ضًرای مزکشی وظام مُىذسی ساختمان

گشارش:

راَبزد آمًسش مستمز
تذيیه :دکتز سیذرضا سزافزاسی
کمیسیًن آمًسش ،پژيَص ،آسمًن ي اوتطارات

گشارش حاضز خالصٍای اس تالشَای اوجام ضدٌ در کمیسیًن آمًسش،
پژيَص ،آسمًن ي اوتطارات ضًرای مزکشی ي کارگزيٌَای سیز مجمًعٍ در
راستای تحقق بىد  7قطعىامٍ اجالس بیست ي یکم َیأت عمًمی
1397میباضد.

بٌذ : 7
بِ جْت رؽذ ٍ ارتمبی داًؼ ٍ هْبرت اػضبی عبسهبىّ ،یأت ػوَهی اس ؽَرای
هزوشی هیخَاّذ ًغبت بِ تْیِ ًظبمً-بهِ راّبزدی آهَسػ هغتوز بِ ػٌَاى
یه بزًبهِ جبهغ آهَسؽی بب رٍیىزد وبربزدی ٍ بب تأویذ بز تَجِ ٍیضُ بِ
آهَسػ ػولی الذام ًوبیذ تب ضوي بْیٌِ وزدى ًحَُ آهَسػ در عزاحیً ،ظبرت
ٍ اجزا ایي آهَسؽْب در هزاحل ٍرٍد بِ حزفِ ،ارتمبی پبیِ ،توذیذ پزٍاًِ هَرد
تأویذ ٍ اجزا لزار گیزد.

•

ّیات سئیسِ وویسیَى:

سایش اػضای وویسیَى:

•

جَاد جَاى هجیذی – اسدبیل (سئیس)

•

سیذسضا سشافشاصی – خشاساى جٌَبی

•

پیواى تشن صادُ – وشهاى (ًایب سئیس)

•

حویذسضا واسگش -وشهاًطاُ

•

جؼفش صاسع – فاسس (دبیش)

• واٍُ ًَسی – لن

•

بْشًگ دیلوماًی – آرسبایجاى غشبی

•

ّذی پَس غفاس هغفشتی  -گیالى

•

هحوَد ًیىخَاُ – سوٌاى

•

هحوذسضا جَاّشی تفتی –یضد

•

آصادُ هحوَدی  -هاصًذساى

•

واسضٌاس ٍ ّواٌّگ وٌٌذُ وویسیَى  :آلای ًادسیاى

پیطگفتاس
تبذیل عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى بِ یه عبسهبى ػلوی-حزفِای ؽبخـ
در فٌؼت عبختوبى ٍ هَرد اػتوبد جبهؼًِ ،یبسهٌذ داؽتي اػضبی حزفِهٌذ ػبلن
اعت وِ بتَاًذ ولیِ ًیبسّبی جبهؼِ در بخؼ عبختوبى را هغتٌذ بِ هببًی ػلوی ٍ
در ًظز گزفتي جٌبِّبی سیببؽٌبختی ،التقبدی ،فزٌّگی ٍ اجتوبػی ایزاى
اعالهی ٍ در یه هحیظ اخالقهذار بزآٍردُ ًوبیٌذ.

ّز فزدی هیتَاًذ در جٌبِّبی هختلف اخالقهذاری ،حزفِهٌذی ،فؼبلیت
تخققی تیوی ٍ رٍیبرٍییّبی اجتوبػی آهَسػ ببیٌذ .عپظ ،بب ػولیبتی وزدى
آهَسػّب ٍ پیگیزی ببسخَردّب در جْت آهَسػ بیؾتز ٍ ارتمبی خَد الذام ًوبیذ.
بب تَجِ بِ پیؾزفت تىٌَلَصی ٍ پیذایؼ هغبیل جذیذ ،ایي فزآیٌذ یه وبر
هغتوز در عَل ػوز اعت.
اس ایي رٍ ،در دیي اعالم ،آهَسػ هغتوز (اس گَْارُ تب گَر) یه ارسػ تلمی
هیؽَد ٍ یًَغىَ یبدگیزی هبدامالؼوز را بِ ػٌَاى یه هفَْم اعبعی بزای
وؾَرّبی تَعؼِیبفتِ ٍ در حبلتَعؼِ بزای اػوبل در عیبعتْبی آهَسؽی آًْب
هیداًذ.

چطناًذاص

ساصهاى ػلوی – حشفِ ای ضاخص دس صٌؼت ساختواى

ساّىاس

اػضای حشفِهٌذ ػالن

ّذف گزاسی ولی

بشسسی تجشبیات جْاًی

بشسسی ٍضغ هَجَد

تؼییي اّذاف آهَصضی

تؼییي ساّبشد آهَصش هستوش

ّذف گزاسی ولی
َدف گذاری در کمیسیًن آمًسش ،پژيَص ،آسمًن ي اوتطارات

بٌذ :2
ًْبدیٌِ وزدى آهَسػ هغتوز در جبهؼِ هٌْذعی بِ هٌظَر بزٍسرعبًی داًؼ
فٌی ٍ احزاس فالحیت هٌْذعی
قطعىامٍ اجالس بیست ي یکم َیأت عمًمی 1397
بٌذ : 7
بِ جْت رؽذ ٍ ارتمبی داًؼ ٍ هْبرت اػضبی عبسهبىّ ،یأت ػوَهی اس ؽَرای
هزوشی هیخَاّذ ًغبت بِ تْیِ ًظبمً-بهِ راّبزدی آهَسػ هغتوز بِ ػٌَاى
یه بزًبهِ جبهغ آهَسؽی بب رٍیىزد وبربزدی ٍ بب تأویذ بز تَجِ ٍیضُ بِ
آهَسػ ػولی الذام ًوبیذ تب ضوي بْیٌِ وزدى ًحَُ آهَسػ در عزاحیً ،ظبرت
ٍ اجزا ایي آهَسؽْب در هزاحل ٍرٍد بِ حزفِ ،ارتمبی پبیِ ،توذیذ پزٍاًِ هَرد
تأویذ ٍ اجزا لزار گیزد.

تجشبیات جْاًی

مُمتزیه مًسسٍ ای کٍ در مًضًع َذف گذاری اَذاف آمًسش
مُىذسی کارکزدٌ است مًسسٍ  ABETاست .اَذاف آمًسضی
ایه مًسسٍ تًسط مًسسٍ مُىذسیه ػمزان آمزیکا )(ASCE
تًسؼٍ دادٌ ضذ ي بٍ ػىًان يیژگیُای مُىذسیه ػمزان )(Civil
لزن  21ارائٍ گزدیذ.
Accreditation Board for Engineering and Technology
)(ABET
CRITERIA FOR ACCREDITING ENGINEERING PROGRAMS

تجشبیات جْاًی
يیژگی بزای مُىدسیه عمزان در قزن  21اس وظز ASCE
 -1تَاًبیی اعتفبدُ اس داًؾْبی ریبضی ،ػلَم ٍ هٌْذعی
 -2تَاًبیی عزاحی ٍ اًجبم آسهبیؼ ٍ تحلیل ٍ تفغیز ًتبیج.

 -3تَاًبیی عزاحی یه عیغتنٍ ،عیلِ ،یب فزایٌذ ،جْت رفغ ًیبسّب
 -4تَاًبیی وبر در گزٍُ ّبی دارای ػولىزدّبی چٌذگبًِ
 -5تَاًبیی ؽٌبعبیی ،عبهبًذّی ٍ حل هؾىالت هٌْذعی
 -6تَاًبیی درن هغئَلیت ّبی حزفِ ای ٍ اخاللی
 -7تَاًبیی ایجبد ارتببط هَثز
 -8وغب آهَسػ ّبی السم جْت درن تبثیز راُ حل ّبی هٌْذعی در لبلب هفبّین
جْبًی ٍ اجتوبػی
 -9درن ضزٍرت وغب هذاٍم آهَسػ در عَل وبر حزفِ ای

 -10آگبّی اس هغبیل هؼبفز

تجشبیات جْاًی
يیژگی بزای مُىدسیه عمزان در قزن  21اس وظز ASCE
 -11تَاًبیی اعتفبدُ اس فٌبٍری ّب ،هْبرت ّب ٍ ،ابشارّبی هذرى ،ضزٍری بزای
فؼبلیتْبی هٌْذعی
 -12تَاًبیی وبربزد داًؼ در سهیٌِ ّبی خبؿ هزبَط هٌْذعی ػوزاى
 -13داؽتي درن درعتی اس اجشای هذیزیت پزٍصُ ،عبخت ٍ عبس ٍ هذیزیت
دارایی
 -14درن درعتی اس وغب ٍ وبر ٍ عیبعت ّبی ػوَهی.
 -15داًغتي درن درعتی اس ًمؼ هذیز ٍ لَاػذ ٍ رفتبر هذیزیت

بشسسی ٍضغ هَجَد
بزای بزرعی هؾىالت ٍ ًمبط لَت ٍضغ هَجَد آهَسػ در عبسهبى ،وبرّبی
سیز اًجبم گزفت:
 بزرعی وبرّبی اًجبم ؽذُ در دٍرُ ّبی لبلی
 هىبتببت بب عبسهبًْبی اعتبًْب ٍ دریبفت دیذگبُ ّب
 جلغبت هؾتزوی بب هغَلیي آهَسؽی عبسهبًْبی اعتبًْب ٍ دریبفت ًظزات
 دریبفت دیذگبُ ّبی گزٍُ ّبی تخققی
 جلغبت هؾتزن بب دفتز همزرات هلی ٍسارت راُ ٍ ؽْزعبسی بزای دریبفت
دیذگبُ ّب
 جلغبت هتؼذد در وویغَى

بزرعی هؾىالت ٍ ًمبط لَت ٍضغ هَجَد
آهَسػ در عبسهبى در وٌبر هغبلؼِ
تجزبیبت جْبًی هٌجز بِ تذٍیي اّذاف
آهَسؽی ٍ راّبزد آهَسػ هغتوز گزدیذ
وِ خالفِ ًتبیج در اداهِ ارائِ هی گزدد.

اّذاف آهَصضی

هؼیبرّبی  ASCEخالفِ عبسی ؽذُ ٍ بز اعبط آى
دعتِبٌذی آهَختِّب در بزًبهِ آهَسػ هغتوز بِ فَرت
سیز در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت

با تلفیك دستٍ بىذی آمًختٍ َا ي ديران کاری مُىذس می تًان بزوامٍ
آمًسش مستمز را بٍ ضکل کلی سیز ارائٍ ومًد

َز کذام اس سلًلُای تلفیمی ( مثال  ) KE-2فُزست دريسی را بایذ در خًد
جای دَذ کٍ داوص مزبًطٍ در پایٍ مًرد وظز را بٍ مُىذس آمًسش دَذ.

راّبزد آهَسػ هغتوز یه فزآیٌذ هغتوز
اعت وِ بِ عَر دائن ًیبسهٌذ بزرعی،
ببسبیٌی ٍ افالح دارد .ولیبت فزآیٌذ ٍ
اجشای ایي چزخِ در اداهِ ارائِ هی گزدد.

تذٍیي /اصالح
ضیَُ ّای آهَصضی

تذٍیي /اصالح
لَاًیي،دستَسالؼولْا
ٍ ضیَُ ًاهِ ّا

تؼییي /اصالح
هذیشیت آهَصضی

ساّبشد آهَصش
هستوش

تذٍیي /اصالح
سشفصلْای آهَصضی

ًظام جاهغ اسصیابی

تذٍیي /اصالح
هٌابغ آهَصضی

هذیشیت آهَصضی
هستبذاًِ
مذیز خًد را مافًق افزاد تلمی کزدٌ ي با اػمال لذرت ي تىبیٍ فزآیىذ آمًسش را اوجام میدَذ.

وٌتشل ٍ اسصیابی
ضیَُ ّا

بز اساس آییهوامٍَا ي ممزرات اوجام میگیزد .با تًجٍ بٍ دستًری بًدن ممزرات ،کاربزد ایه
فزآیىذ ،آمًسشَا را در حذ رفغ تکلیف بالی وگٍ میدارد.

هطاسوتی
يظیفٍ مذیز ایجاد بستزَای السم است .فزآیىذ آمًسش با در وظز گزفته ویاسَا ي اوگیشَای
افزاد صًرت میگیزد .در راَکار مذکًر ،مذیز ػاليٌ بز استفادٌ اس لاوًن ي ممزرات بٍ افزاد
ارسش ي ضخصیت میدَذ ي اس ایذٌَا ي وًآيریَای افزاد استفادٌ میومایذ.
پژيَصَای اوجام ضذٌ وطان میدَذ کٍ تزکیب ضیًَای ديم ي سًم در ایزان وتیجٍ بُتزی دارد.
َزچىذ کالس َا ي ديرٌ َای ارتمای پایٍ بزوامٍ ریشی ي بزگشار می ضًوذ يلی الشام بٍ حضًر در ديرٌ حذف
ضذٌ ي مُىذسیه می تًاوىذ بٍ صًرت ضخصی آمًسش ببیىىذ يلی الشام ارسیابی ديرٌ َا پابزجا بالی می ماوذ.

ضیَُ ّای آهَصضی
ًوَدار سیز تبثیز ؽیَُ ّبی هختلف آهَسػ را در وویت ٍ ویفیت تَاًبییّبی ؽىل گزفتِ در افزاد
ًؾبى هی دّذ .ایي ًوَدار ،لشٍم تَجِ بِ دٍرُ ّبی ػولی را ًؾبى هی دّذ.

ضیَُ ّای آهَصضی
در اٍلیي الذام جْت تؼزیف یب عبهبًذّی ؽیَُّبی آهَسؽی تذٍیي
ؽیًَُبهِّبی سیز در دعتَر وبر وویغیَى لزار گزفت.
 ؽیًَُبهِ وبرآهَسی لبل اس ٍرٍدبِ حزفِ
(بب اعتفبدُ اس تجزبیبت ٍ الذاهبت اعتبى فبرط)

ً ظبمًبهِ یبدگیزی الىتزًٍیىی

راّبز وبرگزٍُ بزرعی ؽیًَُبهِّب :هٌْذط ًَری

لَاًیي،دستَسالؼولْا ٍ ضیَُ ًاهِ ّا
افالح عبختبرّب ٍ دعتَرالؼولْب بخؾی اس راّبزد آهَسػ هغتوز اعت.
ّزچٌذ ایي هَضَع در دعتَر وبر لزار داؽت ٍلی ّوشهبى ؽذى الذام دفتز
همزرات هلی بزای ببسًگزی ؽیًَُبهِّبی آهَسؽی عبب تغزیغ بحث ٍ
جلغبت هتؼذد بب دفتز ،دریبفت ًظزات اعتبًْب ٍ تؼبهل جْت لحبػ وزدى
حذاوثزی دیذگبُّبی عبسهبى گزدیذ .ؽیًَُبهِّبی هَرد بزرعی ػببرتٌذ اس:
 ؽیًَُبهِ ًحَُ فذٍر ،توذیذ ٍ ارتمب پبیِ هٌْذعی
 ؽیًَُبهِ اػغبی فالحیت آهَسػ

 ؽیًَُبهِ فذٍر فؼبلیت هجزی آهَسػ
راّبز وبرگزٍُ بزرعی ؽیًَُبهِّب :دوتز سارع

سشفصلْای آهَصضی
بب تَجِ بِ تغییزات تىٌَلَصی ٍ همزرات عزاحی عبختوبًْب ،تذٍیي یب افالح
عزفقلْبی آهَسؽی بخؾی اس راّبزد آهَسػ هغتوزاعت .پظ اس ارائِ راّبزد
آهَسػ هغتوز در دفتز همزرات هلی ببسًگزی ػٌبٍیي دٍرُّبی آهَسؽی
هغببك اّذاف آهَسؽی تذٍیي ؽذُ در دعتَر وبر لزار گزفت .در ایي راعتب،
دیذگبُّبی اعتبًْب دریبفت ؽذ ٍ جلغبت هؾتزوی بب ًوبیٌذگبى وویتِّبی
آهَسػ اعتبًْب اًجبم گزفت.
ّوشهبى بب ایي الذاهبت ،ببسًگزی عزفقلْبی دٍرُّبی ارتمب در دعتَر وبر
ٍسارت راُ ٍ ؽْزعبسی لزار گزفت .بزای حضَر فؼبل در ایي وبر ،وبرگزٍُّبی
عزفقلّبی دٍرُّبی آهَسؽی تؾىل ؽذ ٍ پظ اس بزرعی ٍ جوغ بٌذی بب
گزٍُّبی تخققی ؽَرای هزوشی ،وویتِّبی هؾتزوی بب اعبتیذ ّوىبر دفتز
همزرات هلی تؾىل ؽذ ٍ هَضَع تذٍیي یب ببسًگزی عزفقلْب بب جذیت
پیگیزی گزدیذ.
بخؼ ػوذُای اس عزفقلْبی بِرٍسرعبًی ٍ ًْبیی ؽذُ اعت.

سشفصلْای آهَصضی
واسگشٍُ ّای سشفصل دٍسُ ّای آهَصضی (ساّبش :سشافشاصی)

-

ساّبش سضتِ ػوشاى :سشافشاصی

-

ساّبش سضتِ هىاًیه :هٌْذس ًَسی

-

ساّبش سضتِ بشق :دوتش صاسع

-

ساّبش سضتِ هؼواسی :دوتش جَاى هجیذی

-

سضتِ ًمطِ بشداسی :گشٍُ تخصصی ًمطِ بشداسی ضَسای هشوضی

-

سضتِ ضْشساصی :گشٍُ تخصصی ضْشساصی ضَسای هشوضی

-

سضتِ تشافیه :گشٍُ تخصصی تشافیه ضَسای هشوضی

هٌابغ آهَصضی
وتابْای ػلوی ٍ تخصصی هختلفی دس صهیٌِّای سضتِّای ّفتگاًِ ًظام
هٌْذسی ساختواى ٍجَد داسد .با ٍجَد ایي ،تذٍیي وتابْایی با
ٍیژگیّای صیش ضشٍسی است:
-

هٌطبك با همشسات هلی ساختواى

-

واسبشدی بَدى بش اساس هسایل پیص سٍی هٌْذسیي

-

ّوشاُ با جضئیات ،جذاٍل ٍ ساٌّوای سادُ ضذُ طشاحیً ،ظاست
یا اجشا

تذٍیي هٌابغ آهَصضی یىی اص الذاهات بلٌذ هذت ضَسای هشوضی با استفادُ اص تَاى
اػضای ّیات ػلوی ػضَ ساصهاى ،ساصهاًْای استاًْا ٍ داًطگاُّا بایذ باضذ .ای واس اص
سَی دفتش همشسات هلی ًیض حوایت هیضَد.

ًظام جاهغ اسصیابی
سصذ هیضاى پیطشفت بشًاهِّا ٍ یا تحمك اّذاف ًیاصهٌذ اسصیابی هستوش
فشآیٌذّا ٍ افشاد است .ایي واس بایذ تَسط یه ساهاًِ جاهغ اًجام ضَد.
سٍضْای ػلوی آهَصش با واسبشد آصهَى ،اص سٍضْای صیش استفادُ هیوٌٌذ:
-

آصهَى وتبی

-

آصهَى الىتشًٍیه

-

ًظاست هضاػف بش طشاحیً ،ظاست ٍ اجشا ٍ ًظاست هادُ 35

-

پشسطٌاهِ ،هسابمِ ٍ ...

راّبز وبرگزٍُ :دوتز وبرگز

جوغبٌذی
بش اساس طشح پیطٌْادی ،والسّا ٍ دٍسُّای استمای پایِ دس استاًْا بشًاهِسیضی ٍ بشگضاس
هیضًَذ با ٍجَد ایي ،بِ سبب هطخص بَدى سشفصلْا ،هٌابغ آهَصضی ٍ یىساى بَدى

فشآیٌذ اسصیابی ،آهَصش بش پایِ اًگیضُّای ضخصی ٍ ضشٍست واس حشفِای ٍ بِ صَست
واسبشدی خَاّذ بَد .اص ایي سٍ،



افزاد هتخقـ وِ داًؼ درٍط هذوَر را دارا هیببؽذ ًیبسی بِ حضَر در



والعْب ًخَاٌّذ داؽت.
هٌْذعیي هیتَاًٌذ بِ فَرت ؽخقی داًؼ هَرد ًیبس را وغب ًوبیٌذ.



اهىبى اعتفبدُ هٌْذعیي هٌبعك ون جوؼیت اس ؽیَُّبی الىتزًٍیىی ٍ
دٍرُّبی بزگشار ؽذُ عبیز جبّب فزاّن هیؽَد.

ٍ فمط وافی است دس یه فشآیٌذ هطخص ٍ یىساى اسصیابی ضذُ ٍ گَاّیٌاهِ دسیافت
ًوایذ .اهىاى تىشاس آصهًَْا ٍ ّوچٌیي استفادُ اص آصهًَْا بشای آهَصش ٍجَد داسد.

گضاسش تصَیشی

یىی اص جلسات وویسیَى آهَصش ،پژٍّص ،آصهَى ٍ اًتطاسات

گضاسش تصَیشی

جلسِ هطتشن وویسیَى با ًوایٌذگاى وویتِ آهَصش استاًْا

گضاسش تصَیشی

جلسِ هطتشن وویسیَى دس دفتش
همشسات هلی ٍ اسائِ ساّبشد

آهَصش هستوش (سشافشاصی)

گضاسش تصَیشی

جلسِ هطتشن وویسیَى آهَصشّ ،یات سئیسِ ضَسا ٍ واسضٌاساى دفتش همشسات هلی ٍصاست ساُ ٍ

ضْشساصی بشای تذٍیي ضیًَُاهِ ًحَُ صذٍس ،توذیذ ٍ استمای پایِ هٌْذسی

گضاسش تصَیشی

جلسِ واسگشٍُ بشسسی سشفصل دسٍس با گشٍُ تخصصی ػوشاى

گضاسش تصَیشی

جلسِ واسگشٍُ بشسسی سشفصل دسٍس هؼواسی

گضاسش تصَیشی

جلسِ واسگشٍُ بشسسی سشفصل دسٍس هؼواسی

گضاسش تصَیشی

جلسِ واسگشٍُ بشسسی سشفصل دسٍس گشٍُ تخصصی بشق

با سپاس
آهادُ دسیافت ًظشات ضوا ّستین
دست یاسی ضوا سا بِ گشهی هیفطاسین

