه این ادامه در. بود متصور توان ظمی ظیز سامی مواوم حومه برای خوبی کارظامه گرچه دارد سامی بدینه

 ساختمان بودن مقاوم
 امتیاام حاومه ایان در کشاور ساام و سااخت کاه شاود مای ظتیجه چنین پیشرفته کشورهای با کشور در ساختماظدا مفید عمر موایسه با

 ترماین ساال ۳۰ ام کمتر به ایران در باشد، می سال ۱۰۰ به ظزدیک بنا مفید عمر پیشرفته کشورهای اغلب در حا یکه در. دارد ظامناسبی
      ملای هاای سارمایه ساامی فرساوده و اتاال  معنای به ارفا انعت، این باالی بسیار ما ی گردش به توجه با موووع این که شود می مده
 .باشد می

 ساختمان بودن ایمن
 بیمه سا ه چند تدوین دست در طر  در حتی وماظده است  مغفول سامی، مواوم موو ه پس در ها ساختمان ایمنی پندان موایای متاسفاظه
 شاک بادون. اسات قابال ظاار باوده طبیعای حاوادت و م ز اه برابار در ای بیمه پوشش فوط دو ت و مجلس، بین تعامل در ها ساختمان

 بارای آظداا در...  و گرفتگای گاام آساظسور، سووط، گرفتگی، برق اظفجار، و حریق جدی خطرات که هست کشور در ظامواومی ساختماظدای
 .دارد وجود ساکنین
 ساختمان بودن بهینه

 در راستای همچنین و ظاپذیر تجدید فسیلی های اظرژی تو ید مناب  بودن پذیر پایان به توجه با که داشت توجه واقعیت این به باید
ممان  در باید اکنون هم ام دظیا، پیشرفته کشورهای ماظند اظرژی، حاملدای قیمت تدریجی آمادسامی و ها یاراظه هدفمندی قاظون اجرای

 اظرژی ام استفاده میست، محیط حفظ هوا، آالیندگی کاهش اظرژی، بدینه مدم مصر  های موو ه به جدید، ساختماظدای ساخت و طراحی
 بداظیم . خود مسئو یت مسکن سام و ساخت در را ها خاظواده آسایش و به رفاه توجه معنا، تمام به و بپردامیم ظیز...  و تجدیدپذیر های
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 ارزیابی معیارهای کیفی تبدیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان به گواهی کیفیت وارائه راهکارهای کالبدی جهت بهبود وضعیت ساختمان ها/ علی کرامت دارآباد

 

 به شده تراذا کالن سیاستدای ام ارفنار کشور شدرهای اغلب در سامها و ساخت ظامناسب ووعیت و وعف ظواط وجود االی علل
 ام: عبارتند اختصار

 .اظدرکاران دست رسای و ساختماظدا مجریان و ها شدرداری توسط شدرسامی و ساختمان ملی موررات و ووابط رعایت و پایبندی *عدم

 . ترلفات با برخورد در ها شدرداری قدرت و تواظمندی *عدم

 ها. ظمایندگی بودن موثر و فعا یت میزان یا و شدرستاظدا برخی در مدندسی ظاام و مدندسی دفاتر وجود *عدم

 مجریان() سام و ساخت امر در فنی عوامل حضور *عدم

 .کارگران و مدندسین بین واسط حلوه ظبود و پروژه در فنی مدارت کارت دارای و شرایط واجد پرسنل حضور *عدم

 بعلت ظادرست استفاده ای و سام و ساخت در ظوین تکنو وژی ام استفاده یا و آشنایی عدم و سام و ساخت در سنتی روشدای ام *استفاده
 .مصا ح این ام کامل آگاهی عدم

 به کافی مومشآ یا و ذیصال  مراج  توسط آن با برخورد عدم و تکرار علت به جامعه در سام و ساخت غلط روشدای شدن *مصطلح
 . دست اظدرکاران

 برای که گرفت تیجهظ توان می شده مشاهده ایرادات و ها آسیب تحلیل و تجزیه و کشور در سام و ساخت ظامناسب ووعیت به توجه با
 ام استفاده یچگوظگ و مسکن ساخت کالن گزاری سیاست در جام  بامظگری  زوم مطلوب، کیفیت حصول و ا ذکر فوق به اهدا  رسیدن
 .تاس ظاپذیر اجتناب ظاارت و ظتیجتاً تغییر در روش اجرای ساختمان و اجرا طراحی، شامل سام و روظد ساخت در ساختمان ملی موررات

 ضرورت تغییر در روش اجرای ساختمان
سرعت در  ان، عاملمسکن و ساختمان در کشورهای در حال توسعه ام جمله کشور ایرجوان بودن بسیاری ام جوام  و ظیام مبرم به 

 ۶۰۰۰۰۰دود حاالظه ساخت و سام را چه ام ظار اجتماعی و چه ام ظار اقتصادی مدم جلوه می دهد. آمار ظشان می دهد که در ایران س
همچنین با .باشد  یفی و چه کمی جوابگوی این رقم ظمیواحد مسکوظی جدید و ایمن ظیاممند است که روشدای سنتی ساخت چه ام ظار ک

ژه محلی پرو و ط بومیتوجه به وسعت کشور ایران و شرایط مرتلف اقلیمی موجود در آن و همچنین روشدای ساخت و سام با اقلیم و شرای
ن در برابر  حاظ مواوم بود شده باید به ما بر روی کمربند م ز ه قرار دارد،  زوماً ساختمان های ساخته و ام سوی دیگر ام آظجا که کشور

ا ت جوام  ام شود و رسنه اظجم ز ه ام استاظداردهای المم برخوردار باشند؛ ام این رو بایسته است که تحویق و مطا عه بیشتری در این ممی
ان و عمر م دوشتواظند اعلمی مدندسی کشور است که به پژوهش در ممینه هایی چنین کاربردی بپردامظد که باری هرچند کوچک را ب

ر ظشان ن ها در کشوساختما مطا عه و بررسی پیرامون میزان و ظوع مصا ح مورد استفاده، کیفیت و روش اجرایآباداظی این مملکت بردارظد، 
بسیار د ست، تو یاهای گذشته تغییر و تحو ی اساسی در مورد مصا ح و یا روش اجرای ساختمان ها اورت ظگرفته دهد که در دههمی

وین و های ظوشهای حااله در جدان در ممینه مدندسی ساختمان و ابداع رباشد. علیرغم پیشرفتاظدک و کیفیت بسیار پایین می
ت و جه به مودماید با توشود. بدون تردها در انعت ساختمان کشور اثری دیده ظمیبکارگیری مصا ح جدید ام ظتایج حاال ام این پیشرفت

ن و ای ساختماهای جدید در جدت افزایش سرعت اجرگیری ام مصا ح و فناوریهای سنتی ساخت و بدرهر در روشمطا ب فوق، تغیی
 افزایش عمر مفید و میزان کاهش هزینه ساخت و در ظدایت رفاه شدروظدان امری وروری و اجتناب ظاپذیر است. 

 توسعه کشورهای ریفناو واردات یا و انعتی تو ید قبیل ام ،ایران در ساختمان انعت پیشبرد جدت هایی تالش گذشته، دهة چند طی

 مسکن، برش برصوص و ایران ساختمان در انعت رایج و متعار  روشدای طرفی ام و است شده مواجه شکست با که گرفته اورت ،یافته
 ه است.ظبود رشد به رو جمعیت ظیام جوابگوی

که دارای گواهینامه یا شناسنامه های فنی ملکی مناسبی باشند و مدمترین چا ش  مناسب ساختماظی سیستم ظبود و مسکن کمبود
 روش ظه که داشت ظار در باید هد ، این به برشیدن تحوق راستای در. است تحویق این اظجام د یل مدمترین ،های ارائه این شناسنامه ها
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 این برای حل بلکه ظمایند؛ برطر  را موجود مشکالت تواظند ظمی تندایی به هیچکدام وارداتی، مدرن روشدای ظه و سام و رایج ساخت های

 بایستی جامعه مدندسین کشور با رویکردهای شناسنامه های فنی ملکی آشنایی بیشتری پیدا ظموده و ام سوی دیگر، برخی  مشکالت

 .است المم دو این ام ترکیبی

 به رسیدن ،سام و ساخت های هزینه کاهش تو ید، افزایش چون مرتلفی و میاد بسیار دالیل به ساختمان انعت ممینة در تغییرات

 مصا ح برخی بیشتر وعف هرچه کاهش مناسب، ایسامه های سیستم معرفی و ممین ام استفاده کاهش استاظداردها، ارتواء ،موجود تواوای

 ساختماظی انعت یک آمدن وجوده ب باعث چناظچه تغییرات، این. است ظیام مورد تجربی، ماهر اظساظی ظیروی کمبود کردن برطر  سنتی،

 تغییرات وجود برای ارفاً  تغییرات، چناظچه. هستند حیاتی و وروری بسیار باشد، ایران در مسکن موجود تواوای به رسیدن جدت مناسب

 راه تندا  زوماً  را مدرن فناوری به سنتی روشدای ام ظاگداظی تغییر یک که است بسیار غلط این و شود ظمی حاال پیشرفتی  زوماً باشد،

 و اظتشار موابل در شوظد، می گذشته تجربیات ام غفلت باعث حا یکه در تکنو وژیکی و اساسیِ ظاگداظی تغییرات. بداظیم هد  به رسیدن
 . کنند می را ایجاد مواظعی جدید های فناوری گسترش

 شاده گفته بسیار ساختماظی است، انعتیِ و ساخته پیش کامالً روش یک مسکن کمبود جبران برای ظدایی حل راه که مسأ ه این ایران در

 باا را خود ظاگداظی توسعة با یک و سرعت به تواظد ظمی باشد، می هم ظاسامگار و ظاآشنا رایج، شرایط با که وارداتی پیشرفتة روش یک. است
 با ایراظیان، و ایران بین اجتماعی و تاریری، سیاسی مذهبی، فرهنگی، های جنبه ام میادی بسیار اساسی تفاوتدای. دهد وفق موجود انعت

 مثل کشورهایی در ظامناسب فناوری مشکالت بروم بنابراین احتمال، دارد وجود خیزظد، می بر آظجا ام جدید های انعت این که کشورهایی

 بدون اجتماعی، و فرهنگی متفاوت های میرساخت با توسعه، حال کشورهای در برای مدرظیته، جذابیت و اقتصادی مسائل. است بیشتر ایران
 جذابیت علت به آظدا، منفی یا و مثبت تأثیرات گرفتن ظار در تغییرات، بدون این ام بسیاری؛ چراکه آورد خواهد وجوده ب را مشکالتی شک

 ایران، چون ایه توسع حال در کشورهای برای ظاگداظی تغییرات این که بدیدی است و آیند می وجوده ب ظادرست تصمیم یک و سری  توسعة
 باشندمی ظامناسب بسیار

 جمعیت و تقاضای مسکن

 ظشان گذشته و مطا عات آید می حساب به توسعه حال در جوام  در مشکل ترین عمده اغلب آن، تواوای فزایندة رشد و مسکن کمبود

 که شوظد می مسکن مشکل کمبود بروم باعث عواملی همواره. کند می ادق درستی به ظیز ایران کشور مورد در مطلب این که دهد می

 استاظدارهای و معیارها رفتن به باال بنا) موجود های خاظه بامسامی به ظیام جمعیت، رشد ام عبارتند ایران در آظدا ترینِ  مدم و ترین عمده

 قابل رشد به عوامل این تمامی. قبیل م ز ه ام طبیعی عوامل توسط خرابی و ساختمان رایج انعت بودن ظاقص و ظبودن مناسب ،(مظدگی

 .شوظدمی منجر مسکن تواوای در توجدی

 هزار خاظوار ۴۵۰ حدود سا یاظه خاظوار تعداد رشد. است بوده واحد مسکوظی میلیون ۹/۱مسکن  کمبود درایران ۱۳۹۵ سال سرشماری طبق

 مسکوظی تعداد واحد. شود برآورده مسکن به کشور جمعیت ظیام تا کند فراهم را مسکوظی واحد ۰۰۰/7۰۰سا یاظه  باید ایران دو ت و باشدمی
 .است شده برآورد واحد ۹۲۵ و هزار 8۵۹ و میلیون ۱۵ معادل ۱۳8۵ سال سرشماری در

 تقاضا و عرضه بین شکاف
 در بحران دالیل ایجاد ام بود. یکی کاال خواهد آن قیمت رفتن باال باعث کاال هر عروه مودار ام بیشتر تواوای اقتصادی قواظین براساس

 دو به توان می را مسکن برش موجود در تواوای است. میزان مسکن بامار در و تواوا عروه میزان بین میاد تفاوت ایران، در مسکن قیمت
 وجود ایران مسکن بامار در تواواحجم  بودن در باال مرتلفی کرد. دالیل توسیم ای سرمایه تواوای مؤثر( و واقعی )تواوای برش تواوای

 برش امدواج، سنین در جمعیت سنی هرم ام توجدی قابل است. قرار گرفتن برش کشور جمعیتی ساختار ووعیت دالیل این ام دارد. یکی
 مسکن ظیام به عدم پاسرگویی و ساختمان برش بر حاکم ای دوره به رکودهای با توجه که ساخته مواجه با ووه یک تواوای با را مسکن

 پایین به توجه با تواوا این ام برشی تردید است. بی گردیده های بعد دوره به آن تسّری تواوا و اظباشت به منجر گذشته، های سال طی
 در اورت گرفته عروه به با توجه با فعل تواوای میزان همین شود؛  یکن تبدیل با فعل به تواظد ظمی ها هرگز خاظواده خرید قدرت بودن

 شود . قیمت بحران به منجر تواظد می به راحتی برش، این
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 ارزیابی معیارهای کیفی تبدیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان به گواهی کیفیت وارائه راهکارهای کالبدی جهت بهبود وضعیت ساختمان ها/ علی کرامت دارآباد

 

 دالیل دیگر ام یزظدهد  می رخ کاری بی و رکود اقتصادی به د یل غا باً که بزرگ، شدرهای به روستائیان یا کوچک شدرهای اها ی مداجرت
 مباودک ظارخ و مساکوظی تعداد واحدهای ممینه در موجود شود. آمارهای می محسوب شدرهای بزرگ در مسکن تواوای افزایش جمعیتی

 بامار در تواوا و عروه میان عبارتی شکا  به یا کمبود مسکن مسکن، تو ید افزایش علیرغم که است آن بیاظگر گذشته های سال مسکن در
 (۱شماره است )مطابق جدول  یافته افزایش مسکن

 دهه ۴میزان کمبود مسکن در  -1جدول شماره 

)میلیون تعداد خاظوار  سال
 ظفر(

تعداد مسکن )میلیون 
 واحد(

کمبود مسکن )میلیون 
 واحد(

۱۳۵۵ 7/۶ ۳/۵ ۴/۱ 
۱۳۶۵ ۶/۹ ۲/8 ۴/۱ 
۱۳7۵ ۳/۱۲ 7/۱۰ ۶/۱ 
۱۳8۵ ۵/۱7 ۹/۱۳ ۲ 
۱۳۹۵ ۱/۲۴ ۴/۱۶ ۲/۳ 

 
   ساختمان کیفی ارزیابی معیارهای

 ارمیابی بر مؤثر ، عواملفضایی تحت عنوان مسکن در اقامت ام آظدا اظتاارات و ساکنان ساختمان ها واقعی ظیامهای گرفتن ظار در با
 توسیم کرد : االی میر گروه چدار مسکن را می توان به کیفیت
  پایداری  

  اظرژی  مصر 

   سالمت 

  آسایش 
 

 کالبدی جهت بهبود وضعیت ساختمان ها راهکارهای
 منفرد ای و وطهظ تصمیمات بر حومه ظباید این تحویوات تمرکز پویاست، تصمیمات جریاظی ام مستلزم پویا مدیریت که جایی آن ام

بررسی  گیرد. با رارتوجه ق کاظون باید شود، می اتراذ تصمیمات آظدا به واسطه ها( که گیری )سیاست تصمیم قواعد بلکه باشد، استوار
 بر تأثیر ام طریق مل،عوا این عمده قسمت دید که توان می آظدا متوابل تأثیر ظحوه قیمت ساختمان ها و تغییر مؤثر در مدمترین عوامل 

 افزایش را عروه به تواوا تظسب بتواظد عاملی هرگاه بیان دیگر می کنند. به ایجاد تغییر مسکن قیمت در بامار، در تواوا و عروه بین تعادل

ساختمان ظیز کاهش  باشد. قیمت داشته کاهش عروه به تواوا ظسبت هرگاه و با عکس قیمت ساختمان باشد رفتن باال باعث تواظد می دهد،
 تو ید و ساخت ندفرآی به برشیدن طریق سرعت ام بتواظد که راهکارهایی ترتیب این خواهد شد. به کند آن افزایشی روظد یا و یافته

 محدود را واوات و عروه میان فااله جامعه، در ظیام افزایش ام جلوگیری روش یا به و مسکن عروه در ظتیجه و مسکوظی های ساختمان

 شوظد . ساختمان محسوب قیمت کاهش در موفق های سیاست می تواظند ام کنند،
 ار ساختمان مؤثرظد،بام در تواوا و میان عروه شکا  افزایش در که معضالتی ام بسیاری شد، گفته این ام پیش که طور همان طرفی ام

قیمت  در موارد این  ااال که با کار گرفت به را راهکارهایی توان می باشند. بنابراینبرش ساختمان می  درون به مربوط کا بدی عوامل
 .[۱۳شده است ] کا بدی پرداخته راهکارهای این ام برخی بررسی به ادامه کنند. در ایجاد مطلوبی ساختمان تأثیرات
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 ی:ساز انبوه
 دو ت نیمسئو  ،دیساخت با سطح قدرت خری تمام شده و ا گو متیدر سراسر کشور و عدم تطابق ق یمسکوظ ساختمان های دیشد کمبود

 ساخت یا و تو ید یعنی سامی . اظبوهآورظد یتوسعه مسکن رو یها استیس یام ارکان اساس یکیبه عنوان  یرا بر آن داشته تا به اظبوه سام

مؤثرتر  کیفی کنترل و کمتر با هزینه اظدک ممان مدت در جدید مصا ح و مواد ام استفاده و پیشرفته های روش با تلفیق همراه تعداد میاد به
 استاظدارد پیشرفته و های سیستم به متکی و بوده انعتی معموالً شیوه تو ید و است کالن گذاری سرمایه مویاس مسکن اظبوه در تو ید

 جمله ام اهدافی های اظبوه سامی پروژه در آید. درمی اجرا به و گشته رعایت آن در امکان حد تا شدری و ای ووابط منطوه و قواظین و است

 بدتر کیفیت کنترل امکان بادوام، و مواوم سری ، ارمان، تو ید وایعات مصا ح، کاهش سام، و ساخت در بیشتر دقت و سرعت اقتصادی، ارفه

است . بر این اساس،  مطر  مناسب کیفیت با و کمتر در ممان شده احداث واحدهای شده تمام کاهش هزینه ظدایت در و تر دقیق و
 جدت انعتی، سامی توسعه اظبوه ظیز و سامظدگان خرد و پراکنده به ممین عروه جای به سامان اظبوه ساختمان توسط ام عروه پشتیباظی

 .گردظد مطر  مسکن کمبود مسأ ه ام گذر برای حل هایی راه به عنوان تواظند می تمام شده های هزینه کاهش و کیفیت و تیراژ افزایش
 

 جدید مصالح و نوین تکنولوژی های از استفاده
 عمر افزایش سرعت اجرا، افزایش در جدت ساختماظی جدید مصا ح و ظوین های فناوری ام گیری بدره و ساخت سنتی های روش در تغییر با

کمبود  مشکل حل جدت مؤثری در های گام توان می ساخت ساختمان ها، کمی و ارتواء کیفی در ظتیجه و ساخت هزینه کاهش مفید،
 با سامی ساختمان ام: عبارتند متداول هستند، به طور کلی ایران در حاور حال در که سامی ساختمان های برداشت . روش کشور ساختمان در

 های سیستم ماظند هایی روش کشور . ام مناطق برخی در های چوبی و ساختمان باربر دیوارهای با سامی ساختمان یا و فلزی و بتنی اسکلت

 یا و تحول ااوالً دهد که می ظشان ها روش این شود. مطا عه می استفاده مناطق در برخی محدود مویاس در ظیز بتنی فلزی و ساخته پیش

 مدندسی ممینه در جدان در بسیار های پیشرفت وجود با و رخ ظداده کشورمان در ساختمان اجرای روش و یا مصا ح مورد در اساسی تغییر

 های در دهه و متداول سنتی روشدای با کشور در سامی ساختمان های روش جدید، مصا ح کارگیری به و های ظوین روش ابداع ساختمان و

 بررسی با و است شده تجربه در دظیا تاکنون که متعددی های شناخت تکنو وژی با که است در حا ی است؛ این ظداشته چنداظی تفاوت گذشته

 مورد ظار و معیارهای کشور اقتصادی و اجرایی شرایط فنی، با آن مطابوت و ها سیستم این ام هر یک و مشکالت امتیامات ویژگی ها، دقیق

 عدم و اجرا سرعت ظصب، سدو ت بودن، سبک د یل به که برش ساختمان به کار گرفت در را مصا حی و ها روش توان می معماری، طراحی

 کاهش همراه با کیفیت ارتواء ساختمان، تو ید به برشیدن سرعت همان که االی هد  ... به و متعدد ماشین آالت و تجدیزات به وابستگی

 .یافت دست باشد، می ها هزینه
 

 ساختمان شناسنامه فنی ملکی صدور بر موثر نقاط
ها، می تاوان  تمامی ممینه بر آظدا و تاثیر تحول و ساختماظی شناسنامه فنی ملکی ادور تاثیرگذار در و قوت ام جمله مدمترین ظواط

 به موارد میر اشاره ظمود :

 و مستغالت ممین اقتصاد ساختمان(، واقعی ساختار ماهیت و مسکن )براساس بامار ظرخ دادن قرار تحت تاثیر 

 م ز ه سیل، آتش سومی، غیرطبیعی ظایر و طبیعی غیرمترقبه حوادث بالیا و خصوااً ابعاد کلیه در امنیت تامین و ارتواء 

 ... و 

 شرایط با کشور های جغرافیایی و موقعیت ووعیت به توجه با ظوین ساخت تکنو وژی و تکنیک رومرساظی به و ارتواء 

 م ز ه خطرات آ پ و هیما یا، کمربندی روی خط بر کشور قرار داشتن و متفاوت اقلیمی

 اجراء و ساختهای  ممینه در انعت و علم بر داظش، مبتنی مطلوب و احیح رقابت های ایجاد 

 مصوب و جام  طرحی و طبق برظامه ریزی شدرها مسکوظی فرسوده های در بافت ها ساختمان سامی بدینه و ساماظدهی 
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 ارزیابی معیارهای کیفی تبدیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان به گواهی کیفیت وارائه راهکارهای کالبدی جهت بهبود وضعیت ساختمان ها/ علی کرامت دارآباد

 

 اجرایی های و دستگاه شدروظدان مابین فی اجتماعی و تعامل فرهنگی متوابل ووعیت بدبود و ارتواء 

 و ووابط قواظین رعایت با مشارکت شدروظدان در و جامعه عمومی فرهن  بدبود و ارتواء 

 ،اختس در امر و سودجویان دالالن توسط قواظین فرار ام منفی ظاشی تبعات و سوء آثار محو و کاهش پرهیز  

 کشور  ساز و ساخت در ملکی و فنی شناسنامه اجرای کیفی و کمی وضعیت
 درآماد ام راادد ۳۰ ام بایش آمارها بنابر که باشد، می کشور توسعه در انای  ترین اساسی و مدمترین ام یکی عنوان به ساختمان انعت
 گاذرد، مای ساختمان ملی موررات دوم مبحث تدوین ام سا دا که است حا ی در این. شود می مسکن تامین ما ار  کشور در ملی سراظه
 واقا  گیار متصامی ظدادهاای اعتنای مورد است، جمله آن ام ملکی و فنی شناسنامه که مبحث این اساسی مفاد ام بسیاری همچنان  یکن
 موواوع یانا. اسات ظباوده کشور ملی های سرمایه همان یا ساختماظدا شدن کیفیت بی جز چیزی ها اعتنایی بی این آمدهای پی و ظشده
 و فاجعاه عماق به انتو می آماری اطالعات ظیام ام بی و راحتی به عراه این ارانظااحب  سرنان در تامل اظدکی با کرده پیدا ظمود آظودر

 بارای المم ایوجاود میرسااختد عادم د یال به که دارظد اذعان انعت این ااحبناران اغلب امروم که جایی تا. برد پی موجود کمبودهای
 .است ظشده حاال حومه این در پیشرفتی ملکی، و فنی شناسنامه اجرای

 ام کاوچکی قسامت تندا اعتباری بی و تعدد عدم ظاارتی، سیستم وجود عدم فنی، شرایط وجود عدم بودن، جمعی، اوری اراده وجود عدم
 های خود سرنراظی و ها مصاحبه در ملکی و فنی شناسنامه موووع به کشور ساختمان انعت عراه بزرگ ااحبناران که است ظسبتدایی

 باشد  می دمیم سند چنین ادور و قاظون به تمکین عدم همچنین و سامها و ساخت بودن کیفیت بی ام حکایت جملگی که اظد ظموده بیان

 تاا اشاندب مای دساترس قابل غیر و اظدک بسیار آماری اطالعات کشور، سطح در شده اادر ملکی و فنی های شناسنامه تعداد خصوص در
 و روم هاای یاتواقع باا تناسابی آمار این که آظجایی ام شود می گفته حتی و است ظشده ثبت جایی در آمار این می رسد به ظار که حدی
 شناسانامه آماار که دهند ظمی جرات خود به ها استان مدندسی ظاام های ساممان ام کدام هیچ است، ظداشته شده اادر های پرواظه تعداد
 قازوین، ایارظ ساند ایان اادور ممینه در پیشرو استاظدای ام برخی خصوص در حتی موووع این.  کنند اعالم را شده آماده و تدوین های

 شده منتشر ندهپراک خبرهای در شده اظجام گسترده بررسیدای اساس بر وجود این با. است اادق ظیز قم و فارس گلستان، رووی، خراسان
 در کاه گردیاد میسر کشور استان در چند شده اادر ملکی و فنی های شناسنامه تعداد آمار به دسترسی امکان خبرگزاری ها ام برخی در

 اظد شده ارائه میر جدول
 دراد ادور شناسنامه فنی ملکی در استان های کشور -2 شماره جدول

 سال استان ردیف
تعداد حدودی پرواظه های 
ساختماظی اادره توسط 

 شدرداری ها

متراژ حدودی میربنای 
پرواظه های اادره توسط 

 شدرداری ها

تعداد حدودی 
شناسنامه های فنی و 

 ملکی اادره

دراد ادور 
شناسنامه فنی 

 و ملکی

پنج ماهه  بوشدر ۱
۱۳۹۳ 

۲۰۱۰ ۵۹۶۰8۹ ۲۹۰ 8۵/۴ 

خراسان  ۲
 شما ی

۱۳۹۳ ۲7۰۱ ۱۰۴۱۴۱8 ۳۱۰ ۵7/۵ 

تا  ۱۳8۶ام  همدان ۳
۱۳۹۳ 

۲۴۲۶۹ ۱۰۱۲۹8۱7 ۵8۰۰ ۶۶/۲ 

تا  ۱۳8۹ام  کردستان ۴
۱۳۹۳ 

۳۴۶8۲ ۱۰۹۴88۴۰ ۳۳۰۰ 8/۳ 
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 سال استان ردیف
تعداد حدودی پرواظه های 
ساختماظی اادره توسط 

 شدرداری ها

متراژ حدودی میربنای 
پرواظه های اادره توسط 

 شدرداری ها

تعداد حدودی 
شناسنامه های فنی و 

 ملکی اادره

دراد ادور 
شناسنامه فنی 

 و ملکی

تا  ۱۳8۹ام  مرکزی ۵
۱۳۹۴ 

۱۳۲۱۰ ۶۲۴۰7۳۲ ۶۹۰ ۳/۳ 

 ۵7/۶ ۲۲۰۰ 8۰878۶7 ۱87۹۹ ۱۳۹۳ اردبیل ۶

 ۰۳/۰ ۱۱۰۰۰ ۳8۲7۰78۳ ۳۴۹8۳ ۱۳۹۴ تدران 7

جم  و دراد کلی با در ظار گرفتن 
 تدران

۱۳۰۶۵۴ 7۵۳۱۵۵۴۶  ۵۴/۵ 

جم  و دراد کلی بدون در ظار گرفتن 
 تدران

 ۳7۰۴۴7۶۳  ۶/۶ 

 
 قزوین ،۱۳87 گلستان 8۹ سال ام رووی خراسان ،۱۳88 سال ام فارس استاظدای در ملکی و فنی شناسنامه ادور که است ذکر قابل

بود و  ظتیجه بی ملکی و فنی های شناسنامه تعداد ام استناد قابل آمار کسب جدت جستجوها  یکن است؛ شده آغام ۱۳8۳قم  و ۱۳8۴
 اطالعات دقیق در هیچ منب  یا مرج  رسمی در این ممینه وجود ظداشت .

 استاظدای سایر در ملکی فنی شناسنامه ادور بر حاکم روظد تبعیت فروی با و فوق جدول در شده ارائه ارقام و اعداد به توجه با
 آن به موووع این و باشد می دراد ۹ حدود کشور سطح در ملکی و فنی شناسنامه ادور میزان که شود می ظتیجه جدول این با کشور
 .است شده عمل ظاموفق بسیار ممینه این در امروم تا کشور، در قاظون این ابالغ اجرای ام سال ۱۰ حدود گذشت با که است معنی

 
 بندی شناسنامه فنی ملکی ساختمان و گروه عملکرد آمار

 بارای فنای ملکای شناسانامه . می باشد ادور حال در تاکنون در کشور ایران ۱۳8۳ سال دوم ظیمه تاریخ ام فنی ملکی شناسنامه

 مورد ساختماظدای که باشد د( می ج، ب، ای )ا ف، ظامه آیین مرتلف گروه های .شود می اادر انعتی و آپارتماظی ویالیی، ساختمان های

 تفکیک عبارتند ام: به ظار
  مرب  متر ۶۰۰میربنای  حداکثر یا دوبلکس و طبوه ۲تا  ۱ا ف( ساختمان های 

  مرب  متر ۲۰۰۰میربنای  حداکثر یا طبوه ۵تا  ۳ب( ساختمان های 

  مرب  متر ۵۰۰۰میربنای  حداکثریا  طبوه ۱۰تا  ۶ج( ساختمان های 

 مرب  متر ۵۰۰۰ام  بیش میربنای حداکثر یا طبوه ۱۰ام  بیش د( ساختمان های 

 

 تحقیق شناسیروش -3
منااور پاس ام جما   نیاا یشود.  بارا یاستفاده م یا اظهیرا یو ظرم افزارها یآمار یها لیداده ها ام تحل لیو تحل هیدر این تحویق، به مناور تجز

 یابیاو ارم ییبه شناساا ت،یفیک یساختمان به گواه یملک یشناسنامه فن لیتبد یچا ش ها یبند تیو او و یداده ها و اطالعات درخصوص بررس یآور
پرداختاه  یشده در مرحله قبلا ییشناسا یچا ش ها یبند تیو او و تیاهم زانیبه محاسبه م سیشود. سپس با استفاده ام روش تاپس یآظدا پرداخته م

و  یمطا عاات کتابراظاه ا سبار اساا قیاتحو ییهستند در مراحل ابتادا یروش استورائ یموثر که همان اجزا یرهایمناور ابتدا متغ نیا یشود. برا یم
 . میرس یم یموثر به اثر کل یهر کدام ام چا ش ها راتیتاث زانیم یو جم  بند لیشده و سپس با تحل ییشناسا یداظیم
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 ارزیابی معیارهای کیفی تبدیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان به گواهی کیفیت وارائه راهکارهای کالبدی جهت بهبود وضعیت ساختمان ها/ علی کرامت دارآباد

 

رفتاه گهام در ظاار  یمنفا آل¬دهیفااله آن ام ظوطه ا ق،یو هد  تحو آل¬دهیام ظوطه ا نهیگز کیعالوه بر در ظار گرفتن فااله  سیروش تاپس در
 یمنفا آل دهیال احااله ام راه فا نیدورتر یحال دارا نیآل بوده و در ع دهیفااله ام راه حل ا نیکمتر یدارا دیبا یاظتراب نهیکه گز یشود. بدان معن یم

زدیاک ظی شاود باه آن باشد. حل ایده ال چناظچه ام اسم آن پیداست حلی  است که ام هر جدت بدترین باشد که عموما در عمل وجود ظداشته و سعی م
 یریاضاو ظموظاه گع 8۰خواهند بود که به ااورت حاداقل  یو ارشد ساممان ظاام مدندس کی هیپا صال یمدندسان ذ قیتحو نیدر ا یشد. جامعه آمار

 .ردیپذ یاظجام م یدفتصا
 
 یجامعه و نمونه آمار -4

موظه مد و گروه ظبپردا جامعه آماری به کل گروه افراد، وقای ، یا چیزهایی اشاره دارد که محوق میرواهد به تحویق درباره آظدا
 گروه ظموظه یک  ،واق در اظد. شده اظتراب آماری ی جامعه اعضای ام که اعضا ام برخی بر مجموعه کوچکی ام جامعه آماری است مشتمل

 ام تعدادی تر، دهسا عبارت دهد به جامعه آماری تعمیم کل به را ظتیجه است قادر محوق آن مطا عه با که است جامعه ام فرعی مجموعه

های  ویژگین کننده بیا که آماری جامعه آحاد ام تعدادی ظار که حداقل دارای یک مشرصه باشند را جامعه آماری و مورد مطلوب عناار
 را ظموظه می ظامند. باشند االی جامعه

 شامل که پژوهشی یها بررسی در .است آشکار کامالً آماری جامعه کل ام ها داده آوری جم  جای به ظموظه گروه ام استفاده دالیل

 به باشد، هم ذیرپ امکان اگر کنیم حتی آوری جم  عضو هر ام را که اطالعات است ممکن غیر عمالً شود، می آماری جامعه عضو اد چند

 ظتایج به منجر است مکنم گاهی جامعه آماری، کل جای به ظموظه گروه مطا عه ظیست. مودور اظساظی مناب  مسائل سایر و هزینه  حاظ ممان،

 می پدید عاتاطال آوری جم  در کمتری خطاهای رو این ام و داشت وجود خواهد کمتری خستگی اینکه خاطر به بیشتر شود، معتبرتری

 باشد . وسی  بسیار آماری جامعه اعضای موقعی که مرصوااً آورد،

معه داده فراد جاتوان ظموظه را اظتراب کرد. یک شکل این است که شاظس اظتراب شدن به تمامی ادر حا ت کلی به دو شکل می
ای اشتن ویژگیدر ظار دای با دبرای اظتراب چنین ظموظهشود، یعنی تمام افراد جامعه شاظس مساوی برای اظتراب شدن را داشته باشند. 

م آن ای گویند که تفاقی ماهای گوظاگوظی استفاده کرد، این روش اظتراب ظموظه را روش اظتراب احتما ی یا جامعه آماری می توان ام روش
نترب، معر  مه ظموظه شود کجامعه باعث میشود. رعایت اال احتمال و شاظس مساوی برای هریک ام افراد به روش تصادفی ظیز تعبیر می

 جامعه باشد و ام ارمش علمی برخوردار بوده و افات آن با افات جامعه همرواظی و یکنواختی داشته باشد .

رای اظس مساوی بامعه شروش دیگر برای اظتراب ظموظه ام بین افراد جامعه، روش ووعی و غیراحتما ی است، بدین معنا که تمام افراد ج
امعه د خاای در جه افرابدهد و ظتراب شدن به عنوان ظموظه را ظدارظد و در اظتراب افراد برای ظموظه، محوق ظاریات خود را دخا ت میا

 یا شاخصدای رای افاتبتوان موادیر محاسبه شده ای قابلیت تعمیم ظدارد، یعنی ظمیچشم می دومد. ظتایج بدست آمده ام چنین مطا عه
م طریق اه آماری را ت جامعمعه آماری تعمیم و پارامترهای جامعه را ام آن استنباط ظمود. بنابراین محوق وقتی قصد شناخظموظه را به جا

ته باشد و مشابدت داش جامعه مطا عه ظموظه ای ام آن دارد باید حتما روش اول را برای گزینش ظموظه اظتراب کند تا ظموظه ام این طریق با
 مطابوت ظماید و ظموظه معر  جامعه باشد .افات آظدا بر یکدیگر 

مه ادور شناسنا ام آظجا که پارامترهای مطر  شده در این تحویق شامل محدوده وسیعی ام متغیرها در ممینه بررسی مدمترین چا ش های
رتبط باا ایان ناوع و ماها، مدارتدا و ممینه هاای کااری متبایست شامل ترصصفنی ملکی ساختماظدا در کشور است،  ذا جامعه آماری می

 جریان باشد.
 

 یافته های تحقیق -4-1
ساختمان هاا و شناسانامه  یبر استفاده ام اطالعات مربوط به اجرا میو تصم قیجامعه آماری موووع مورد تحو یدر پژوهش حاور با توجه به بررس

 واساتان  نیاا یساختمان هاا هیت است ام کلرمورد مطا عه عبا یآظدا در استان  رستان است، جامعه آمار یبرا تیفیک یها نامهیو گواه یملک یفن یها



58

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
ستان 1400

 دوره 3، شماره 1،  بهار و تاب

 

 نیو مدندسا ماظکاارانیساختمان بوده و به عبارت بدتر، پ یملک یشناسنامه فن یکه دارا ییام ساختمان ها یتعداد نیساختماظدا و همچن ییعوامل اجرا
 رساتان  اساتان ساام و ساخت حومه اظدرکاران¬دست هیو کل یساختمان سام یها-مشاور و کارفرما در پروژه ،یماظکاریپ های¬عمران، خبرگان، شرکت

 دارظد ییآشنا یمتداول شدر یبا ااول حاکم بر ساخت ساختمان ها یکه به ظحو
 هاتجزیه و تحلیل یافته -4-2

 یکارد و باه عباارت نیایبعنوان ظموظاه تع توان¬یاست که چه تعداد ام افراد جامعه مورد مطا عه را م نیا د،آی¬یم شیپ قیتحو نیا انیکه در جر یسوا 
 نیاا یداد. بارا میمحاسبه شده را به جامعه مورد مطا عه تعم های¬حاال و شاخص جیخاطر ظتا نانیباشد تا بتوان با اطم دیتعداد افراد ظموظه چند ظفر با

 استفاده ظمود. یآمار یو استفاده ام روشدا یشرص نیام دو روش ترم توان¬یمناور م
 ایا ۲۰ام جامعه اقدام ظماود. ماثالً  یدراد مشرص نییتع ایظسبت به برآورد حجم ظموظه و  توان¬یم یبا در ظار گرفتن عوامل ،یشرص نیروش ترم در

درادها بزرگتر خواهد شاد و بارعکس  نیاست هرچه جامعه کوچکتر باشد، ا یعی. طبشود¬یدراد ام جامعه به عنوان حجم ظموظه در ظار گرفته م ۵۰
 . افتیجامعه بزرگتر شود، ظسبت دراد ظموظه کاهش خواهد  هرچه

ام روش  تاوان¬یبدست آوردن مودار حجام ظموظاه ما یمورد استفاده قرار گرفته است، برا زیظ قیتحو نیکه در ا یآمار های¬روش استفاده ام روش در
 فارظ ۱۰۰مشتمل بار  قیتحو نیا یبا حجم جامعه محدود استفاده ظمود .جامعه آمار ای¬فااله اسیبا مو یچند ارمش یرهایبا متغ یاحتما  یریظموظه گ

ارساال  یحضاور قیظفر پرسشنامه ام طر 8۰ یاساس، برا نیبوده است. بر ا یعمراظ یهامترصصان و خبرگان با تجربه انعت ساخت در شرکت هیام کل
 یعادم دسترسا لیااست.المم به ذکر است کاه باه د  دهیگرد یابیآظدا ارم یاده هاشده و د یجم  آور افتهیساختار یمصاحبه ها نیشده است و همچن

سااده و فرماول کاوکران   یتصاادف یرگیا¬پژوهش ام روش ظموظاه نیا یبرا امیجدت محاسبه حجم ظموظه مورد ظ ،یجامعه آمار قیبه تعداد دق گسترده
 استفاده شده است. ریطبق معاد ه م

 
ظسابت  p ،یظسبت عدم وجاود اافت در جامعاه آماار qظرمال،   یمودار توم t2 ،یجامعه آمار تیجمع N ،یحجم ظموظه آمار nرابطه،  نیکه در ا

 باشد. یسطح خطا م d2و  یوجود افت در جامعه آمار
ظرماال  یمنحن ریسطح م ظرمال ام جدول  ی(، مودار تومنانیسطح اطم %۹۵) %۵ظفر، مودار سطح خطا برابر  8۰ یجامعه آمار تیرابطه جمع نیا در

 شده است نیگزیجا ۵/۰برابر با  یام آمار و اطالعات گذشته با مودار qو  p ریو مواد ۹۶/۱برابر  نانیاطم %۹۵با 

 
 .ظفر تعیین گردیده است 8۰بر این اساس مودار حجم ظموظه برابر با 

 

 پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی
 

 هاای¬داده یگاردآور ی. برادیظما یثبت و کم ،یخود را گردآور امیهستند که محوق به کمک آظدا قادر است اطالعات مورد ظ یلیابزار سنجش وسا
 یو مطا عاات ماورد هاا¬ظاماه¬انیاپا ،یشامل مواالت معتبر علما ینترظتیو ا ای¬ام مناب  کتابراظه قیتحو هیمدل او  یو طراح یظار یمربوط به مباظ

سااختمان هاا، اساناد و مادارک موجاود در ومارت راه، مساکن و  یملک یادور شناسنامه فن یچا ش ها نیمدمتر ییمناور شناسا . بهدیگرد استفاده
ااادر شاده توساط  یسااختماظ یساختمان کشور و اطالعات مربوط به پرواظه ها یساممان ظاام مدندس یمرکز یشورا تیوبسا نیو همچن یشدرسام
 میکه به طاور مساتو ای¬پروژه، سرظاظران و ظاظران با تجربه رانیقرار داده و در چند مرحله مصاحبه با طراحان، مد یرسکشور را مورد بر یها یشدردار
باه ااورت  تیافیک یآظدا به گاواه لیو تبد یملک یفن یچا ش ها جدت ادور شناسنامه ها نیاظد، مدمتربوده ریدرگ یساختماظ های¬پروژه یدر اجرا

 نیتادو یاشده و بر اساس آظدا پرسشانامه ییفاکتورها شناسا نیمدمتر نه،یمم نی. سپس ومن مصاحبه با افراد با تجربه در اگرددیارائه م یفیک و یکم
 امالعو تیاام آن خارج شده و در ظدا تیمراحل سؤاالت کم اهم نیا یشده که در ط یچند مرحله ااال  و استاظدارد سام ی. پرسشنامه مذکور طدیگرد
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استفاده شده و ام پرسش شوظدگان خواساته شاد   کرتی  ای¬نهیپنج گز فیآظدا ام ط تیسؤاالت و درجه اهم ریتفس یظده است. سپس براما یباق یاال
 تا  ۵ر و ام یسواالت بصورت جدول م یبرا فیط نیا یبندامیو امت یکل . شکلندیمناسب مشرص ظما نهیرا با اظتراب گز اریهر مع یگذارریتأث زانیکه م

 .باشدیکم( م یلیخ نهیگز یبرا ۱و  ادیم یلیخ نهیگز یبرا ۵) ۱ 
 

 

 
 
 

 سیروش تاپس
شاود. بادان  یگرفتاه ما هم در ظاار یمنف آل¬دهیفااله آن ام ظوطه ا آل،¬دهیام ظوطه ا  Ai نهیگز کیروش عالوه بر در ظار گرفتن فااله  نیا در

باشاد. حال ایاده  یفآل من دهیل افااله ام راه ح نیدورتر یحال دارا نیآل بوده و در ع دهیفااله ام راه حل ا نیکمتر یدارا دیبا یاظتراب نهیکه گز یمعن
ور طا باه دیاک شاد.ال چناظچه ام اسم آن پیداست حلی  است که ام هر جدت بدترین باشد که عموما در عمل وجود ظداشته و سعی می شاود باه آن ظز

 آل ایاده حال آن برعکس و باشد داشته را عملکرد بدترین معیار هر روی که است ای¬گزینه موجود باشد، حل ایده ال آن گزینه mمعیار و  nمثال اگر 
 باود. اهادخو تار بملکرد بیشتر می شاود، مطلاوع مودار چه هر یعنی شود¬کامال خطی برخورد می یاست. درتعیین حل ایده آل و ایده آل منف منفی

 یگرفتاه ما به کار یندسمسائل مد شتریکه در ب سیتاپس لیتحل کردیام رو قیتحو نیشد، در ا انیب زیظ قیتحو یدر فصول قبل نیام ا شیکه پ هماظگوظه
و  ید بررساور مفصال ماورطاروش باه  نیا ق،یفصل ام تحو نیا ندیدر ادامه فرآ نرویاستفاده شده است. ام ا جیظتا سهیو موا لیتحل ،یابیشودن، جدت ارم

در  ماتیمتصا یابیاباه اطالعاات و ارم یهساتند کاه بارای ساامماظده یرسم کردهاییچندشاخصه رو رییگ میتصم روشدای قرار گرفته است. یمعرف
ده و بتواظناد   را درک کاری جاامها یابیارم جیکنند تا ظتا یکمک م رانیگ میروش ها به تصم نیشوظد. ا یبا اهدا  متضاد و چندگاظه استفاده م یمسائل
 یما اساتفاده یاتوایام رشاته هاای تحو ارییچندشاخصه به طور گسترده در بس رییگ می. روشدای تصمندیاستفاده ظما کیستماتیس یبه شکل جیام ظتا

ه داده توساع ۱۹8۱ال در سا ونیبار توسط هواظ  و  نیاو  سیتاپس روش مرتلف ارائه شده است . نیمحوو لهیام آن به وس یمتفاوت کردهاییشوظد و رو
باشاد. جاواب  یه را دارا مافااال نیدورتار یآل منف دهیفااله و ام راه حل ا نیکتریآل مثبت، ظزد دهیام راه حل ا نهیگز نیبدتر کیتکن نیشد. براساس ا

 یا در پار ناهیهز نیترشیسود و ب نیاست که کمتر یجواب یآل منف دهیو جواب ا ترا داراس انیم نیسود و کمتر نیشتریاست که ب یآل مثبت جواب دهیا
لساله س سیروش تاپسا وقابل استفاده ظباوده  سیام سه سطح باشد، روش تاپس شیمسئله دارای ب یکه ساختار سلسله مراتب یداشته باشد. اما در اورت

 گردد . یم شندادیپ یمراتب
 ظشان داده شده است. سیاپسروش ت یظموظه ام ساختار سلسله مراتب کیشکل  در

 

 

 خیلی میاد میاد متوسط کم خیلی کم
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 
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 نتایجتحلیل داده ها و 
ما ک به پرسش های مندرج در دفترچه فنای ملکای سااختمان ااادر مای شاود. یعنای در  شناسنامه فنی ملکی ساختمان برپایه پاسخ سامظده یا

باشد. همچنین مصا ح به کاار رفتاه هام براسااس اظداار شناسنامه فنی ملکی، ظیروی کار بر اساس اظدارظار ما ک ساختمان می تواظد ماهر یا غیرماهر 
ی شاود. ما ک می تواظد استاظدارد یا غیر استاظدارد باشد. به همین د یل تمامی مشرصات ساختمان براساس اظدار ما ک در شناسنامه فنی ملکی ثبت ما

ور گواهینامه کیفیت، شاخص هاای ماورد ارمیاابی فراتار ام این مشرصات می تواظد به رعایت بدتر موررات ساختمان توسط ما ک کمک کند. اما در اد
مشرصات مندرج در شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. به عبارت دیگر، عالوه بر اینکه مشرصات مندرج در شناسنامه فنای ملکای سااختمان ماورد 

 .الک توجه استتوجه قرار می گیرد، شاخص های دیگری ظایر محیط میست، اظرژی و... ظیز در این ارمیابی م

 چالش های ارکان پروژه در تبدیل شناسنامه فنی به گواهی کیفیت ساختمان 

 :پروژه مدیرچالش های مرتبط با 
 کیفیت کنترل های روش و ها سیاست تصویب و بامظگری بررسی، تدیه،*

 کیفیت کنترل های فعا یت برای اداری و فنی های حمایت سامی فراهم*

 سام و ساخت در هماهنگی ایجاد*

 کیفی های معیار موفویت آمیز اجرا ام اطمینان حصول برای مدیریتی های بررسی و بامرسی برظامه تدیه*

 پروژه حامی به ای دوره های گزارش ارائه قا ب در کیفیت به دستیابی در کیفی معیارهای اجرا شیراثرب بررسی*

 کارگاه سرپرست چالش های مرتبط با
 کیفی معیارهای ظگدداری و سامی پیاده در کمک*

 پروژه های برظامه هماهنگی و تدیه*

 آممایشات اظجام و بامرسی خدمات ریزی برظامه*

 طر  در تغییر ا زامات تایید*

 ذیربط مسئول به  زوم اورت در آن ارائه و سایت در کیفیت به مربوط مدارک و اسناد ام ای ظسره حفظ*
 کیفیت کنترل و بامرسی منطور به پروژه به مربوط سایت ام خارج یا و داخل شده اظجام کارهای تمام به ما ک دسترسی تضمین*
 هستند. آگاه کیفیت کنترل ا زامات ام کنندگان تامین و سرپرستان که این تضمین*

  اجرایی های واحد سرپرستان چالش های مرتبط با
 : ام عبارتند پروژه سرپرستان های مسئو یت*

 ساخت مدارک بامظگری*

 کاری ظیروهای بین هماهنگی ایجاد*

 کیفیت کنترل های فعا یت ا زامات مورد در کار ظیروی به رساظی اطالع*
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 کیفی کنترل مدیر های مرتبط باچالش 
 پروژه کیفیت برظامه با دادن مطابوت برای سایت در بامرسی ام حااله مدارک و اسناد بررسی*

 کیفیت کنترل سیستم با اجرا مطابوت کنترل مناور به سایت ام بامدید ریزی برظامه*

 پیماظکاران کار ظحوه و امکاظات ام تصادفی های بامرسی اظجام*

 آممایشات و ها بامرسی ظتایج ام ماهیاظه های گزارش تدیه*

 . کند ظمی برآورده را ظیام مورد مشرصات محصوالت که وقتی کیفیت با مطابوت عدم فرآیند اجرا*

 شده مشرص ووابط و ها استاظدارد با مطابوت مناور به کیفیت کنترل اجرا های روش و ها آممایش بر ظاارت*

 آممایش به مربوط مسائل مورد در مربوطه های تکنسین با هماهنگی و مشاوره*
 

 کیفیت کننده هماهنگ مسئول چالش های مرتبط با
 . دارد بامرسی به ظیام که فعا یتی هر برای ظیام اورت در پروژه مدندس به کیفیت کنترل  یست چک ارائه*

 آن مصر  محل و شده مصر  مواد دقیق مودار گزارش*

 .ظماید اادر را کار توقف دستور پروژه مشرصات با ها فرایند یا و مصا ح ، محصوالت مغایرت اورت در دارد اختیار*
 

 کیفیت کنترل مجری سازمان چالش های مرتبط با
 و شود ابراظت پروژه برای ظیام مورد های آممایش ظوع با متناسب*

 پروژه در شده گرفته کار به ظیروهای االحیت اثبات جدت مدارک ارائه*
 

 کیفیت کنترل متخصص نیروی های مرتبط با چالش
 کیفیت کنترل آممایش تجدیزات سامی فراهم*

 مطابوت عدم گوظه هر ام پیماظکار به رساظی اطالع*

 آممایشات ظتایج ام پیماظکار رساظی اطالع و اطالحی موارد برای آممایش مجدد اظجام*

 . ظباشد پروژه ا زامات با مطابق مصال که اورتی در کار توقف خواست در ارائه*

 ماواد کاارگیری به اظساظی، ظیرو وظایف با ارتباط در ما هزینه موارد ایجاد ام جلوگیری مناور به عمراظی های کارگاه در کیفیت تضمین های فرایند*
 Q ualityمی شود ) خالاه عمراظی های کارگاه در آظدا اهم که باشد می دریافتی اطالعات و فضا ام گیری بدرهو   آالت ماشین و تجدیزات و مصا ح و

Control Manual , (2007).) 

 
 بررسی جزئیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

 در ادامه ظتایج مربوط به توایف ویژگیدای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان شامل سن، تجربه کاری و مکان افرادا پاسخ دهنده ارائه شده است. 
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 ن:  س

 سن فراواظی دراد

۱7.۵ ۱۴ ۲۰-۳۰  

۴۳.7۵ ۳۵ ۳۰-۴۰  

۳۳.7۵ ۱۱ ۴۰-۵۰  

۵۰باالی  ۱۰ ۱۲.۵  

 مجموع 8۰ ۱۰۰

 
ظفار بااالی  ۱۰ساال و  ۵۰تاا  ۴۰ظفر بین ۱۱سال،  ۴۰تا  ۳۰ظفر بین  ۳۵سال،  ۳۰تا  ۲۰ظفر بین  ۱۴ظفر پاسخ دهنده،  8۰مشاهده می شود که ام 

بوده است. بنابراین بیشاترین فراواظای  %۱۲.۵و  %۳۳.7۵، %۴۳.7۵، %۱7.۵گروه ها به ترتیب برابر سال دارظد. دراد فراواظی پاسرگویان در هر یک ام  ۵۰
 .سال است. هماظطور که دیده می شود تومی  به اورت ظرمال می باشد ۴۰تا  ۳۰در گروه سنی بین 

 
 سابقه کار:

ساال  ۲۵ یبااال %۱۴ساال و  ۲۵تاا  ۱۵درااد  ۳۵ساال،  ۱۵تا  ۵ نیدراد ب ۳۱سال،  ۵کمتر ام  یدراد تجربه کار ۲۰ظفر پاسخ دهنده،  8۰ام 
مربوط باه گاروه باا تجرباه  یفراواظ نیباشد و کمتر یسال م ۲۵تا  ۱۵ نیب یمربوط به گروه با تجربه کار یفراواظ نیشتریباشند. ب یم یتجربه کار یدارا
 باشد. یسال م ۲۵ام  شتریب یکار

 
 پاسخ دهنده: یحوزه کار

 
 

و کارفرماا باه  ماظکااریو پ نیت کارگااه و مدندساسپروژه، سرپر ریمد یام گروه ها کیدر هر  ،ییپاسخ دهندگان ام  حاظ سمت اجرا یدراد فراواظ
 زیاظ یفراواظا نیو کمتر نیمدندس ییسمت اجرا یمربوط به گروه دارا یفراواظ نیشتریاست. ب %۵و  ۶.۲۵، و %%۴۰، %۲۱.۲۵، %۲7.۵برابر است با  بیترت

 رسد. یبه ظار م یباشد که طبق موووع پژوهش منطو یکارفرما م ییمربوط به گروه با سمت اجرا
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 عوامل و چا ش های مرتبط با تبدیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان به گواهی کیفیت -3شماره جدول 

 شاخص چالش  عامل اصلی ردیف

1 
 پروژه مدیر

(S1) 

 T1 کیفیت کنترل های روش و ها سیاست تصویب و بامظگری بررسی، تدیه، ۱
 T2 کیفیت کنترل های فعا یت برای اداری و فنی های حمایت سامی فراهم ۲
 T3 سام و ساخت در هماهنگی ایجاد ۳

۴ 
 جراا ام اطمینان حصول برای مدیریتی های بررسی و بامرسی برظامه تدیه

 کیفی های معیار موفویت آمیز
T4 

۵ 
 ارائه قا ب در کیفیت به دستیابی در کیفی معیارهای اجرا شیراثرب بررسی

 پروژه حامی به ای دوره های گزارش
T5 

2 
 کارگاه سرپرست

(S2) 

 T6 کیفی معیارهای ظگدداری و سامی پیاده در کمک ۶
 T7 پروژه های برظامه هماهنگی و تدیه 7
 T8 آممایشات اظجام و بامرسی خدمات ریزی برظامه 8
 T9 طر  در تغییر ا زامات تایید ۹

۱۰ 
 در نآ ارائه و سایت در کیفیت به مربوط مدارک و اسناد ام ای ظسره حفظ

 T10 ذیربط مسئول به  زوم اورت

۱۱ 
 ام خارج یا و داخل شده اظجام کارهای تمام به ما ک دسترسی تضمین

 T11 کیفیت کنترل و بامرسی منطور به پروژه به مربوط سایت

۱۲ 
 آگاه کیفیت کنترل ا زامات ام کنندگان تامین و سرپرستان که این تضمین

 T12 هستند.

3 
 های واحد سرپرستان

 اجرایی

(S3) 

 T13 ساخت مدارک بامظگری ۱۳
 T14 کاری ظیروهای بین هماهنگی ایجاد ۱۴
 T15 فیتکی کنترل های فعا یت ا زامات مورد در کار ظیروی به رساظی اطالع ۱۵

۱۶ 
 یبع بی و شده ظگدداری درستی به تجدیزات همه که این تایید و بررسی

 . کنند می کار صوظ و
T16 

 T17 ملیاتع هر در کار شروع ام قبل پروژه فعا یت ا زامات با آشنایی ایجاد ۱7

4 
 کیفی کنترل مدیر

(S4) 

۱8 
 با دادن مطابوت برای سایت در بامرسی ام حااله مدارک و اسناد بررسی

 پروژه کیفیت برظامه
T18 

۱۹ 
 تمسیس با اجرا مطابوت کنترل مناور به سایت ام بامدید ریزی برظامه

 کیفیت کنترل
T19 

 T20 پیماظکاران کار ظحوه و امکاظات ام تصادفی های بامرسی اظجام ۲۰
 T21 آممایشات و ها بامرسی ظتایج ام ماهیاظه های گزارش تدیه ۲۱

۲۲ 
 مورد مشرصات محصوالت که وقتی کیفیت با مطابوت عدم فرآیند اجرا

 . کند ظمی برآورده را ظیام
T22 

۲۳ 
 با تمطابو مناور به کیفیت کنترل اجرا های روش و ها آممایش بر ظاارت

 شده مشرص ووابط و ها استاظدارد
T23 

۲۴ 
 به مربوط مسائل مورد در مربوطه های تکنسین با هماهنگی و مشاوره

 آممایش
T24 

 T25 هر برای ظیام اورت در پروژه مدندس به کیفیت کنترل  یست چک ارائه ۲۵ هماهنگ مسئول 5
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 شاخص چالش  عامل اصلی ردیف
 کیفیت کننده

(S5) 
 . دارد بامرسی به ظیام که فعا یتی

 T26 آن مصر  محل و شده مصر  مواد دقیق مودار گزارش ۲۶

۲7 
 با ها فرایند یا و مصا ح ، محصوالت مغایرت اورت در دارد اختیار

 T27 .ظماید اادر را کار توقف دستور پروژه مشرصات

6 
 کنترل مجری سازمان

 (S6)کیفیت
 T28 و شود ابراظت پروژه برای ظیام مورد های آممایش ظوع با متناسب ۲8
 T29 پروژه در شده گرفته کار به ظیروهای االحیت اثبات جدت مدارک ارائه ۲۹

7 
 متخصص نیروی

 کیفیت کنترل

(S7) 

 T30 کیفیت کنترل آممایش تجدیزات سامی فراهم ۳۰
 T31 مطابوت عدم گوظه هر ام پیماظکار به رساظی اطالع ۳۱

۳۲ 
 ظتایج ام پیماظکار رساظی اطالع و اطالحی موارد برای آممایش مجدد اظجام

 آممایشات
T32 

۳۳ 
 پروژه ا زامات با مطابق مصال که اورتی در کار توقف خواست در ارائه

 . ظباشد
T33 

 T34 عمراظی های کارگاه در کیفیت تضمین های فرایند ۳۴
 
 

 
 رپروژهیمد دیام د رپروژهیظارات عوامل مربوط به مد نیاظگیم

 

 

 مدیرپروژه ام دید سرپرست کارگاهظارات عوامل مربوط به  یاظگینم

0

5

T1 T2 T3 T4 T5

میانگین نظرات مدیر پروژه
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میانگین نظرات مهندسین
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 مدندسینمدیرپروژه ام دید ظارات عوامل مربوط به  یاظگینم

 
 

 یمان باه گاواهساخت یملک یشناسنامه فن لیتبد یچا ش ها یبند تیشود که او و یمشاهده م س،یچا شدا به روش تاپس لیو تحل هیپس ام تجز
 باشد. یم ریبصورت م تیفیک

 یعمراظ یدر کارگاه ها تیفیک نیتضم یها ندیفرا .۱
 پروژه یبرظامه ها یو هماهنگ هیتد .۲
 تیفیکنترل ک ستمیبه مناور کنترل مطابوت اجرا با س تیام سا دیبامد یزیبرظامه ر .۳
 به مناور مطابوت با استاظدارد ها و ووابط مشرص شده  تیفیاجرا کنترل ک یها و روش ها شیظاارت بر آمما .۴
  تیفیکنترل ک شیآمما زاتیتجد یفراهم سام .۵
 ماظکارانیام امکاظات و ظحوه کار پ یتصادف یها یاظجام بامرس .۶
قارار گرفتاه اظاد  یروه ااالگدر چه  نکهیمورد اول چا ش ها را در ظار گرفته و ا ۲۰ ،یگروه اال 7 یبه عبارت ای یعوامل اال 7 یمناور رتبه بند به

 باشد: یم ریبصورت م جیشود. ظتا یپرداخته م
 قرار گرفته اظد. یعامل اال ۲۰ نیمل در بعا ۴برش،  نیچا ش ا ایعامل و  ریم ۵ نیپروژه(: ام ب ریعامل اول )مد یبرا .۱
 قرار گرفته است. هیمورد او  ۲۰ نیچا ش در ب  کیعامل دوم )سرپرست کارگاه(:  یبرا .۲
 قرار گرفته اظد. یمورد اال ۲۰ نیبرش در ب نیا ی(: دو مورد ام چا ش هاییاجرا یعامل سوم )سرپرستان واحد ها یبرا .۳
 قرار گرفته اظد. یمورد اال ۲۰ نیدر ب یفیکنترل ک ریمربوط به مد یمورد ام چا ش ها ۶(: یفیکنترل ک ریعامل چدارم )مد یبرا .۴
 قرار گرفته است. یعامل اال ۲۰گروه در ممره  نیا یمورد ام چا ش ها ۱(: تیفیعامل پنجم )مسئول هماهن  کننده ک یبرا .۵
 قرار گرفته است. یمورد اال ۲۰ نیگروه در ب نیا یام چا ش ها (: دو موردتیفیکنترل ک یعامل ششم )ساممان مجر یبرا .۶
 عوامل قرار گرفته است. نیمدم تر نیگروه در ب نیا یمورد چا ش ها ۴(: تیفیمترصص کنترل ک یرویعامل هفتم )ظ یبرا .7

 ارائه ظمود: ریرا بصورت م کلی یتوان رتبه بند یم تیظدا در
 یفیکنترل ک ریمد .۱
 تیفیمترصص کنترل ک یرویظ .۲
 پروژه ریمد .۳
 تیفیکنترل ک یساممان مجر .۴
 ییاجرا یسرپرستان واحد ها .۵
 تیفیمسئول هماهن  کننده ک .۶
 سرپرست کارگاه .7
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 و پیشنهاد گیرینتیجه -5

مسائوالن و اااحب  دگاهیامطر  شده و ام د رانیورورت در انعت ساختمان ا کیساختمان ام سال ها قبل به عنوان  یملک یادور شناسنامه فن
 شود دهیدر آن د یفیک یباشد که حداقل ها یبه گوظه ا دیظاران حومه ساخت و سام، با

 یساختمان باه گاواه یملک یشناسنامه فن لیتبد یچا ش ها نیمدم تر یتالش شد تا به بررس قیتحو نیموووع، در ا نیفراوان ا تیجدت اهم به
و وارورت،  تیااهم ق،یامسائله تحو اتیکل انیگفتار، ب شیبه مطا عه مودمه و پ ظامه¬انیپا نیراستا،  در فصل اول ا نیپرداخته شود  ذا در هم تیفیک
 تیافیک تیریدر خصاوص ماد قیاتحو یظار یمباظ انیپرداخته شد. در فصل دوم، پس ام ب قیتحو یمتدو وژ نیها و سواالت و همچن هیو فرو هدا ا

سااختمان و  یملکا یشناسانامه فنا هیاکرده و مراحل تد دایساختمان سوق پ یملک یساختمان ها و مسائل مرتبط با  آن، بحث به سمت شناسنامه فن
ماورد  قیاتحو اتیاادب ن،یشایپ وااتیبار تحو یبا مارور زیظامه ظ انیفصل ام پا نیا یارائه شد. در اظتدا قیتحو یظار یبا آن به عنوان مباظ بطموارد مرت

 هیامدم موووع، باه تجز یچا ش ها ییگشت.  در فصل چدارم، پس ام شناسا یظامه معرف انیپا ییو روش اجرا یقرار گرفت. فصل سوم متدو وژ یبررس
 تیافیک یسااختمان باه گاواه یملکا یشناسانامه فنا لیتباد یدر ارتباط با چا ش هاا یداظیم شیمایحاال ام پ یداده ها زیاطالعات و آظا  لیحلو ت

و ارائاه  یفصال باه جما  بناد نیادر ا تیااظجاام شاد. در ظدا سیتاپس یریگ میو روش تصم کرتی  یطبق دو روش آمار یبند تیپرداخته شد و ا و
 شود. یپژوهش پرداخته م یریگ جهیتو ظ شنداداتیپ

 ییشناساا یتار مطلاب و چاا ش هاا قیادق یتالش شد تا به بررس نایبرخوردار ظبود، بنابر ییبا دقت باال یداده ها به روش آمار هیاو  لیتحل جیظتا
 ریاچاا ش هاا بصاورت م نیپرداخته شود. چند ماورد ام مدام تار سیتاپس یریگ میبه ظام روش تصم  یوتریباشند به روش دق یمدم م اریشده که بس

 شده اظد. یبند تیاو و
 یعمراظ یدر کارگاه ها تیفیک نیتضم یها ندیفرا*
 پروژه یبرظامه ها یو هماهنگ هیتد*
 تیفیکنترل ک ستمیبه مناور کنترل مطابوت اجرا با س تیام سا دیبامد یزیر برظامه*
 به مناور مطابوت با استاظدارد ها و ووابط مشرص شده  تیفیاجرا کنترل ک یها و روش ها شیبر آمما ظاارت*
  تیفیکنترل ک شیآمما زاتیتجد یسام فراهم*
 ماظکارانیام امکاظات و ظحوه کار پ یتصادف یها یبامرس اظجام*
 یفیک یها اریمع زیآم تیام اجرا موفو نانیحصول اطم یبرا یتیریمد یها یو بررس یبرظامه بامرس هیتد*
 تیفیکنترل ک یها تیفعا  یبرا یو ادار یفن یها تیحما یسام فراهم*

 ییبااال تیشافاف اممندیو پس اظدام خاظوار در ارتباط است ظ هیام سرما یاقتصاد که با برش عمده ا ییربنایام ارکان م یکیساختمان به عنوان  انعت
اخاتال   چیسااختمان ها یملک یشناسنامه فن یباشد. در ورورت وجود یم تیشفاف نیهم یدر راستا یکوشش ،یملک یاست که ادور شناسنامه فن

آن قارار  یو حتما یشدن قطع ییاجرا یتواظد مبنا یاست که م یخود ظوطه قوت مشترک نیفعاالن عراه ساخت و سام وجود ظدارد که ا انیدر م یظار
 تیافیساره ام ظاساره ک صیتشار اریساختمان بوده که مالک و مع تیفیک یایساختمان، گو یبه عنوان سند مشرصات فن یملک ی.  شناسنامه فنردیگ

 یساند ثبتا هیظول و اظتواالت، همپا یکه در تمام یاست به ظحو یو ظاارت ییاجرا یاظداده یمناسب ام سو یو اعتبار ده یتوجه جد اممندیظ دخواهد بو
هاا،  یساختمان کشاور، شادردار یساممان ظاام مدندس ،یظدادها و ساممان ها اعم ام ومارت راه و شدرسام یتمام یو هماهنگ یمالک اعتبار باشد. همد 

 تیاکارگشاا خواهاد باود. رعا یفایسند ک نیا یشدن اد دراد ییاجرا یوابسته به انعت ساختمان در راستا یظدادها گریادارات ثبت، استاظدارد و د
 مربوطاه یو کنترل هاا یفن یها یاظجام بامرس ،یبه دست استادکاران و کارگران ماهر، ظاارت مستمر کارگاه اتیعمل هیاستاظدارد مصا ح، اظجام کل قیدق

 . دیافزا یاادره م یملک یبر اعتبار شناسنامه فن یکارگاه اتیعمل هیمام کلتا ات ییاجرا یام مرحله ظوشه ها
 ورورت است.  کیساخت  تیفیک یارتوا یآن پا به پا یفیک یو ارتوا یملک یو ادور شناسنامه فن هیظواقص موجود در تد رف 
 یسااختماظ دیاحاور به خر یداریخر چیکه ه یبه ظحو یفرهن  عموم کیبه  یا زام ارفا قاظوظ کیام  یملک ی زوم درخواست شناسنامه فن لیتبد

اسات.  یو فرهنگا یآماومش عماوم یمتو  یظدادها یها و تمام یرساظه ها، روابط عموم یاری اممندیهم ظ یفرهن  سام نیشناسنامه ظشود و ا نیفاقد ا
سند معتبار اسات کاه  کی میشود، تنا یم دیکه در آن ق یمطا ب یو محتوا یساختمان، فارغ ام شکل ظاهر یملک یام ادور شناسنامه فن ییهد  ظدا
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اظجاام  شاات،یو مااهر، اظجاام آمما دهیاآماومش د یاظساظ یرویتوسط ظ یکارگاه اتیمصا ح، اظجام عمل تیفیک ،ییاجرا یظوشه ها هیاحت و سالمت کل
 دیظما یم یرا گواه یو بامرس هاکنترل 
 
 قیتحو یآت شنداداتیپ

 میر جدت تکمیل این مطا عه پیشنداد می گردظد: موارد
 ساختمان اظجام شود. یشناسنامه فن یچا ش ها گریاظواع د یتواظد برا یم قیتحو نیا •
 با چا ش ها و موارد کاملتر اظجام شود. یعمراظ یپروژه ها ییهر ظوع سمت اجرا یتر و برا یاورت ترصص هیتواظد  یم قیتحو نیا •
 اظجام شود. LEED تیفیک یتواظد در مورد اخذ گواه یم قیتحو نیا •
 بیان ظار خبرگان در تعیین اهمیت معیارها یبرا گرید یریگ میتصم یاستفاده ام روش ها •

 
 و مآخذ منابع -6
 فارسی -6-1

 .http://www.bhrc.ac.ir، 1398 ،یساختمان، وزارت راه و شهرساز نینو یها یساختمان و مسکن، فناور قاتی[ مرکز تحق1]
 .20-9منظر، شماره چهارم، صص  یدر صنعت، ماهنامه تخصص ی، فقر تکنولوژ1398زاده، ک.،  ی[ تق2]
 تهران. ف،یشر یدانشگاه صنعت یبتن، انتشارت علم یو کنترل مخلوط ها ی، طراح1394م.،  ان،یراجی[ خالو، ع.، ا3]
اختمان، مرک ز س  دی تول یها ستمیمدوالر در س یبر اساس اصل انطباق شبکه ها یعمارم ی، ضوابط طراح1392روان مفرد، م.،  کی[ ن4]

 .رانیساختمان و مسکن، تهران، ا قاتیتحق
 شیهم ا نیس رعت س اخت و س از، دوم  شیو اف زا ن هیک اهش هز تیفیدر ارتقاء ک یساز ی، نقش صنعت1397س.ض.،  ،ینی[ حس5]

 . رانیصنعت ساختمان، مشهد، ا نینو یها یفناور
 .رانی، تهران، ا1394سال  یسرشمار ران،ی[ مرکز آمار ا6]
 اقتص اد، ریت دب اتق یدولت(، انتشارات موسس ه تحق یها استیبر س دی)با تاک رانیبازار مسکن در ا تیوضع ی، بررس1396ا.،  ،ی[ کرم7]

 .رانیتهران، ا
 .رانی، تهران، ا1385سال  یسرشمار ران،ی[ مرکز آمار ا8]
ر ای ران، فص لنامه ، بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره ه ای رون و و رک ود د1387ع.ا.، کمیاب، ب.، [ قلی زاده، 9]

 .78-48، صص 3، شماره 5، دوره 1387 زییاقتصاد مقداری )فصلنامه بررسیهای اقتصادی(، پا
یران، پژوهشهای ارفتار شاخص قیمت مسکن در  ، عوامل موثر بر تعیین1386[ جعفری صمیمی، ا.، علمی، ز.، هادی زاده، آ، 10]

 .55-31، صص 32، شماره 9، دوره 1386اقتصادی ایران، پاییز 
 http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=43118از روزنامه فردا،  ی، چرا مسکن در تهران گران شد، گزارش1386[ الویری، م.، 11]
ق اوم م -عم ران هیش رن ،یبتن یسازه ها یلرزه ا یریپذ بیکاهش مقاومت در آس ریطالعه تأث، م1386ر.،  ا،ی[ خوش رفتار، ع.، عباس ن12]

 .1386، 4شماره  ،یو بهساز یساز
ماره هش تم ش  ،یمعم ار ن دیفرآ یماهنامه تخصص  ران،یساختمان در ا یساز شیپ عیصنا تیموفق ی، راهکارها1387ش.،  ،ی[ مجاب13]

 .29-17، صص 1، شماره 3، دوره 1387 وریمرداد و شهر
 دیدانش گاه ش ه یو شهرس از ی، دانشکده معمار40، شماره 1صفه، دوره  هینشر دار،ی، صنعت ساختمان و توسعه پا1386[ فالح، م.، 14]

 .54-33صص  ،یبهشت
 .25-9، صص 1387و زمستان ، 3شهر، سال سوم، شماره  تیفصلنامه هو ران،یدر صنعت ساختمان ا راتیی، تغ1387آ.،  ،ی[ قهرمان15]
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 .1389[ اقبالی، ناصر، جوانمرگى ساختمان ها در ایران، روزنامه ایران، اسفند 16]
 دانشگاه علم وصنعت، تهران. ران،یا یساخت در معمار تیفیارتقا ک یبرا نینو های¬یاز فناور یری، بهره گ1389[ وفامهر، م.، 17]
ب ه  ک ردیرون د س اخت و س ازها ب ا رو یشناس  بیو آس ی، واکاو1388 ،یصابر یعماد و مهد ف،ینژاد مقدم، مسعود؛ شر ی[ داور18]

 .رازیساختمان، ش یمقررات مل
از ه در رف ت  یریتهران بزرگ ب ه منظ ور جل وگ یساخت و ساز شهر تیفیکنترل ک ی، ارتقا1394 ،یمحمد مهد ،یفراهان ی[ جالل19]

 شرکت خانه سبز مهام. ،ییاجرا یبا ارائه راهکارها یو انسان یمل یها هیسرما
ب ه آن،  یت وجه یب  ایساختمان  یمقررات مل یموجود ساخت و ساز، ناکارآمد تیوضع یشناس بی، آس1388فرد، هاشم؛  ی[ شهباز20]

 .رازیساختمان، ش یمقررات مل شیهما نیدوم
موج ود س اخت و س از و عل ل  تیک الن ب ا وض ع یاس تهایارتب اط س یشناس بی، آس1388 ،ی[ خواجه پور، مهرداد و مهرداد راست21]

 .رازیساختمان، ش یبا مقررات مل رتیمغا
 . رانی، مرکز آمار ا1394کشور،  یها یصادر شده توسط شهردار یساختمان ی[ اطالعات پروانه ها22]
س اخت و س ازها در  یبرنامه ج د یصدور شناسنامه فن، الزام 1393ساختمان کشور،  یسازمان نظام مهندس یمرکز یشورا تی[ وبسا23]

 مراکز استان ها.
 یبهشت دیدانشگاه شه یو شهرساز ی، دانشکده معمار40شماره  هینشر دار،ی، صنعت ساختمان و توسعه پا1387[ فالح، م.ح.، 24]
 نیساختمانها، مجموعه مقاالت دوم یبه منظور سبک ساز دیو مصالح جد یساختمان یها ستمی، استفاده از س1392م.،  ،ی[ گالبچ25]

 در صنعت ساختمان. یفناور ییگردهما
، انتخاب سیس تم س اختمانی مناس ب ب ا اس تفاده از روش تص میم گی ری 1390[ باللی، و.، حسینی، ع.، زهرائی، ب.، روزبهانی، ع.، 26]

 چندمعیاره، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
س ازی س اختمان در  یای ک اربرد روش ه ای ص نعت سهیمقا ی، بررس1391کله سر، ه.،  یمانیب.، ا اوی،یستوده، ح.، شکری، ن.، خ[ 27]

 التیعم ران، دانش گاه تحص  یدر مهندس  نیمصالح و س ازه ه ای ن و یکنفرانس مل نیاول نه،یو هز تیفیاجرای سقف ها از نقطه نظر ک
 .شرفتهیو فناوری پ یصنعت یلیتکم

ارش د،  ینامه کارشناس  انیمتعارف، پا یساختمان ها دیمصالح در عمر مف تیفی، اثر نوع و ک1371پور، م.،  ینعلیفرد، س.، حس وی[ خل28]
 .یو مهندس یدانشکده فن ن،یدانشگاه امام حس

نام ه  انی پا ،یآن ب ا روش س نت یق یتطب س هیو مقا یص نعت یسازروش ساختمان یاقتصاد ی، بررس1371ا.،  ،یع.، شاه رکن ،ی[ چگن29]
 .ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس

(، یس اختمان یس اخت )در پ روژه ه ا یها نهیمناسب جهت کاهش هز یتکنولوژ ی، بررس1381پور، م.،  ینعلیع.ر.، حس ،یی[ پارسا30]
 ساخت.  طرح و تیریمدرس، دانشکده هنر، گروه مد تیارشد، دانشگاه ترب ینامه کارشناس انیپا
 نیاول  ،یعمران  یپ روژه ه ا تیری، ارائه مدل ارتباط عوامل موثر در م د1389م.،  ،یزدانیراد، ز.،  یم.ر.، توکل ،ی[ حسن زاده گراخک31]

 رازیش ،یو نوآور تیریمد یالملل نیکنفرانس ب
 ،یل رزه ا یریپ ذ بیآس  یابیساختمان در ارز ماندهیباق دی، استفاده از شاخص عمر مف1391فر، ح.،  یم.، اعتضاد ،یصاحب ی[ محمود32]

 اصفهان یعمران، اصفهان، دانشگاه صنعت یمهندس یالملل نیکنگره ب نینهم
 ،یاقتص اد مل  ییدرصرفه ج و رآنیو تاث یعموم یعمر ساختمانها شیافزا ی، روشها1391ح.،  ،یا.، عظمت ،یم.ر.، ضرغام زگار،ی[ پره33]
 .یدانشکده هنر و معمار ،یرجائ دیشه ریدب تیارشد، دانشگاه ترب ینامه کارشناس انیپا
 یو ارائ ه راهکاره ا رانی ک اهش عم ر س اختمانها در ا لی دال ی، بررس1397م.، اسداهلل زاده، ف.،  نه،یز.، پود ،یح.، رخشان نه،ی[ پود34]

 .ریکرج، شرکت سازه کو ن،ینو یو دستاوردها یعمران کاربرد یمهندس یمل شیهما ،ییاجرا
ارزش کس ب ش ده  تیریم د کیتکن یریو زمان با بکارگ نهیهز یتیریعوامل مد یساز نهی، به1398آ.،  ب،ی[ لرقبا، ا.، سلحشور، ج.، اد35]
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م و شبکه مخ ابرات بن در ام ا زاتیتجه یمخابرات، نصب و راه انداز ی: پروژه احداث ساختمان هایساخت )مطالعه مورد یدر پروژه ها
 یخوارزم یو پژوهش یآموزش یالملل نیموسسه ب راز،یش ت،یریو مد یحسابدار یمل سکنفران نی(، اولینیخم
و  یدرمعم ار یداری پا یالملل  نیکنگ ره ب  ک،ی ونیب یبه معم ار یساختمان با نگاه دیعمر مف شیافزا ی، بررس1393ا.،  ،ینی[ آقاحس36]

د دانش گاه آزا ران،ی مهندس ان معم ار ا یصنف یانجمن ها یکانون سراسر ،یو ابوظب یبد - یشهر مصدر، امارات متحده عرب - یشهرساز
 واحد امارات -یاسالم
 یمل  شیهم ا نیم دو ،یساختمان یدر پروژه ها ییاجرا تیفیک تیریمد ی، بررس1393نژاد، س.ح.،  ی[ دالرام، ف.، قاسم زاده موسو37]

 یکاربرد یتهران، دانشگاه جامع علم ،یشهر تیریو مد یدر عمران، معمار یکاربرد یپژوهش ها
 یمتن اظر ب را یارهاساختمان و ارائه راهک دیو کاهش عمر مف بیعلل و عوامل تخر ی، بررس1393م.،  ،یعادل یع.ر.، مهدو ،یی[ عطا38]

 زد،ی  ب دیم در ص نعت س اختمان، نین و یه ا یمصالح س اختمان و فن اور یمل شیهما نیمرتبه در شهر اهواز، دوم انیم یساختمان ها
 بدیمواحد  یدانشگاه آزاد اسالم

ره آرمان شهر، شما یو شهرساز یمعمار هیمسکن، نشر متیدر کاهش ق یعوامل کالبد گاهی، جا1391س.،  ،ینی[ دانشپور، ع.ه.، حس39]
 .71-61، صص 1391و زمستان  زیی، پا9
 ری ر ح وزه پدافن د غدس اختمان  یو ملک ینقش شناسنامه فن ی، بررس1393اصل، شهرام  یکاشان ژه،یالله پور، من ر،یاصل، ام ی[ کاشان40]

 .انریمهندسان معمار ا یصنف یانجمنها یکانون مل ز،یتبر ،یشهر نیعمران و توسعه نو ،یمعمار یمل شیهما ،یعامل شهر
 یشناس نامه فن  در صدور ییو الزامات اجرا ینقانو ی، ضعف ها1393 امک،یفر، س یو اله ن،یمحمد حس ،یحامد، مسعود ،ی[ خانجان41]
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