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 ساسهاى ًظام هٌْدسي ساختواى هاسًدراى

 آسهايطگاُ فٌي هقاٍهت هصالح 

 



 اخذ آسمايش بتندستورالعمل 

 هاي ساختمانيتنسيق امور آسمايش بتن پزوژه دو دستورالعمل شماره
 

 بُ ٍگآصهبيـ ًويؼيَى اهَس تَػظ دػتَسالؼول حبضشّبي ػبختوبًي ِ آصهبيؾ ثتي پشٍطُثِ هٌظَس تٌؼين اهَس هشثَط ث   

ٍ پغ اص ثبصًگشي ٍ اػوبل اكالحبت الصم تَػظ ًبسگشٍُ  تذٍييهلبلح ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ػبختوبى اػتبى هبصًذساى 

ي هدشي ريلالح ثَدُ اّبي داس. ايي دػتَسالؼول هـوَل ًليِ پشٍطُگشديذُ اػتٍ اسائِ  تٌظين آصهبيـگبُ ٍ هلبلح ػبختوبًي،

 ثبؿذ. هي ػبصهبى الصم االخشاالؽ ٍ اص تبسيخ اث
 

 : هقاٍهت فطاری بتي آسهايص گیزیسزی ًوًَِ تعداد -1

دس دكتش ًوبيٌذگي ًظبم هٌْذػي هوبٍهت كـبسي ثتي آصهبيؾ گيشي ًوًَِػشي تؼذاد ثِ هٌظَس تؼْيل دس تؼييي -1-1

 گشدد: خذٍل صيش اسائِ هيؿْشػتبى 
 

 تؼذاد ػشي ًوًَِ گيشي ثتي

 ػوقّش ؿبلَدُ ػغح اؿـبل ثٌب )هتش هشثغ(
ّش  ػتَى

 عجوِ

 ديَاس ثشؿي

 ّش عجوِ
ديَاس حبئل ثشاي ّش 

  عجوِ صيش صهيي

051-1  3 0 0 0 0 

225-050  4 
2 0 0 0 

311-226  5 

375-310  7 
3 2 0 2 

451-376  8 

525-450  01 
4 3 2 2 

611-526  02 

675-610  04 
5 4 2 2 

751-676  06 
 

ثبيؼت اًدبم گيشي ثتي هغبثن خذٍل كَم ثشاي ػٌبكش ثتٌي هيّبي اػٌلت كلضي ًيض تؼذاد ػشي ًوًَِثشاي ػبختوبى -1-2

 .پزيشد

ثِ ؿشح  ثِ عَس هدضااخز آصهبيؾ ثشاي ّش ثلَى  پالى ثجتي،ػبختوبًي دس هبلت يي  ّبي داساي چٌذ ثلَىدس پشٍطُ -1-3 

 .كَم الضاهي اػت

 .اخز حذاهل يي ػشي ًوًَِ گيشي ثتي ثبصاي ّش ؿوغ الضاهي اػتثبؿٌذ دسخب هي يي ًِ داساي ؿوغ ثتٌيّبدس پشٍطُ -1-4

)هبصاد ثش هوبديش خذٍل  هتش هشثغ 751ثش  هبصاد يػغح اؿـبل ثٌببا  يب "ٍيظُ" ٍ "د" ،"2ج" ّبي گشٍُثشاي ػبختوبى-1-5

ٍ ثب تبئيذ ًويتِ  ػبختوبى هوشسات هليهجحث ًْن ثن بغهثش اػبع گضاسؽ ًتجي عشاح ػبصُ گيشي ثتي تؼذاد ػشي ًوًَِ ،كَم(

 . ثَد خَاّذ ثتي دكتش ًوبيٌذگي ًظبم هٌْذػي ؿْشػتبى



ثِ كَست  ثب هوشسات هلي ػبختوبى سالؼولدس كَست هـبيشت ايي دػتَتَاًذ تؼذاد ػشي آصهبيؾ الصم سا هيعشاح ػبصُ  -1-6 

 اػالم ًوبيذ.   ثِ دكتش ًوبيٌذگيًتجي ٍ ثب رًش دليل 

دس حيي  ػبصُ ًبظشهٌْذع ثب تـخيق  ثن هجحث ًْن هوشسات هلي ػبختوبىبغهگيشي ثتي تؼذاد ػشي ًوًَِ اكضايؾ -1-7

 الصم االخشا خَاّذ ثَد. هشاحل ػبخت

ػبصُ هالى ػول ّب ؿبهل خذٍل كَم ًجَدُ ٍ ًظش عشاح ّبي كٌؼتي ٍ ػَلِػبختوبىشاي گيشي ثّبي ًوًَِتؼذاد ػشي -0-8

 .ثبؿذهي
 

  ي:آسهايطگاّّای خدهات فٌي ضزکتصالحیت ٍ حَسُ فعالیت  -2

ّب ٍ هـتول ثش ًليِ آصهبيـگبُ كشكبًّبي هدبص خْت اسائِ خذهبت هشثَط ثِ ايي دػتَسالؼول كالحيت آصهبيـگبُ -2-1

 ٍ ساُاداسُ ًل  ٍاػتبى  ًظبم هٌْذػي ػبختوبى يي هي ثبؿذ ًِ داساي پشٍاًِ اؿتـبل هؼتجش آصهبيـگبُ ثتي اص ػبصهبىّب ؿشًت

 ٍ داساي تبسيخ اػتجبس ّؼتٌذ.  ثَدُ اػتبى هبصًذساى ْشػبصيؿ

ُ ٍ چٌبًچِ ثشخي اص ؿْشػتبى ثَدحَصُ ٍ هحذٍدُ اسائِ خذهبت آصهبيـگبُ دس ّش ؿْشػتبى دس هحذٍدُ خـشاكيبئي ّوبى  -2-2

 ّبي ؿْشّبي ّودَاس اػتلبدُ ًوبيٌذ.تَاًٌذ اص آصهبيـگبُهيثب تـخيق ػبصهبى ّبي هدبص ثبؿٌذ ّب، كبهذ آصهبيـگبُػتبىشْؿ

-ثِ ػْذُ ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ػبختوبى اػتبى هي يآصهبيـگبّ خذهبت كٌي ّبيؿشًتظشكيت  ٍ كالحيت تؼييي -2-3

 ثبؿذ. 

اًذ، دس هحذٍدُ اػتبى ّبيي ًِ اص ػبيش اػتبى ّب ًوبيٌذگي اخز ًوَدُّب يب ؿشًتت، تَػظ ؿؼت آصهبيـگبُاسائِ خذهب -2-4

 ثبؿذ.هبصًذساى هدبص ًوي

پزيش اهٌبىّبي آصهبيـگبّي ؿشًت ًوبيٌذگيؿؼت ًليِ اص تبسيخ اثالؽ ايي دػتَسالؼول اسائِ خذهبت آصهبيـگبّي  -2-5

 ًخَاّذ ثَد.
 

 :ی بتيّاکار بِ آسهايطگاًُحَُ ارجاع  -3

ًٌتشل تَػظ ًبسؿٌبع  سا تؼذاد ػشي ًوًَِ آصهبيؾ ثتيٍ ًوـِ ّب، دس هشحلِ ثشسػي هؼتٌذات كٌي  ،دكتش ًوبيٌذگي -3-1

     ػوذ هشاسداد اهذام  الؼْن ػبصهبى، ًؼجت ثِ هؼشكي ؿشًت آصهبيـگبُ ثتي ثِ ًبسكشهب ثشايپغ اص اخز حنٍ  تؼييي ٍ كالحيتظشكيت 

 گشدد.تَػظ ػبصهبى تؼييي هي ّبي ثتيًوبيذ. دػتَسالؼول ًحَُ اسخبع ًبس ثِ آصهبيـگبُيه

 

 گشارش آسهايص: -4

، ؿوبسُ هشاسداد، ثتي هخلَف دسج اعالػبت آصهبيؾ اًذيٌبتَسداساي ؿوبسُ ػشيبل هٌغجن ثب دكتش ثبيذ ام گضاسؽ ساٍ -4-1

 .ثبؿذ آى ػبهلهذيش اهضبء ٍْش آصهبيـگبُ ثب هّوشاُ  ٍ ديگش اعالػبت الصم گيشيهَضغ ًوًَِ

ػالٍُ ثش ًگْذاسي دس ثبيگبًي ؿشًت  ،ثلَست الٌتشًٍيٌي اص عشين ًشم اكضاس خبهغ ػبصهبى ثتيّبي ًؼخ ًتبيح آصهبيؾ -4-2

 ثبيذ ثِ هشاخغ صيش اسائِ گشدد:

 (PDFكَست كبيل )ثِ  هٌْذػي ػبختوبى اػتبى ػبصهبى ًظبم يهلبلح ػبختوبً ٍآصهبيـگبُ  اهَس ٍاحذ -

 دكتش ًوبيٌذگي ؿْشػتبى  -

 ًبظش ػبصُ  -



 (هدشي)ػبصًذُ  -

 .سػبًي گشددثب عشم هختلق )ًتجي، تللٌي، ؿجٌِ ّبي اختوبػي ٍ يب پيبهٌي( اعالع هبلي ػبختوبىثِ  -

بت هشثَط ثِ هوبٍهت هـخلِ ثتي ثشاي هجل اص اًؼوبد هشاسداد ثب هبلي ثبيذ اعالػ ثتي يآصهبيـگبّ كٌي ؿشًت خذهبت -4-3

ثٌذي ؿبلَدُ ٍ تيپ عجوبت ػبختوبى اخز ًوبيذ. ايي اعالػبت ًِ تَػظ عشاح ػٌبكش هختلق ػبصُ اي سا ثِ اًضوبم پالى آًغ

 هشاس خَاّذ گشكت. ثتي يآصهبيـگبّكٌي ؿشًت خذهبت ػبصُ تبئيذ هي ؿَد اص ػَي هبلي دس اختيبس 

( هجحث ًْن هوشسات هلي ػبختوبى ايشاى آصهًَِ ّابي آگابّي   0392ٍيشايؾ چْبسم ) 9-8-01-9ثٌذ دس كَستي ًِ ثش اػبع  -4-4

سٍصُ دس هوبيؼِ ثب هوبٍهت هـخلِ ثتي دس پاشٍطُ هاَسد ًظاش اص     28ثب تجذيل آى ثِ هوبٍهت   24-01-9سٍصُ ثتي ثِ اػتٌبد خذٍل  7

ػبػت( ضوي اػاالم ًتابيح حبكالِ     48شع ٍهت )حذاًثش ظشف هذت هوبٍهت ًبكي ثشخَسداس ًجبؿذ، آصهبيـگبُ ثتي هَظق اػت دس اػ

ًاِ هبثال    ػبصهبى، اسػابل پيبهاي، تحَيال گاضاسؽ هٌتاَة ٍ ...(      )اص عشين ًشم اكضاس گضاسؽ ًَيؼي ثِ هٌْذع ًبظش ثِ ًحَ هوتضي

 اػتٌبد ثبؿذ، هشاتت سا ًتجبً ثِ دكتش ًوبيٌذگي ؿْشػتبى اػالم ًوبيذ.
 

 :بتي يآسهايطگاّ فٌي خدهاتضزکت  ٍظايفرئَس ضزح  -5

كٌي ؿشًت خذهبت ثِ  اسػبل پيبهي يب دسخَاػت ًتجي(ثِ ًحَ هوتضي ) ثبيؼتهي سيضيػبػت هجل اص ثتي 24حذاهل  ػبصًذُ

ؿشًت  ٍ تؼييي گشديذُاي ّبي ػبصُآى صهبى ٍ هٌبى هوغغ ثتي سيضي هغبثن ًوـِ دس ًِ ًوبيذ سػبًي اعالع ثتي يآصهبيـگبّ

 :ٍسصدهيصيش هجبدست  ثِ ؿشح ثِ اًدبم ٍ اسائِ خذهبت ًؼجت ثتي يـگبّآصهبيخذهبت 

دس هغبثن هجحث ًْن هوشسات هلي ػبختوبى ايشاى ٍ  ٍ تؼييي هوبٍهت كـبسيًگْذاسي  حول ٍ ،ثشداسي اص ثتي تبصًُوًَِ -5-1

 گشدد.هيّشًَثت )ػشي( حذاهل تؼذاد ؿؾ ًوًَِ اخز 

 ّش ًَثتتؼييي سٍاًي )اػالهپ( ثتي دس  -5-2

ؿَد ٍ يي ًوًَِ ثِ ًوًَِ تؼييي هوبٍهت هي ػِسٍصُ ثِ تؼذاد  28ًوًَِ ٍ دس ػي  ػِسٍصُ ثِ تؼذاد  7ّب دس ػي ًوًَِ -5-3

ّب دس هحل آصهبيـگبُ گيشيًوًَِصهبى ثؼذ اص  سٍص 91يب ثِ هذت ًبسؿٌبػبى ػبصهبى ًٌتشل كَست ؿبّذ ٍ يي ًوًَِ ًيض خْت 

 ثبؿذ.(آصهًَِ هي 8ي ثتي ؿبهل )ّش ػش گشدد.ًگْذاسي هي

 دهبي ثتي دس كَست ًيبص ًٌتشل -5-4

 . يب ػبصًذُ هٌْذع ًبظش الضاهي ثَدُ هگش ثِ تـخيقّبي اضبكي سيضي خْت اخز ًوًَِحضَس دس ًل صهبى ثتي -5-5

 

 الشحوِ اخذ آسهايص: حق -6

هبليبت ثش اسصؽ اكضٍدُ ٍ ثب لحبػ ًوَدى ثتي  يبّآصهبيـگ كٌي ثِ ؿشًت خذهبتّب الضحوِ اًدبم آصهبيؾپشداخت حن  -6-1

دس ايي خلَف ّيچگًَِ هؼئَليتي ًذاسد. ػبختوبى ذػي ٌػْذُ ًبسكشهب ثَدُ ٍ ػبصهبى ًظبم هْ ش، ثالؼْن ػبصهبىًؼش حن

 گشدد.  لحبػ ثتي يآصهبيـگبّ كٌي ؿشًت خذهبتدس هشاسداد هبثيي ًبسكشهب ٍ  ؼتثبيهشاتت ًحَُ پشداخت حن الضحوِ ًيض هي

، تؼييي هوبٍهت ّبًوًَِ آٍسيػولٍ  ثشداسي، تؼييي سٍاًي ثتي، حولّش ػشي آصهبيؾ ثتي ؿبهل ًوًَِ الضحوِهجلؾ حن -6-2

 گشدد.ؼييي هيهغبثن تؼشكِ اػالهي اص ػَي ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ػبختوبى اػتبى تٍ اسائِ گضاسؽ 

ثبيؼت حن ًيبص ثِ اخز آصهبيـبت ثيـتش، هبلي هي هجٌي ثشبظش دس كَست اضبكِ ثٌبي پشٍطُ ٍ ثِ تـخيق هٌْذع ً -6-3

 الضحوِ خذهبت آصهبيـگبّي سا هغبثن تؼشكِ سٍص ثِ ؿشًت پشداخت گشدد.



  

 :السْن ساسهاىحق -7

 هغبثن ثب هلَثبت ػبصهبى دسيبكت خَاّذ ؿذ. ،ثتي يآصهبيـگبّ كٌي ؿشًت خذهبتدس صهبى ثجت هشاسداد  الؼْن ػبصهبى حن
 

 :آسهايص بتيت قزارداد هد -8

ًِ اػت  تسٍ صهبى ؿشٍع ًيض هغبثن هشاسداد ًظب ػبصُ ًظبستسداد اهشصهبى هذت  ثشاثشهشثَط ثِ آصهبيؾ ثتي  هذت هشاسداد -8-1

ِ   اص اًوضبء هذت هشاسداد  پغ توذياذ   هبثال  دس كَست تذاٍم تؼْذات ثب پشداخت هبثِ التلبٍت تؼشكِ سٍص ثب صهبى ػواذ هاشاسداد اٍليا

 .ذ ثَدخَاّ

ياب   اياتوابم ػوليابت ػابصُ    ٍپشٍطُ پغ اص ًٌتشل دكتاش ًوبيٌاذگي    ػبصًذُيذ ًبظش ٍ أيآصادػبصي ظشكيت ٍ تؼذاد ًبس ثب ت -8-2

   اًدبم خَاّذ ؿذ. اتوبم هذت صهبى هشاسداد

س كَست اتوابم  دثبيؼت داساي آصهبيـگبُ ريلالح هـخق ٍ هؼيي ثبؿذ لزا ّش پشٍطُ ػبختوبًي دس صهبى اخشاي ػبصُ هي -8-3

دكتاش  ثاِ  ًتجابً  هشاتات سا   ثب ّوبٌّگي ًبظش هَظق اػتثتي، ؿشًت هزًَس  يآصهبيـگبّ كٌي ؿشًت خذهبت صهبى هذت هشاسداد

 ًوبيٌذگي ًظبم هٌْذػي ؿْشػتبى خْت ّش گًَِ اهذام هوتضي اػالم ًوبيذ.
  

 :ّای خدهات فٌي آسهايطگاّي بتيضزکتکٌتزل عولكزد  -9

ًبهِ ًٌتشل ًظبست ػبصهبى ثَدُ ٍ ثش اػبع ًظبمٍاحذ ػْذُ  شثكٌي آصهبيـگبّي ثتي  ّبيؿشًت هٌْذػيخذهبت ًٌتشل  -9-1

دس كَست هـبّذُ تخلاق ٍ   ٍ دادُسا هَسد ثشسػي هشاس هَسد ًيبص ٍ تدْيضات ّب ًليِ اػٌبد ٍ هذاسى هَخَد دس آصهبيـگبُاثالؿي، 

 اسائِ گضاسؽ ثِ ػبصهبى خْت تجظ، ٍكن ضَاثظ ٍ هوشسات خبسي ًؼجت ثِهش ّبيهلَس دس اًدبم ؿشح خذهبت ٍ سػبيت اػتبًذاسد

 ًوبيذ.هياػوبل هبًَى اهذام 

دكتش ًوبيٌذگي تَػظ ًبسؿٌبع ( 4-4خذهبت كٌي آصهبيـگبّي ثتي )هغبثن ثٌذ  ّبيًتبيح اسػبلي اص ػَي ؿشًت ًليِ -9-2

  اسػبل خَاّذ ؿذ. ثِ كَست هبّبًِ ثِ ػبصهبى ؿْشػتبى هشثَعِ

 


