
 توسط 93سال که مرداد ماه مطرح شده در کالس آشنایی با اصول نظارت چکیده اي از شرح وظایف مهندس ناظر معماري
  :دفتر نمایندگی میانه بر گزار گردید 

  نظارت معماري
 نظارت معماري عبارت از اقدامات الزم در جهت انطباق عملیات معماري با نقشه هاي طراحی و اجرائی معماري: تعریف

  . تائید شده از طرف نظام مهندسی و پروانه صادره از سوي شهرداري می باشد

  :شرح وظایف
 اطالع رسانی به  انطباق نقشه هاي اجرائی معماري با سایر نقشه هاي اجرائیمطالعه نقشه قبل از اجراي ساختمان ، -1

 )در صورت لزوم(طراح جهت اصالح نقشه 

  وضعیت و موقعیت محوطه اجراي طرح انجام بازدید محلی جهت کسب اطالعات از -2

  نقشه بردارسموجود در طرحهاي اجرائی از مهندهاي تطابق مشخصات زمین با نقشه یه اخذ تائید -3

شرکت در جلسه شروع عملیات ساختمان با هماهنگی دفتر نمایندگی و امضاي فرم مربوطه، ارایه تذکرات الزم اولیه  -4
 منی کارگاه و اجراي صحیح نقشهبه مالک و مجري در جهت رعایت موارد ای

به اجراي صحیح نقشه طبق ضوابط معماري و شهرسازي و استفاده از  مجري  و مالکتشویقبرخورد مناسب و  -5
 مصالح استاندارد

 انجام هماهنگیهاي الزم با ناظرین سازه ، مکانیک و برق در جهت اجراي صحیح ساختمان -6

و عدم رعایت موارد ایمنی و   اجراي مغایر با نقشه مصوبهر گونه گزارش ارائه گزارشات مراحل در زمان مقرر و  -7
 به محض وقوع تخلف به دفتر نمایندگیافزایش زیربنا 

نظارت بر رعایت موارد ایمنی از قبیل وجود تجهیزات ایمنی در کارگاه، حصارکشی ، گذرگاه سرپوشیده موقت،  -8
 س، حفاظ مجاور همسایهجان پناه اطراف راه پله ، چاهک آسانسور ،نورگیر و ترا

 پیگیري زمان شروع عملیات ساختمانی تحت نظارت خود از طریق مالک یا مجري -9

  
 قبل از بتن ریزي پی

 ، رعایت تعریض و معابرپی کنی ، عدم تجاوز به حریم همسایگانو عمق کنترل محدوده  -10

داراي دو شیبدار ورد زمینهاي خصوصا در مطبق کدهاي ارتفاعی موجود در نقشه  اختالف تراز کف پی ها با معبر -11
 معبر با اختالف ارتفاع

 ، محل ستونها و ابعاد چاهک آسانسور کنترل پیاده کردن صحیح آکس ها  -12

  



  
  

  قبل از بتن ریزي اولین سقف
 طبق نقشه کنترل ارتفاع طبقه  -13

 عایق کاري زیر زمین و روي کرسی چینی ها -14

 ط با نقشه ها به سمت معبر و حیاپیش آمدگیمطابقت ارتفاع و عمق  -15

 ، عدم سرگیري رمپ پارکینگکنترل عرض و شیب  -16

 )عدم سرگیري ( راه پله،عرض و شیب  کنترل جهت  -17

 صفحه گذاري در محل نبشی کشی ، دست اندازها و نماها -18

 کنترل ابعاد چاهک آسانسور -19

 کنترل محل داکتها و روشنایی -20

 کنترل رعایت درز انقطاع -21

  
 

 سفت کاري ساختمان
 رعایت ارتفاع طبقات -22

 موقعیت ، ابعاد ، ضخامت و نوع مصالح دیوارهاي جداکننده -23

 اجراي صحیح نبشی کشی ها و عناصر اتصالی مابین سازه و دیوارها -24

 )اسکوپ یا رول پالك ( در نماهاي سنگیویژهاجراي صحیح اتصاالت بین سفت کاري و نازك کاري ب -25

 سها ، تراس و بامزیر سازي و عایقکاري صحیح آشپزخانه ، سروی -26

 اتصال صحیح سقف هاي کاذب به سقف اصلی -27

 اجراي صحیح دودکش ها و عدم عبور از محلهاي غیر مجاز -28

 )عدم اشرافیت(Oابعاد درها ، پنجره ها وارتفاع قرارگیري پنجره ها  -29

  کنترل مهار نعل درگاهها -30

 ابعاد فضاهاي معماري -31

 جزئیات اجراي عایقکاري حرارتی -32

 داکتهاابعاد نورگیرها و  -33

 ارتفاع جان پناه بام -34

  محل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی -35



 استاندارد بودن مصالح مورد استفاده -36

  
  نازك کاري ساختمان

 اجراي کفسازي  طبقات ،رمپ ، راه پله ، دیوارها و قرنیزها طبق جدول نازك کاري -37

 اجراي صحیح نرده راه پله ، تراسها -38

 اجراي پوشش درزهاي انقطاع  -39

 خرپشته و نماهاي جانبی در صورت داشتن اختالف ارتفاع با همسایگاناجراي نماي  -40

 اجراي دیوارهاي محوطه با نما و درپوش و سنگ ازاره -41

 اجراي پوشش نهایی دودکش ها در بام -42

 اجراي صحیح سقف کاذب -43

 )در صورت نیاز(  asbuiltتهیه نقشه هاي معماري اجرا شده  -44

 مانی و تکمیل موارد ایمنی ت ساختصدور پایان کار درصورت اتمام عملیا -45

  
  :  تبصره

 در صورت وجود مغایرت ،تناقض ، نواقصات وعدم تطابق نقشه هاي اجرائی  با همدیگر،موارد توسط ناظر به تهیه  •
کننده هاي طرح هاي  اجرائی جهت تکمیل و رفع موارد ابالغ خواهد شدو مهندسین طراح ملزم به رفع موارد ذکر 

  .   شده می باشند
صورت ابالغ شرح وظایف جدید از طرف مراجع رسمی ، شرح وظایف جدید جایگزین شرح وظایف موجود  در  •

  . خواهد بود
  .مهندس ناظر معماري موظف است گزارش مراحل ذکر شده را تنظیم و به مراجع ذیربط ارائه نمایند •
است طی گزارش طی  در صورت عدم رعایت مشخصات فنی معماري و نقشه هاي اجرائی ناظر معماري موظف  •

  .کتبی موارد عدم رعایت را به اطالع مراجع ذیربط برساند
 هر گونه تغییرات در نقشه هاي اجرائی معماري منوط به تائید مهندس تهیه کننده نقشه و یا مهندس دیگري با همان  •

  .تخصص همراه با تائید مهندس ناظر خواهد بود
 ذیربط نمی باشد فلذا رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل ها  شرح وظایف تدوین شده خارج از مصوبات مراجع •

 .ابالغی از سوي مراجع ذي صالح و ذیربط الزامی است
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