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 (آخر)بخش سازهای شهری و ساختنهادهای مرتبط با 

 

 مراکز تحقیقات کاربردي

توانند با می« زلزله یو مهندس یشناسزلزله یالمللنیپژوهشگاه ب»و « یراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق»مراکزی نظیر 
 های فنی برای برطرف کردن آن، دانش مهندسی زلزله و طرزهای موجود و تهیه دستورالعملپذیری ساختمانبررسی نواقص و آسیب

های مقاوم در برابر زلزله را در سطح همگانی توسعه دهند و مطالب درسی الزم را برای آموزش کارگران، بنّاها، ساخت ساختمان
 اندرکاران ساختمان تهیه کنند.مهندسان و دست

 

 هاي اعتباري و تأمین وامسازمان

ناسب و با نظارت قابل قبول احداث نمود و اعطای وام و هایی با کیفیت و مرغوبیت متوان ساختمانبا استفاده از اهرم پولی می
ها و استفاده از خدمات مهندسی در نامهتوان به مقررات ملی ساختمان و دیگر آیینهای ساختمانی را میتسهیالت اعتباری به پروژه

 مراحل طراحی، اجرا، نظارت کاربرد مصالح استاندارد منضم کرد.

 

 هاي بیمهسازمان

د، باید ها در برابر زلزله بیمه شونها را بهبود بخشید. اگر ساختمانتوان تا حدودی کیفیت ساختمانبیمه و نرخ بیمه میبا اهرم 
 عنوان به تواندمی نوساز ساختمان کیفیت بیمه های پرخطر بیشتر باشد. نظامهای مقاوم کمتر و حق بیمه ساختمانحق بیمه ساختمان

 در و ترویج برخی کشورها در گذشته هایطی دهه بیمه این شود. گرفته کار به ساختمان سازنده تعهدات ایفای مؤثری برای پشتوانه

 خریدار شهروندان برای حمایتی پوشش ایجاد عالوه بر بیمه این است. شده اجباری مختلف درجات به استرالیا و فرانسه، آمریکا

  .کاهد می ساختمان کیفی هایجنبه در کنترل دیگر دولتی هایدستگاه و هاشهرداری مسئولیت از زیادی به میزان نوساز، ساختمان

 

 گذاران اصلیکاران، کارفرمایان و سرمایهصاحب

شود. آگاهی این گروه نسبت به مسائل کنترل ساختمان و جلب عالقه و اعتقادشان به ساختمان با پول و تصمیم این گروه احداث می
 شهرسازی، تأثیر زیادی در کنترل ساختمان دارد.رعایت اصول فنی و 

 

 مهندسان طراح

مان. ساخت یمطابق مبحث دوم مقررات ملهای معماری، سازه، تأسیسات و... را به عهده دارند. این گروه، مسئولیت تهیه نقشه
اند، در معرفی شده کارانصاحبمراجع صدور پروانه موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرایط را که توسط  ها یا سایرشهرداری

مهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن  مسئول دفتر توسط هایی را بپذیرند که حسب موردهای مربوط قید نموده و تنها نقشهپروانه
های هنقشدر حدود صالحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصات فنی کار و  یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح

  قرارگرفته باشد. های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تأیید سازمان استانبراساس شرح خدمات مهندسان رشته اجرایی آن

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 پیمانکاران و سازندگان

زء هایی را نیز به پیمانکاران جسازند و قسمتاجرای ساختمان به عهده پیمانکاران و سازندگان است که قسمتی را خودشان می
 باشد.کار است و در اغلب موارد پیمانکار، مسئول اجرا میکنند. گاهی سازنده خود صاحبوّل میمح

 

 مهندس مجري

ترل کار مسئولیت کنشود و مسئول فنی انجام کار است. او به نمایندگی از طرف صاحبکار تعیین میاغلب از سوی صاحب
مجری هزینه پرداخت شده به فروشندگان مصالح، پیمانکاران و... را نیز برعهده دارد. مطابق مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان 

ات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملی
عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و  حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به

 قانونیی نامه اجراآییناز  11اده همچنین مطابق م تفاده نمایند.مجریان اس گونهایناند از امور ساختمانی خود مکلف مالکان برای انجام
و  یک، پایه دو ، پایهسهپایه )پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه  (1375)مصوب بهمن  و کنترل ساختمان ینظام مهندس

  شود.صادر می (ارشد
ها ورت حضور مهندسان مجری در هر گروه از ساختمانبه برحسب امکانات فنی موجود، ضر هااستانهای مهندسی در سازمان

 کنند. را )مطابق متراژ بنا و یا تعداد طبقات( اعالم می

 

 مهندس ناظر

های کار در یکی از رشتهه ساختمان ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال ب یمطابق مبحث دوم از مقررات مل 
روانه پ ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج درمهندسی و کنترل  موضوع قانون نظام

به  و اظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شدهن نماید.اشتغال خود نظارت می
کار به شهرداری معرفی ندس ناظر مستقیماً از طرف صاحب. در اغلب موارد مهگرددمالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می

های مهم، مهندس ناظر باید مورد تأیید مهندسان طراح باشد. شود. در پروژهشود و گاهی وظایف مهندس مجری هم به او واگذار میمی
نترل ها و کبررسی ساختمان مهندس ناظراکنون اختیار اساسی در طرح ندارد و اغلب فقط طی چند مرحله)به صورت مقطعی( مسئول

 وضعیت آنهاست.

 

 هاي گروهیرسانه

های مستند، و ارائه مقاالت، اهمیت کنترل و ها و گزارشتوانند با تهیه برنامهها میرادیو، تلویزیون، مطبوعات و دیگر رسانه
ند برداران نشان دهغیره را به کارفرمایان و بهرههای ساختمانی و نامهها و استانداردها، رعایت مقررات ملی و آییننظارت و کاربرد روش

. 

 


