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 کلیات 1 – 11
 
 

دامنه1–1–11

می ضوابط صنعتی  شامل  را  ساختمان  اجرای  سازی، کل چرخه حیات  و  طراحی  ارایه ضوابط  بر  مبحث،  این  در  شود. 

ها به روش صنعتی تمرکز شده و سازگاری ضوابط ارایه شده با سایر ارکان چرخه حیات ساختمان مورد توجه ساختمان 

 قرار گرفته است. 

شامل    "پیش از اجرا" است. مرحله    " پس از اجرا" و    " اجرا"،  " پیش از اجرا" توضیح: چرخه حیات ساختمان شامل مراحل  

مشتمل   " پس از اجرا" گیرد. سه بخش تجهیز، تدارک و ساخت را در بر می  " اجرا" دو بخش پدیدآوری و طراحی است. 

 . برداری، نگهداری، بازسازی و تخریب استبر چهار بخش بهره 

هدف2–1–11

 شود: سازی ساختمان با رویکرد توسعه پایدار است که در هفت محور اصلی زیر دنبال می هدف، ارایه ضوابط صنعتی 

 افزایش ایمنی و بهداشت  1– 2–1–11

 وری منابع بهره  2– 2–1–11

 افزایش سرعت  3– 2–1–11

 بهبود کیفیت و دوام 4– 2–1–11

 پرهیز از آسیب به محیط زیست 5– 2–1–11

 بهبود مصرف انرژی 6– 2–1–11

 توجه به مطلوبیت و آسایش  7– 2–1–11

سازی هر ساختمان ارایه شده است. ضوابطی  سازی ساختمان برای سنجش میزان صنعتی بر این اساس، مصادیق صنعتی 

، قید و تامین حداقلی از این ضوابط، برای  " حامی محیط زیست" دستیابی به ساختمان سبز، تحت عنوان  نیز، در مسیر  

 های صنعتی الزامی شده است. ساختمان 
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 گیرند.قرار می  "دال بتنی با قالب ماندگار"ه فوالدی در گروه ش های پیش دال و عرسقف   توضیح:

( و سیستم نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پاششی ICFای بتن آرمه با قالب عایق ماندگار )دیوار سازه  توضیح:

 گیرند. قرار می "ستون و تیر / دیوار درجا با قالب صنعتی"پانل( در گروه  3Dسه بعدی )

امتیاز مندرج برای مصالح بنایی مسلح، مشروط به رعایت ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان   توضیح:

 شود. است. در غیر این صورت، امتیاز صفر برای آن، منظور می

 امتیاز دارد. 100های چوبی تمام پیش ساخته، سازه  2–3–5–2–11

 امتیاز دارد.  90های چوبی با قطعات پیش ساخته، سازه  3–3–5–2–11

واحد به    5با خم ماشینی آرماتور در اجزای بتنی درجا، آجری و بلوک سیمانی مسلح،    4–3–5–2–11

 شود.اضافه می 2 – 2 – 11امتیاز حاصل از جدول 

واحد به امتیاز حاصل از   10های بتنی،  های پیش تنیدگی در سقف با استفاده از روش   5–3–5–2–11

 شود. اضافه می  2 – 2 – 11جدول 

های سبک غیر بتنی، مشروط بر رعایت صدابندی روش قاب سبک فوالدی با سقف   6–3– 5–2–11

 امتیاز دارد. 100مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، 

بلوک، این ماده باید از    –های تیرچه  در صورت استفاده از بلوک پلی استایرنی در سقف  7–3–5–2–11

و با تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد؛ در غیر این صورت،    ASTMنوع کندسوز مطابق استاندارد  

 شود.امتیاز صفر برای آن، منظور می 
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اند، باید از های ساخت سازه که در این قسمت بررسی نشده به منظور تعیین امتیاز سایر شیوه  8– 3–5– 2–11

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استعالم شود. 

سازیالزاماتبخشدیوارکسبشاخصصنعتی4– 5–2–11

سب نوع دیوار و طول آن باید از رابطه ای، بر حای و غیر سازه امتیاز بخش دیوار، اعم از سازه  1–4–5–2–11

 ( محاسبه شود.3 – 2 – 11)

(  3 – 2 – 11)امتیاز حاصل از جدول                                     
1

N wi

i
wt

Q

Q=
  2/0  امتیاز بخش دیوار = 

(11 – 2 – 3                 )N دیوارهای به کار رفته در ساختمان : تعداد انواع 

                                   wiQ طول ساخته شده با هر یک از دیوارها : 

                                    wtQ طول کل دیوارها : 

واحد به امتیاز    3با خم ماشینی آرماتور در دیوارهای بتنی درجا، آجری و بلوک سیمانی مسلح،    2–4–5–2–11

 شود. اضافه می   3 – 2 – 11دیوار مورد نظر در جدول 

ها، این ماده باید از نوع کندسوز در صورت استفاده از هسته پلی استایرنی در ساندویچ پنل   3–4– 5– 2–11

و با تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد؛ در غیر این صورت، امتیاز صفر برای    ASTMمطابق استاندارد  

 شود. آن، منظور می 

 

امتیازانواعدیوار3–2– 11جدول

 امتیاز انواع دیوار  ردیف

 100 دیوار خشک 1

 100 دیوار ساندویچ پانل  2

 100 دیوار فلزی پیش ساخته  3

 95 ساختهدیوار چوبی پیش  4

 90 ای با قاب پیش ساخته دیوار شیشه 5

 85 دیوار فلزی غیر پیش ساخته 6
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 85 دیوار بتنی سبک پیش ساخته  7

 75 های صنعتی دیوار بتنی درجا با قالب  8

 70 دیوار بتنی با قالب ماندگار  9

 55 دیوار گچی با قطعات پیش ساخته 10

 50 پانل(  3Dدیوار بتن پاششی سه بعدی ) 11

 45 دیوار بلوک سیمانی سبک )عایق( 12

 25 دیوار بلوک سیمانی معمولی / سفالی  13

 15 دیوار آجری 14

 15 های سنتی دیوار بتنی درجا با قالب  15

 

 سازیالزاماتکسبسایرموارداجراییشاخصتکمیلیصنعتی5–5–2–11

امتیازسایرموارداجرایی4– 2– 11جدول

 امتیاز الزامات کسب امتیاز سایر موارد اجرایی

 3 تجهیز کارگاه به صورت پیش ساخته با قابلیت استفاده مجدد 

 3 دوره ساخت پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته موقت ویژه پله و راه

 3 پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساختهپله و راه

 3 واحدهای سرویس بهداشتی پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته 

 4 کشی صنعتی برای آب و فاضالبلوله 

های نازک کاری  های سفت کاری صنعتی با حذف زیرسازی یا روشکاربرد حداقل یک مورد از روش 
 اقالم پیش ساختهسریع مانند استفاده از 

2 

 5 نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیر نما با مالت پیش آماده یا چسب

 2 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 

 3 نصب خشک نما 

 28 مجموع 



 

15 

 

پله پیش ساخته و نیمه پیش ساخته موقت ویژه دوره ساخت باید ضوابط مبحث دوازدهم مقررات پله و راه  توضیح:

 ملی ساختمان را تامین نماید.

 محاسبه شود. 4 – 2 – 11باید از جدول   "سایر موارد اجرایی"امتیاز بخش  1–5–5–2–11

 

هایغیرانبوهکوچکسازیساختماندرپروژهبندیصنعتیدرجه6–2–11

ها و روش ساخت تایید شده، برآورد و در سازی ساختمان، باید بر اساس نقشه درجه صنعتی   1–6– 2–11

 حین پیشرفت پروژه، در دو مرحله سفت کاری و نازک کاری پایش و کنترل شود.

سازی ساختمان در هر مرحله، باید توسط شخص دارای صالحیت انجام تعیین درجه صنعتی  2–6–2–11

 صالحیت، وزارت راه و شهرسازی است.  شود. مرجع تعیین

 4  –  2  –  11تا    2  –  2  –  11اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای    3–6–2–11

در شناسنامه    "سازی درجه سهصنعتی"باشد، باید عبارت    30سازی کمتر از  تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی

 فنی و ملکی ساختمان درج شود. 

سازی برابر  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی  4–6–2–11

 در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.  "سازی درجه دوصنعتی"باید عبارت  باشد،   60و کمتر از  30یا بیشتر از 

 60سازی  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی  5–6–2–11

 در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.  "سازی درجه یکصنعتی"باشد، باید عبارت و بیشتر از آن  
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 ای این سیستم باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شود. طراحی سازه   3–2– 3–6–11

باید به صورت نواری یا گسترده مطابق مباحث هفتم و نهم مقررات   ICFسازه پی دیوارهای    4–2–3–6–11

ای باشد که با احتساب ضخامت هسته بتنی، فضای کافی برای  ملی ساختمان طرح شود و پهنای سازه پی باید به اندازه 

 ها موجود باشد. قرارگیری قالب 

ای و حرارتی تعیین د بر اساس نیازهای سازه ها و فاصله دو عایق از یکدیگر بای ضخامت جداره  5–2–3–6–11

 متر باشد. میلی  150شود و ضخامت دیوارهای باربر بتنی نباید کمتر از 

مگاپاسکال و حداکثر اندازه اسمی    20ای و با حداقل مقاومت  بتن مصرفی باید از نوع سازه   6–2–3–6–11

 متر باشد. میلی  20سنگدانه مصرفی 

و    100های عایق ماندگار باید حداقل  اسالمپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن آرمه با قالب  7–2–3–6–11

 متر در نظر گرفته شود.میلی  150حداکثر 

متراکم کردن بتن در صورت مجاز بودن، فقط باید به صورت داخلی انجام گیرد و لرزاندن    8–2–3–6–11

 میلگردهای عمودی مجاز نیست.

 ریزی داشته باشد. قالب باید مقاومت الزم را برای انجام عملیات بتن  9–2– 3–6–11

بندی در ارتفاع، نحوه متراکم نمودن و نیز  ریزی از لحاظ مرحله های بتن، نحوه بتن افزودنی  10–2–3–6–11

 ها ذکر شود. جزییات آرماتوربندی خاص باید در نقشه

دهای فوالدی باید مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  مشخصات میلگر  11–2– 3– 6–11

 باشد.

سوزی باید مطابق ضوابط مباحث سوم و  مشخصات مقاومتی مصالح عایق در برابر آتش  12–2–3–6–11

 پنجم مقررات ملی ساختمان باشد. 

 

 ها باید در برابر وزش باد حفاظت شوند. قالب  13–2– 3–6–11

ها  قالب عایق باید از نور خورشید، خرابی فیزیکی و شرایط جوی محافظت شود. اگر قالب  14–2–3–6–11

 ای، باید الیه اکسید شده برداشته شود. تحت اثر نور اکسیده و زرد رنگ شده باشند، قبل از اتصال هر گونه ماده 
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 اطمینان حاصل کرد. ها باید پیش از استفاده، از خشک شدن آنها همچنین، در صورت مرطوب شدن عایق  

زا همچون روغن، بنزین  ، باید در برابر مواد آتش ICFبه طور کلی دیوارهای سیستم ساختمانی    15– 2– 3–6–11

 ها الزامی است.در مجاورت محل نگهداری قالب  "استعمال دخانیات ممنوع"و نفت به دقت مراقبت شوند و استفاده از تابلوی  

ها الزامی های نگهداری قالب نشانی به تعداد کافی در نزدیکی هر یک از محل وجود کپسول آتش   16– 2–3–6–11

 است.

 در مسیر انتقال بار توسط دیوارهای باربر، نباید هیچ گونه انقطاعی وجود داشته باشد.  17–2–3–6–11

 مجاز است. ها به یکدیگر به صورت عمودی یا افقیاتصال پانل  18–2–3–6–11

ها باید با  ها و پانل برای ثابت نگاه داشتن فاصله دو عایق و تامین ضخامت هسته بتنی، بلوک   19–2– 3–6–11

 استفاده از اتصاالتی از جنس پالستیک یا فوالد به یکدیگر متصل شوند.

ستایرن تواند از جنس پلی پروپیلن با دانسیته باال، پلی استایرن منبسط شونده، پلی اها می رابطه   20–2–3–6–11

 با مقاومت باال، ورق گالوانیزه یا میلگرد باشند.

ریزی و بتن تازه را داشته ها باید تحمل بارهای حین اجرای ناشی از عملیات بتن تعداد و ابعاد رابط   21–2– 3–6– 11

 باشد.

غیر این صورت، مقطع    درصد سطح مقطع بتن مسلح باشد. در  3ها باید کمتر از  سطح مقطع رابط   22–2–3–6–11

 تضعیف شده دیوار باید مالک محاسبات قرار گیرد.

سوزی باید مطابق ضوابط مباحث سوم و پنجم  مشخصات مقاومتی مصالح رابط در برابر آتش   23–2–3–6–11

 مقررات ملی ساختمان باشد.

 ها مشخص شود. های قالب باید در نقشه شکل هندسی و جنس رابط  24–2–3–6–11

از میلگردگذاری دیوارهای    25– 2–3– 6– 11 در محل کارخانه انجام شود، در طراحی و   ICFچنانچه قسمتی 

 های سازه باید این مساله به صورت تفکیک شده مشخص شود. نقشه

دستور برش کاری الیه عایق در نواحی الزم، مانند مرز طبقات و نواحی حساس به حریق،   26–2–3–6–11

 ها مشخص شده باشد. باید در نقشه 
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هر نوع پوشش یا نمای ساختمان مجاز است و باید توسط اتصاالت مکانیکی استاندارد به   27–2– 3– 6–11

 ها مهار شود. هسته بتنی یا رابط قالب 

باید مطابق نشریه   ICFحداقل ضخامت پوشش نمای مورد نیاز برای سیستم ساختمانی    28–2–3–6–11

 متر در نظر گرفته شود. میلی  15در هر حال نباید کمتر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد و  682 –ض 

باید از توری فلزی، رابیتس یا شبکه فوالدی مناسب که در فواصل    29–2–3–6–11 برای اجرای اندود 

ریزی دیوارها، باید تمهیدات الزم جهت مهار توری،  اند، استفاده شود و قبل از بتن استاندارد به جداره بتنی متصل شده 

 ر گرفته شود. رابیتس یا شبکه فوالدی به دیوار، توسط اتصاالت مفتولی یا نظایر آن در نظ

های پالستیکی باشد، حداکثر ارتفاع مجاز  چنانچه اتصال پوشش نما به دیوار، از طریق رابط 30– 2– 3–6–11

 متر خواهد بود.  2/7ساختمان 

های  های دیوارها و دالباید مطابق ضوابط رواداری   ICFهای سیستم ساختمانی  رواداری   31–2–3–6–11

 ملی ساختمان باشد. مبحث نهم مقررات

مالحظاتخاصاستفادهازپلیاستایرن32–2– 3–6–11

و با    ASTMپلی استایرن باید از نوع منبسط شونده کندسوز، مطابق با استاندارد    1–32–2–3–6–11

 تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد. 

متر مکعب مجاز نیست؛ در صورت نیاز    60انبار کردن پلی استایرن، با حجم بیش از    2–32–2–3–6–11

 متر فاصله باشد.  20به ذخیره سازی مقادیر بیشتر، باید بین هر انبارش حداقل 

برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و محافظت از تماس مستقیم هر گونه حریق   3– 32–2–3–6–11

متر یا  میلی  5/12احتمالی با آن، الزم است زیر سقف به وسیله پوشش مناسب مانند یک تخته گچی به ضخامت حداقل 

 متر محافظت شود. میلی  15اندود گچ به ضخامت حداقل 

ز بلوک دیواری پلی استایرن باید به وسیله پوشش مناسب به عمل آید. این محافظت ا  4–32–2–3–6–11

متر یا سایر مصالحی که بر اساس مدارک فنی مصوب و معتبر، میلی   5/12تواند یک تخته گچی با ضخامت  پوشش می 

 کند، باشد. از نظر مقاومت در برابر دمای باال معادل آن عمل می 
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های پلی استایرن باید دارای اتصال مکانیکی به سازه حافظت کننده بلوک پوشش م  5–32–2–3–6–11

 باشد. اتصال مستقیم پوشش به پلی استایرن، به تنهایی، مجاز نیست.

های مسکونی یا واحدهای  دیوارهای بین واحدهای مستقل مانند دیوار بین آپارتمان   6– 32–2– 3– 6–11

ید دارای مقاومت کافی در برابر آتش باشند. در این دیوارها باید به صورت مناسب از تجاری، اداری در هر ساختمان، با

های پلی استایرن در قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته ای که بلوک بند استفاده شود؛ به گونهمصالح حریق 

اند،  در برابر آتش از یکدیگر جدا شده   باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مراجعه شود.  682 –جلوگیری شود. برای جزییات این ضوابط به نشریه ض 

ها در مقابل آتش الزم است الیه پلی استایرن در به منظور تامین مقاومت کافی سقف  7– 32– 2– 3– 6– 11

ها، در صورت نیاز و برای تامین مرز سقف / کف هر طبقه قطع شود و بین طبقات امتداد نداشته باشد. در این قسمت

 های آتش استفاده شود. مقاومت الزم باید از مسدود کننده 

در مناطقی که در معرض خطر حمله حشرات موذی، مانند موریانه قرار دارد الزم است   8–32–2–3–6–11

 تمهیدات الزم برای محافظت از الیه پلی استایرن به عمل آید. 

هایبتنیپیشساختهساختمان4–6–11

 کلیات1– 4–6–11

ای ساختمان از قطعات بتن پیش ای و برخی از اجزای غیر سازه های بتنی پیش ساخته، تمامی اجزای سازه در ساختمان 

باشند.  شوند. قطعات بتنی پیش ساخته شامل تیر، ستون، سقف، دیوار، پله و نما می ساخته تولید شده در کارخانه تشکیل می 

هیزات موجود برای تولید، حمل و نصب قطعات پیش ساخته وابسته محدودیت ابعاد و وزن این قطعات به ظرفیت تج 

های دوگانه ای مختلفی مانند قاب خمشی، دیوار باربر و سیستم های سازه های بتنی پیش ساخته از سیستماست. سازه 

  Tهای  ، ستون شود و سیستم مقاوم آنها در برابر بارهای جانبی عبارتند از: دیوار برشی، قاب خمشی )ترکیبی( تشکیل می 

 های مهاربندی شده. شکل یک سر گیردار و قاب 

باشند. به طور کلی دو نوع اتصال خشک و تر برای  اتصاالت در قطعات بتنی پیش ساخته از اهمیت بسیاری برخوردار می 

 شود؛  این قطعات وجود دارد. در اتصاالت خشک، عمدتاً از مصالح فوالدی با جوش یا پیچ و مهره استفاده می 
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بهره  یکسان محصوالت،  و  بهبود  سرعت،  افزایش  منابع،  معیارهای  وری  از  جملگی  که  بود  خواهد  کیفیت  سازی 

تری نسبت طبقه در زمان بسیار کوتاه   4سازی است. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته، یک ساختمان  صنعتی

 ود. شبه کشورهای در حال توسعه ساخته می 

بحث مدوالر، متفاوت از موضوع ماژول است که نمونه بارز آن الرج پانل است. مدوالر به این معنی است که مدولی  

متر شروع و ده سانتی   70شود. برای مثال، عرض درها از  تعریف و ابعاد، به اندازه مضربی از آن مدول، کم و زیاد می 

متر همان مدول است. در نتیجه، دری با  متر برسد؛ این ده سانتی سانتی   110متر اضافه شود تا به  متر، ده سانتی سانتی 

 متر وجود ندارد و برای نصب، الزم نیست که نجار پای کار باشد. سانتی  74عرض 

توضیح: الرج پانل، روش ساخت با استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی که اغلب حجیم، سنگین و فاقد تنوع هستند،  

به  MWدر مقیاس    8/6اسپیتاک ارمنستان که با بزرگی    1988ساخته شده با این روش، در زلزله  های است. ساختمان 

از ناحیه اتصاالت خود دچار آسیب شدند و فرو ریختند. بر اثر این زلزله، نزدیک به   نفر    40.000وقوع پیوست، عموماً 

 نفر مجروح شدند.  130.000کشته و حدود 

زیاد و در نتیجه، امکان اتخاذ روش برای ساخت است. هنگام طراحی طرح تکرارپذیر سازی، تکرار  مشخصه اصلی انبوه 

ای  های ساخت صنعتی اهمیت ویژه ها و روشپذیری و در دسترس بودن فناوری سازی صنعتی، توجه به ساخت در انبوه

اتخاذ شیوه   با  این مهم،  و  انجام می   " طرح و ساخت" دارد  برایبه سهولت  این رو،  از  از   شود.  نتیجه  بهترین  کسب 

طرح و  " برای آنها الزامی شده است. الزام    " طرح و ساخت" سازی، شیوه  سازی در انبوه مهندسی ارزش و ترویج صنعتی 

توان از مشاور های مختلف می سازی صنعتی، الزام آن برای کل پروژه است. واضح است که در فعالیت برای انبوه   " ساخت

، پایش " طرح و ساخت" تحت مدیریت واحد و به صورت یکپارچه استفاده کرد. در شیوه    یا پیمانکاری جداگانه، لیکن

سازی صنعتی، طرح و ساخت های غیر انبوه پروژه بر عهده شخص ثالثی است که معموالً مشاور کارفرماست. در پروژه 

روف دنیا، مشاور و پیمانکار مستقل  سازی صنعتی معهای غیر انبوه تواند جدا از هم باشد؛ همان گونه که در اکثر پروژه می 

 " طرح و ساخت" سازی صنعتی، طرح و ساخت یک الزام است. در روش  های انبوه از یکدیگر هستند. حال آنکه برای طرح

شود؛ از این رو، ها حذف می تر انجام و مرحله بازنگری در نقشه بینانهاست که طراحی با توجه به مقتضیات اجرا، واقع

 شود.یابد؛ اینجاست که مهندسی ارزش محقق می ایش می وری افزبهره 

 



 ها  : مفاهیم صنعتی سازی ساختمان 1پیوست  67

 

67 

 

برای معادل فارسی آن استفاده شده،    "طرح و ساخت"که از عبارت    Design and Buildدر شیوه    توضیح:

مدیریت طرح و ساخت بر عهده مجموعه واحدی است. طراحی با لحاظ کردن نظرات مجری، به منظور کاهش 

شود مفهوم طرح و ساخت، این نیست که  شود. تاکید میها انجام میخطاها و در نتیجه افزایش سرعت در فعالیت

ای دارند که این ارتباط، توانند جدا از هم باشند؛ اما ارتباط تعریف شدهزنده با هم ادغام شوند؛ بلکه میطراح و سا

 Fastشود. روش  جویی اقتصادی ایجاد میمادر مهندسی ارزش است و به کمک آن، درصد قابل توجهی صرفه 

Tack Mode    های طراحی و اجرا صورت تاست که در آن، هم پوشانی فعالی  "طرح و ساخت"نوعی از شیوه

پذیرد. در این روش، طراح و کنترل پروژه از ابتدای پروژه باید کنار مجری باشند تا هر بخش از کار، با نظر و می

های دیگر ساخت، اگر هدف مهندسی ارزش باشد، ولی طراح و مجری با هم تایید هر سه عامل پیش برود. در شیوه 

 20در ایران، از حدود    "طرح و ساخت"هدف تحقق نخواهد یافت. کاربرد شیوه    کار طراحی را انجام ندهند، این

ها در صنایع نفت و فوالد، به صورت طرح و ساخت،  سال پیش آغاز شده است و امروزه، اکثر قریب به اتفاق پروژه 

ن صنایع، گسترده شود؛ زیرا، نقش تدارکات در ای)مهندسی، تدارکات و ساخت( واگذار می   EPCدر قالب قراردادهای  

 و تخصصی است. 

سازان صنعتی، دارای مجموعه طراحی در داخل خود یا به صورت مشارکتی هستند. البته، ممکن  در دنیا، اکثر انبوه 

های طراحی استفاده کنند؛ اما جزییات اجرایی را باید خودشان تهیه نمایند. برای مثال، پیمانکاران  است از برخی شیوه 

رترکیه با  که  قالبای  می وش  کار  تونلی  شده های  ماهرتر  نیز  آن  فرانسوی  مبدعان  از  حتی  بررسی کنند،  اند. 

 " طرح و ساخت"های تاریخی در سطح ایران و جهان، نشان دهنده این موضوع است که جملگی به روش  ساختمان

شده  بنای  انجام  داشتند،  نیز  بر ساخت  کامل  تسلط  که  نخبه  که طراحانی  مفهوم  بدین  طراحی اند.  را  نظر  مورد 

بر عهده میمی را  آن  اجرای  مسوولیت  و سپس خودشان  دلیل کردند  به  متمادی،  قرون  تدریج، طی  به  گرفتند. 

کم رنگ شد و این وضیت تا نیمه دوم قرن بیستم ادامه    "طرح و ساخت"ها، کاربرد روش  تخصصی شدن فعالیت

وری پی بردند و کاربرد آن،  و تاثیر آن در بهره  " ساخت  طرح و "گران به مزایای روش  یافت. در آن زمان، پژوهش 

 رو به فزونی گذاشت. 

شود و نیازمند ابزارهایی عملی می  TQMسازی صنعتی، مدیریت یکپارچه است که با استقرار  از دیگر الزامات انبوه

بهداشت، ایمنی و  ها؛  مانند تحقیق و توسعه برای نوآوری؛ مدیریت دانش برای ثبت و به کارگیری درس آموخته

محیط زیست برای حفظ محیط کار سالم و ایمن؛ آموزش برای تربیت نیروی کار الزم؛ و کنترل همراه با تضمین 

سازی کیفیت است. این ابزارها، الزمه اعمال مدیریت یکپارچه است. شایان  کیفیت برای اطمینان از بهبود و یکسان

ترین محورهای توسعه  با کاهش آسیب به محیط زیست، از اصلی   توجه است که افزایش ایمنی و بهداشت، همراه

 پایدار نیز است. 
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سازی ساختمان در کشورمان با کشورهای پیشرفته، الزم است تا بین ساخت و ساز صنعتی  برای کاهش فاصله صنعتی 

تامین معیارهای سه گانه  تر تشریح شد، نحوه  در دو حوزه انبوه و غیر انبوه، تفکیک قایل شد؛ زیرا همان گونه که پیش

 سازی در این دو گروه، کامالً با یکدیگر تفاوت دارد. صنعتی

های متعارف و فقدان فهرست بهای  سازی ساختمان عبارتند از: تعجیل، عادت به روشسه مانع عمده در مسیر صنعتی 

 شوند: سازی ساختمان که در ادامه بررسی می ویژه صنعتی 

به صورت  خطاست؛ در حالی که، تعجیل، گسترش خطا را تشدید می سرعت، حاصل کاهش   • کند. تعجیل 

برای صنعتی  به عنوان مانعی  این عرصه  سازی ساختمان ذکر می مستقل،  برای فعاالن  تا اهمیت آن  شود 

ریزی منابع  دهی و برنامه مشخص شود. مراحل مختلفی شامل فکر کردن؛ تعیین روش و ابزار کار، سازمان 

سازی ساختمان در کشور بود. در غیر  لگی با رعایت ترتیب انجام گیرد تا بتوان شاهد تحقق صنعتی باید جم

 یابد. این صورت، هزینه، افزایش و کیفیت، کاهش می 

های جدید  هاست که منجر به مقاومت در برابر روش های متعارف، همان گرایشی در انسان عادت به روش  •

یدی، جایگزین عادت گذشته شود، به وقت، توجه و سرمایه نیاز دارد.  شود. همیشه برای اینکه چیز جدمی 

اند و او به دلیل وابستگی و  واحدی را به شخصی واگذار کرده  2.000ی  دیده شده است که ساخت مجموعه

های سنتی، آجر را روی آجر گذاشته و در انتها هم، هدر رفت عظیم مصالح را با کامیون بار  عادت به روش

 ر محیط زیست تخلیه کرده است.زده و د

صنعتی  • ویژه  بهای  فهرست  روشفقدان  پذیرش  برای  کافی  انعطاف  که  است  شده  موجب  و  سازی  ها 

گذاری محصول و خدمات ساختمانی وجود نداشته باشد؛ در نتیجه،  های جدید صنعتی در نظام قیمتفناوری 

ت افزایش یابد. عدم اعمال مهندسی ارزش،  های جدید درطراحی و ساخریسک پیمانکاران برای کاربرد شیوه 

 سازی است. از دیگر پیامدهای فقدان فهرست بهای ویژه صنعتی 

نداشتن استاندارد کیفی و ابعادی و مدوالر نبودن معماری، اجزا، تاسیسات و تجهیزات گوناگون ساختمان، مانع اصلی  

 از سویی دیگر، عدم اتخاذ روش طرح و ساخت، در کنار نداشتن ها است. سازی سازی در غیر انبوهبرای گسترش صنعتی 
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 هاست. سازی سازی در انبوه مدیریت یکپارچه، از موانع عمده صنعتی

خورد که سازی به چشم می های ساختمانی، همچنان غلفت از معیارهای سه گانه صنعتی در اکثر قریب به اتفاق پروژه 

 شود: های زیر می منجر به کاستی 

 وری ناچیز؛ مدیریت نادرست برای ترکیب بهینه و موزون منابع و زمان و در نتیجه بهره –1

 کیفیت نامناسب؛  –2

 بندی مبتنی بر سرعت. انحراف از برنامه زمان  –3

سازی برای هر پروژه ساختمانی، حاصل رویکرد حل مساله بر پایه تفکر  شود که صنعتیبندی می چنین جمعدر پایان،  

گیری از مزیت تکرار است که از طریق ترکیب بهینه و موزون منابع و زمان با در نظر گرفتن مقتضیات اجرا برای بهره 

تاثیر قابل توجهی بر آن دارد. های اقتصادی و سیاسی، شود و فرهنگ جامعه و محدودیتمحقق می 
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 هاسازی ساختمان هایی از نحوه تعیین درجه صنعتینمونه 5پیوست 
 

 ها تشریح شود.سازی ساختمانصنعتی در این پیوست، سعی شده است با ارایه پنج نمونه، نحوه ارزیابی 

 

نمونهاول–ساختمانغیرانبوهکوچک1–5-پ

مترمربع است که یک طبقه به پارکینگ و چهار طبقه   5/134پروژه، یک ساختمان پنج طبقه در زمینی به مساحت 

 است. به واحدهای مسکونی اختصاص یافته به طوری که در هر طبقه، یک واحد قرار گرفته 

 مترمربع است. 4/493سطح کل زیربنا 

 مترمربع است.  79مساحت واحدها در هر طبقه 

متر میلی  50ابعاد داخل به داخل فضاها، به استثنای یکی از فضاهای متوالی در هر امتداد، به صورت مضربی از  

 است. 

 های ابعادی الزم برای آسایش، رعایت شده است. حداقل

 دوالر طراحی شده است. ها مابعاد درها و پنجره

 بندی ارایه شده است. های فاز دو معماری به همراه نقشه نما با جزییات زیرسازی و عایق نقشه 

 است.  %3های معماری، کمتر از های کف و دیوار در محاسبات بر اساس نقشه ضایعات برای پوشش

بلوک با بلوک پلی استایرن مورد   –  روش ساخت، اسکلت بتن آرمه درجا با قالب صنعتی در ترکیب با سقف تیرچه

 تایید است. 

 تجهیز کارگاه به صورت سنتی بوده است. 

 از مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات استاندارد استفاده شده است. 
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 فهرست مصالح فوالدی توسط طراح تهیه و به تایید ناظر رسیده است. 

 کلیه دیوارها، بلوک سفالی است. 

 سازی شده است. ای ساختمان در برابر زلزله مقاومسازه اجزای غیر 

-Uبرای انتقال آب از لوله پالستیکی تک الیه و برای انتقال فاضالب از لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت )

PVC .با اتصال چسبی استفاده شده است ) 

 ن عایق استفاده شده است. برای انتقال هوای گرم، تعویض هوا و تهویه مطبوع، از ورق گالوانیزه بدو 

 صدابندی سقف و دیوار میان واحدها انجام نشده است. 

 برای کاشی / سرامیک / سنگ از مالت تهیه شده در محل استفاده شده است.

 ها در پای کار انجام شده است. برای نما از سنگ تراورتن استفاده و برش کاری سنگ 

 ه شده است. برداری در مرحله پایان کار ارایدفترچه بهره

 شمارنده آب در ورودی هر واحد، نصب شده است. 

 در تمامی واحدها از سیفون دو حالته استفاده شده است. 

 گیرد.قرار می  ECساختمان در رده انرژی 

 *** 

( و سطح کل زیر بنای آن کمتر از حداکثر 7)کمتر از حداکثر    5، تعداد کل طبقات  100تعداد واحدهای مشابه کمتر از  

در ادامه، میزان صنعتی بودن، از طریق پر کردن چک مترمربع است؛ بنابراین، از نوع غیر انبوه کوچک است.    3.000

 شود: های متناظر تعیین میلیست
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1–5–سازیبرایساختمانموضوعبندپچکلیستالزاماتصنعتی1– 5–جدولپ

 خیر بلی  های غیر انبوه کوچک سازی در ساختمان الزامات صنعتی 
کاربرد  
 ندارد 

 بند مرتبط 

 الزامات عمومی  ردیف

1 
استاندارد بودن و در صورت فقدان استاندارد ملی، داشتن  

برای مصالح، قطعات، تجهیزات و  های فنی الزم تاییدیه
 تاسیسات 

   11 – 2 – 2 – 1 

    11 – 2 – 2 – 2 برداری در مرحله پایان کار ارایه دفترچه بهره 2

    11 – 2 – 2 – 3 10کسب حداقل شاخص حامی محیط زیست  3

    11 – 2 – 2 – 4 تهیه فهرست مصالح فوالدی و تایید توسط ناظر  4

 الزامات طراحی  ردیف

1 
 50ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از 

متر، به استثنای یکی از فضاهای متوالی در هر  میلی 
 امتداد

   11 – 2 – 3 – 1 

    11 – 2 – 3 – 2 مدوالر بودن ابعاد در و پنجره  2

    11 – 2 – 3 – 3 های فاز دو معماری ارایه نقشه 3

4 
های  برای پوشش  %3ساختن ضایعات به حداکثر محدود 

    11 – 2 – 3 – 4 های معماری کف و دیوار در محاسبات بر اساس نقشه

5 
های حین ساخت، حمل و نصب در  توجه به بارگذاری 

 ای پیش ساخته )مراجعه به متن(طراحی اجزای سازه 
   11 – 2 – 3 – 5 

6 
مراحل ساخت، حمل،  توجه به مالحظات اجرایی در کلیه 

ای نصب و نیز تعمیر و نگهداری در طراحی اجزای سازه 
 پیش ساخته 

   11 – 2 – 3 – 6 

7 
های چوبی مطابق با  ای ساختمان طراحی اجزای سازه 

 های معتبر نامه ضوابط آیین
   11 – 2 – 3 – 7 

    11 – 2 – 3 – 8 ها ای ساختمان سازی اجزای غیر سازه مقاوم  8

9 
ارایه نقشه نما، حداقل شامل جزییات زیرسازی و  

    11 – 2 – 3 – 9 بندی عایق
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 خیر بلی  های غیر انبوه کوچک سازی در ساختمان الزامات صنعتی 
کاربرد  
 ندارد 

 بند مرتبط 

 الزامات اجرایی  ردیف

1 
در نظر گرفتن مالحظات بارگیری، حمل، باراندازی و  

های  مطابق مقررات و آیینانبارداری اجزای پیش ساخته 
 معتبر

   11 – 2 – 4 – 1 

    11 – 2 – 4 – 2 منع لوله فلزی برای انتقال آب و فاضالب 2

   11 – 2 – 4 – 3  صدابندی سقف و دیوار میان واحدها  3

چکلیستالزاماتکسبشاخصحامیمحیطزیستبرایساختمانموضوع2– 5–جدولپ

1– 5–بندپ

 الزامات کسب شاخص حامی محیط زیست
سقف  
 امتیاز

 بند مرتبط  امتیاز

 جویی در مصرف آب الزامات صرفه  ردیف

 1 – 1 – 2 – 5 – 11 1 1 نصب شمارنده آب در ورودی هر واحد  1

 2 – 1 – 2 – 5 – 11 1 1 نصب سیفون دو حالته 2

3 
آوری و تصفیه آب باران یا آب خاکستری برای استفاده  جمع

 مجدد در موارد مجاز 
14 0 11 – 5 – 2 – 1 – 3 

 های تجدیدپذیر جویی در مصرف انرژی و تولید انرژی الزامات صرفه  ردیف

1 
برق مصرفی سالیانه با منابع انرژی   %40به ازای تولید 

 تجدیدپذیر 
24 0 11 – 5 – 2 – 2 – 1 

2 
آب گرم مصرفی سالیانه با منابع انرژی   %30به ازای تولید 

 تجدیدپذیر 
6 0 11 – 5 – 2 – 2 – 2 

3 

 19رده انرژی طبق مبحث 
EC – 9  امتیاز 
EC+ – 22  امتیاز 

EC++ – 54  امتیاز 

54 9 11 – 5 – 2 – 2 – 3 

 – 11 100 مجموع امتیازات 
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صدابندی سقف و دیوار " های غیر انبوه کوچک به جز الزام اجرایی  سازی ساختمان الزامات صنعتی این ساختمان تمامی  

را تامین نموده است. همین یک مورد کافی است که این ساختمان غیر صنعتی تلقی شود و دیگر نیازی    " میان واحدها

موضوع، الزامات کسب شاخص تکمیلی  سازی نیست. در اینجا، به علت جنبه آموزشی  به محاسبه شاخص تکمیلی صنعتی 

 شود. سازی بررسی می صنعتی

سازیبرایساختمانچکلیستالزاماتکسبشاخصتکمیلیصنعتی3– 5–جدولپ

1–5– موضوعبندپ

های غیر  سازی در ساختمان الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی 
 انبوه کوچک 

سقف  
 امتیاز

 بند مرتبط  امتیاز

 طراحی ردیف

 1 – 2 – 5 – 2 – 11 6 6 های ابعادی مطلوبیت و آسایش انتخاب حداقل  1
 1 – 2 – 5 – 2 – 11 0 2 ای / میراگرها های لرزه کاربرد جداسازی  2
 1 – 2 – 5 – 2 – 11 0 6 نمای خارجی صنعتی  3
 1 – 2 – 5 – 2 – 11 0 3 نصب نما بدون نیاز به برش کاری در محل  4

 سازه  ردیف
 1 – 3 – 5 – 2 – 11 75/15 35 (2 –  2 – 11امتیاز به دست آمده از رابطه ) 1

 دیوار ردیف

 1 – 4 – 5 – 2 – 11 5 20 (3 –  2 – 11امتیاز به دست آمده از رابطه ) 1

 سایر موارد اجرایی  ردیف

1 
تجهیز کارگاه به صورت پیش ساخته با قابلیت  

 استفاده مجدد 
3 0 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

2 
پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته پله و راه

 موقت
3 0 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

 1 – 5 – 5 – 2 – 11 0 3 پله پیش ساخته و نیمه پیش ساختهپله و راه 3

4 
واحدهای سرویس بهداشتی پیش ساخته یا نیمه  

 پیش ساخته 
3 0 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

 1 – 5 – 5 – 2 – 11 4 4 کشی صنعتی برای آب و فاضالبلوله  5

6 
های سفت کاری  کاربرد حداقل یک مورد از روش 

های نازک  صنعتی با حذف زیرسازی یا روش 
 کاری سریع 

2 0 11 – 2 – 5 – 5 – 1 
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های غیر  سازی در ساختمان الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی 
 انبوه کوچک 

سقف  
 امتیاز

 بند مرتبط  امتیاز

7 
غیر نما با مالت  نصب کاشی / سرامیک / سنگ 

 پیش آماده یا چسب 
5 0 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

 1 – 5 – 5 – 2 – 11 0 2 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا  8

 1 – 5 – 5 – 2 – 11 0 3 نصب خشک نما  9

 – 75/30 100 مجموع امتیازات 

 

شود. حال آن که، اگر تمامی الزامات را رعایت تلقی می   غیرصنعتیاین ساختمان با توجه به عدم تامین همه الزامات،  

 –  2  –   11است، طبق بند    60و کمتر از    30که بیشتر از    75/30سازی  کرد، به علت کسب شاخص تکمیلی صنعتیمی 

 سازی درجه دو را کسب کند. توانست گواهی صنعتی می  4 – 6

نمونهدوم–ساختمانغیرانبوهکوچک2– 5– پ

مترمربع است که یک طبقه به پارکینگ، یک طبقه به انباری    240پروژه، یک ساختمان شش طبقه در زمینی به مساحت  

 طبقه، یک واحد قرار گرفته است.  و چهار طبقه به واحدهای مسکونی اختصاص یافته، به طوری که در هر

 مترمربع است.  917سطح کل زیر بنا 

 مترمربع است.  135مساحت واحدها در هر طبقه 

 متر است. میلی  50ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از 

 های ابعادی الزم برای آسایش رعایت شده است.حداقل

 ها مدوالر طراحی شده است.ابعاد درها و پنجره 

 بندی ارایه شده است. های فاز دو معماری به همراه نقشه نما شامل جزییات زیرسازی و عایققشهن

های معماری رعایت های کف و دیوار در محاسبات بر اساس نقشهبرای پوشش   %3محدود ساختن ضایعات، به حداکثر  

 شده است. 

 روش ساخت، اسکلت فلزی جوشی در ترکیب با سقف عرشه فوالدی است. 

 



 

103 

 

 ها به صورت سنتی بوده است.تجهیز کارگاه برای دفاتر به صورت پیش ساخته و برای سایر قسمت 

 از مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات استاندارد استفاده شده است. 

 فهرست مصالح فوالدی توسط طراح تهیه و به تایید ناظر رسیده است.

 کلیه دیوارها، بلوک سیمانی سبک است.

 سازی شده است. ای ساختمان در برابر زلزله مقاوم ه اجزای غیر ساز

( با اتصال U-PVCبرای انتقال آب از لوله چند الیه و برای انتقال فاضالب از لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت )

 پوش فیت استفاده شده است. 

 گالوانیزه عایق شده به کار رفته است.های ورق برای انتقال هوای گرم، تعویض هوا و تهویه مطبوع، کانال 

 صدابندی سقف و دیوار میان واحدها انجام شده است. 

 برای کاشی / سرامیک / سنگ از مالت پیش آماده استفاده شده است. 

 ها در کارخانه انجام شده است. برای نما از سنگ تراورتن همراه با چوب و فلز، استفاده و برشکاری سنگ

 در مرحله پایان کار ارایه شده است.  برداریدفترچه بهره 

شمارنده آب در ورودی هر واحد، نصب و در تمامی واحدها از سیفون دو حالته استفاده شده است. ساختمان در رده انرژی  

EC+  گیرد. قرار می 

 *** 

مترمربع )کمتر    917( و سطح کل زیر بنای آن  7)کمتر از حداکثر    6، تعداد کل طبقات  100تعداد واحدهای مشابه کمتر از  

 مترمربع( است؛ بنابراین، از نوع غیر انبوه کوچک است.   3.000از حداکثر 

 شود: های متناظر تعیین می در ادامه، میزان صنعتی بودن، از طریق پر کردن چک لیست
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2–5–سازیبرایساختمانموضوعبندپچکلیستالزاماتصنعتی4– 5–جدولپ

 خیر بلی  های غیر انبوه کوچک سازی در ساختمان الزامات صنعتی 
کاربرد  
 ندارد 

 بند مرتبط 

 الزامات عمومی  ردیف

1 
استاندارد بودن و در صورت فقدان استاندارد ملی، داشتن  

قطعات، تجهیزات و  های فنی الزم برای مصالح، تاییدیه
 تاسیسات 

   11 – 2 – 2 – 1 

    11 – 2 – 2 – 2 برداری در مرحله پایان کار ارایه دفترچه بهره 2
    11 – 2 – 2 – 3 10کسب حداقل شاخص حامی محیط زیست  3
    11 – 2 – 2 – 4 تهیه فهرست مصالح فوالدی و تایید توسط ناظر  4

 الزامات طراحی  ردیف

1 
 50ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از 

متر، به استثنای یکی از فضاهای متوالی در هر  میلی 
 امتداد

   11 – 2 – 3 – 1 

    11 – 2 – 3 – 2 مدوالر بودن ابعاد در و پنجره  2

    11 – 2 – 3 – 3 های فاز دو معماری ارایه نقشه 3

4 
های  برای پوشش  %3حداکثر محدود ساختن ضایعات به 

    11 – 2 – 3 – 4 های معماری کف و دیوار در محاسبات بر اساس نقشه

5 
های حین ساخت، حمل و نصب در  توجه به بارگذاری 

 ای پیش ساخته )مراجعه به متن(طراحی اجزای سازه 
   11 – 2 – 3 – 5 

6 
توجه به مالحظات اجرایی در کلیه مراحل ساخت، حمل،  

ای نصب و نیز تعمیر و نگهداری در طراحی اجزای سازه 
 پیش ساخته 

   11 – 2 – 3 – 6 

7 
های چوبی مطابق با  ای ساختمان طراحی اجزای سازه 

 های معتبر نامه ضوابط آیین
   11 – 2 – 3 – 7 

    11 – 2 – 3 – 8 ها ای ساختمان سازی اجزای غیر سازه مقاوم  8

9 
حداقل شامل جزییات زیرسازی و  ارایه نقشه نما، 

    11 – 2 – 3 – 9 بندی عایق
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 خیر بلی  های غیر انبوه کوچک سازی در ساختمان الزامات صنعتی 
کاربرد  
 ندارد 

 بند مرتبط 

 الزامات اجرایی  ردیف

1 
در نظر گرفتن مالحظات بارگیری، حمل، باراندازی و  

های  آیینانبارداری اجزای پیش ساخته مطابق مقررات و 
 معتبر

   11 – 2 – 4 – 1 

    11 – 2 – 4 – 2 منع لوله فلزی برای انتقال آب و فاضالب 2

    11 – 2 – 4 – 3 صدابندی سقف و دیوار میان واحدها  3



چکلیستالزاماتکسبشاخصحامیمحیطزیستبرایساختمانموضوع5– 5–جدولپ

2– 5–بندپ

 الزامات کسب شاخص حامی محیط زیست
سقف  
 امتیاز

 بند مرتبط  امتیاز

 جویی در مصرف آب الزامات صرفه  ردیف

 1 – 1 – 2 – 5 – 11 1 1 نصب شمارنده آب در ورودی هر واحد  1

 2 – 1 – 2 – 5 – 11 1 1 نصب سیفون دو حالته 2

3 
آوری و تصفیه آب باران یا آب خاکستری برای  جمع

 استفاده مجدد در موارد مجاز 
14 0 11 – 5 – 2 – 1 – 3 

 های تجدیدپذیر جویی در مصرف انرژی و تولید انرژی الزامات صرفه  ردیف

1 
برق مصرفی سالیانه با منابع انرژی   %40به ازای تولید 

 تجدیدپذیر 
24 0 11 – 5 – 2 – 2 – 1 

2 
آب گرم مصرفی سالیانه با منابع   %30به ازای تولید 

 انرژی تجدیدپذیر 
6 0 11 – 5 – 2 – 2 – 2 

3 

 19رده انرژی طبق مبحث 
EC – 9  امتیاز 
EC+ – 22  امتیاز 

EC++ – 54  امتیاز 

54 22 11 – 5 – 2 – 2 – 3 

 – 24 100 مجموع امتیازات 
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های غیر انبوه کوچک را تامین نموده است. بنابراین، شاخص تکمیلی  سازی ساختمان الزامات صنعتی این ساختمان تمامی  

 شود. سازی برای آن محاسبه می صنعتی

سازیبرایساختمانچکلیستالزاماتکسبشاخصتکمیلیصنعتی6– 5–جدولپ

2–5– موضوعبندپ

های  سازی در ساختمان الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی 
 غیر انبوه کوچک 

سقف  
 امتیاز

 بند مرتبط  امتیاز

 طراحی ردیف

 1 – 2 – 5 – 2 – 11 6 6 های ابعادی مطلوبیت و آسایش انتخاب حداقل  1
 1 – 2 – 5 – 2 – 11 0 2 ای / میراگرها های لرزه کاربرد جداسازی  2
 1 – 2 – 5 – 2 – 11 0 6 نمای خارجی صنعتی  3
 1 – 2 – 5 – 2 – 11 3 3 نصب نما بدون نیاز به برش کاری در محل  4

 سازه  ردیف

 1 – 3 – 5 – 2 – 11 5/24 35 (2 –  2 – 11امتیاز به دست آمده از رابطه ) 1

 دیوار ردیف

 1 – 4 – 5 – 2 – 11 9 20 (3 –  2 – 11امتیاز به دست آمده از رابطه ) 1

 سایر موارد اجرایی  ردیف

1 
تجهیز کارگاه به صورت پیش ساخته با قابلیت  

 استفاده مجدد 
3 5/1 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

2 
پله پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته موقت  پله و راه

 ویژه دوره ساخت 
3 0 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

 1 – 5 – 5 – 2 – 11 0 3 پله پیش ساخته و نیمه پیش ساختهپله و راه 3

4 
واحدهای سرویس بهداشتی پیش ساخته یا نیمه  

 پیش ساخته 
3 0 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

 1 – 5 – 5 – 2 – 11 4 4 کشی صنعتی برای آب و فاضالبلوله  5

6 
کاری صنعتی با  های سفت حداقل یک مورد از روش 

 های نازک کاری سریع حذف زیرسازی یا روش 
2 *2 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

7 
نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیر نما با مالت  

 پیش آماده یا چسب 
5 5 11 – 2 – 5 – 5 – 1 

 1 – 5 – 5 – 2 – 11 0 2 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا  8
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های  سازی در ساختمان شاخص تکمیلی صنعتی الزامات کسب 
 غیر انبوه کوچک 

سقف  
 امتیاز

 بند مرتبط  امتیاز

 1 – 5 – 5 – 2 – 11 0 3 نصب خشک نما  9
 – 55 100 مجموع امتیازات 

 

های سفت کاری صنعتی روش "امتیاز در بند    2کشی،  های گالوانیزه عایق شده برای کانال* به علت استفاده از ورق 

 تعلق گرفته است.  "های نازک کاری سریع مانند استفاده از اقالم پیش ساختهحذف زیرسازی یا روش با 

های غیر انبوه کوچک و کسب شاخص تکمیلی سازی ساختماناین ساختمان با توجه به تامین همه الزامات صنعتی

 کند.را کسب میسازی درجه دو گواهی صنعتی 4 –  6 – 2 – 11است، طبق بند   60و  30که بین  55

ساختمانغیرانبوهمتوسط3– 5– پ

مترمربع است که دو طبقه آن به پارکینگ و شش طبقه    395پروژه، یک ساختمان هشت طبقه در زمینی به مساحت  

مترمربع   125و    110های  به واحدهای مسکونی اختصاص یافته است. در هر طبقه مسکونی، دو واحد به مساحت

 واقع شده است. 

 مترمربع است. 2.056سطح کل زیربنا 

 های ابعادی الزم برای آسایش، رعایت شده است. حداقل

 متر است. میلی 50ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از  

 ابعاد در و پنجره مدوالر طراحی شده است. 

 ایه شده است. بندی ارهای فاز دو معماری و نقشه نما، حداقل شامل جزییات زیرسازی و عایقنقشه 

های معماری رعایت شده های کف و دیوار در تطابق با نقشه برای پوشش   %2محدود ساختن ضایعات به حداکثر  

 است. 

 اند. ها و محاسابت گودبرداری و پایدارسازی گود با جزییات کامل و روش اجرایی ارایه شدهنقشه 

 عرشه فوالدی است. ای در ترکیب با سقف روش ساخت، اسکلت فلزی پیچ و مهره

 فهرست مصالح فوالدی توسط طراح تهیه و به تایید ناظر رسیده است. 
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 کلیه دیوارها، بلوک سیمانی سبک است.

 سازی شده است. ای ساختمان در برابر زلزله مقاوماجزای غیر سازه 

 جرایی، ارایه شده است.های آن با جزییات کامل اهای مهندسی مورد تایید، طراحی و نقشه تاسیسات پروژه با روش 

 های کارگاهی اجرای سازه به صورت کامل با روش اجرایی ارایه شده است. نقشه 

 تجهیز کارگاه به صورت پیش ساخته )کانکس( با قابلیت استفاده مجدد بوده است. 

 مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات استاندارد به کار رفته است. 

 وره ساخت طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان استفاده شده است. پله پیش ساخته موقت، ویژه داز راه

 صدابندی سقف و دیوار میان واحدها انجام شده است. 

( با اتصال پوش PPهای چند الیه و برای انتقال فاضالب از لوله و فیتینگ پلی پروپیلن )برای انتقال آب از لوله

 فیت استفاده شده است. 

 های نیمه پیش ساخته عایق به کار رفته است. تعویض هوا و تهویه مطبوع، کانالبرای انتقال هوای گرم، 

 اند.کاشی / سرامیک / سنگ با مالت پیش آماده و چسب سنگ نصب شده 

 به جای سبدی بنایی رایج مستراح ایرانی، کف خواب پیش ساخته از جنس فایبرگالس به کار رفته است. 

 های سرد اجرا استفاده شده است. ها، عایقبرای عایق کاری رطوبتی کف آشپزخانه 

 ها در پای کار انجام شده است. برای نما از سنگ تراورتن و آجرنما استفاده و برش کاری سنگ 

 برای نصب نما از مالت استفاده شده است. 

 برداری در مرحله پایان کار ارایه شده است. دفترچه بهره

 تمامی واحدها از سیفون دو حالته استفاده شده است. شمارنده آب در ورودی هر واحد، نصب و در 

 گیرد.قرار می +ECساختمان در رده انرژی 

 

 

 

 


