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 مقدمه 

اند. در این سال گذشته پیموده 200ساختمان یک روش و حاصل مسیري است که کشورهاي پیشرفته، طی  سازيصنعتی
د. در نتیجه، شونساختمان، جملگی استاندارد و مدوالر هستند و در کارخانه تولید می تاسیساتکشورها، قطعات، تجهیزات و 

کنند. ها هم، به سهولت آن را نصب میانتخاب کنند و نصاب اي رادانند که باید یکی از آن تولیدات کارخانهمهندسان می
د یشرفته، به خودي خود، صنعتی باشبنابراین، استاندارد و مدوالر بودن موجب شده است که ساخت و ساز در کشورهاي پ

وري هرهیشتر بساخته شود. هدف امروز این کشورها، افزایش هرچه ب ییک ساختمان از پی تا انتها، در زمان بسیار کوتاه و
ح و با اقتباس، اصالکه  دیگرِ مقررات ملی ساختمان برخالف مباحثرو، باشد. از اینمیي نوین هااز طریق ابداعِ فناوري

هدف متون روز آنها بهره جست.  توان ازنمی 11در تدوین مبحث  شوند،کردن مقررات کشورهاي پیشرفته تهیه میبومی
ا بي طوالنی با کشورهاي صنعتی، ظرف مدت چند سال طی شود. این امر، فاصلهکه  این است 11ویرایش حاضر مبحث 

 سازيانبوه به کشور ساز و ساخت درصد 5 حاضر، کمتر از حال شود. درمحقق می سازيغیرانبوه از 1سازيانبوهجداکردن 
  شود.مسکن را شامل می ي اقتصادو بخش عمده هاستسازيغیرانبوه شامل ماندهدرصد باقی 95 اختصاص دارد؛

هاي ساختمانی، به صورت صفر و یک (مطلقا آري یا مطلقا خیر) نیست؛ بلکه، طیفی از سازي به پروژهاطالق صنعتی
 يو عرضه یداز تول یتو حما یقانون سامانده 14ماده  ییاجرا ينامهیینآطبق روست که از این. شوددرجات را شامل می

 هیتساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کم سازيیصنعت یقمصاد”آن، قید شده است:  17 تبصره ماده یلمسکن، ذ
به عبارت دیگر، این مبحث، مالك بررسی و اختصاص  .“گرددیم یینساختمان تع یمقررات مل 11مبحث  یتخصص
  کنند.اعطا میهاي صنعتی ساختمان نهادها به و هاسازمان که دولت، استهایی مشوق

تمرکزي  سازي است. با نظم وهاي ساخت، از جمله مزایاي صنعتیگیري، کنترل و هدایتِ فعالیتریزي، اندازهبرنامه قابلیت
یابد. به طور خاص، در شود، امکان اعمال مقررات ملی ساختمان افزایش میسازي حاصل میکه از صنعتی

هم، به  هاسازيپذیري آنها را باال خواهد برد. در انبوهکنترلها، در کارخانه، تولید اجزا و قطعات هاي صنعتیسازيغیرانبوه
سازي نعتیاز طریق صسازي خواهد بود. بنابراین، دلیل قابلیت انتخاب روش، مقررات ملی ساختمان به سادگی قابل پیاده

 کهرا “ مانمقررات ملی ساخت” همچنین و“ کنترل ساختماننظام مهندسی و ”تحقق اهداف قانون توان ساختمان می
 تسهیل کرد.باشد، اقتصادي فرد و جامعه می و صرفه دهی مناسب، آسایششامل بهبود ایمنی، بهداشت، بهره

هر  سازيسازي تقسیم و براي صنعتیسازي و غیرانبوهانبوه ي مجزايحوزههاي ساختمانی به دو پروژه، در این مبحث
است.  دهاي قایل شت یکپارچه اهمیت ویژهسازي صنعتی  براي مدیریاي تدوین شده است. در انبوهضوابط جداگانه ،کدام

وچک و غیرانبوه ک”در دو بخش پروژه، حجم  متناسب باضوابط آن ساختگی توجه و به پیش صنعتی سازيدر غیرانبوه
ساختمانی،  هايگروه يهمهبراي  .بررسی شده است“ بزرگغیرانبوه ” و) 2محدودهاي ي ساختماندربرگیرنده(“ متوسط

سازي الزامی است. پس از ي صنعتیبراي ورود به حیطه ،آنها هر یک از تامینامات قید شده است که اي از الزدسته

                                                
صنعتی  هايگذاري اولیه براي تولید در محل اجرا و بکارگیري روشگیري از مزیت تکرار، سرمایهسازي به دلیل امکان بهرهدر انبوه 1 

 باشد.ویژه و نوآورانه، قابل توجیه می
تر از سه طبقه از روي زمین مترمربع، با کم 300ساختمان محدود، ساختمانی غیرانبوه و منفرد با مساحت کل زیربناي برابر یا کمتر از  2

 نفر باشد. 12واحد با کاربري مسکونی، دفتر کار و یا انبار و افراد ساکن دایم زیر  4متر است که داراي حداکثر  10و بیشینه ارتفاع 
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گیرد. تعلق میهر ضابطه، امتیازي به پروژه  تامینکه با  مفهوم؛ بدین نداتنظیم شدهضوابط به صورت امتیازي  سایرالزامات، 
اري کند. این شاخص، معیمعرفی می“ سازي ساختمانشاخص تکمیلی صنعتی”را موسوم به  يعددمجموع این امتیازات، 

سازي ي یک، مبین سطح صنعتیکه درجه ايباشد؛ به گونههاي ساختمانی میسازي پروژهرجات صنعتیبراي تعیین د
براي  ،لسازي حداقي سطح صنعتیدهندهي سه نشانسازي متوسط؛ و درجهکننده سطح صنعتیي دو، تبیینعالی؛ درجه

 است.  بررسی ي موردپروژه

شود.  ینتامرف آن برد رایج است؛ بدین مفهوم که در یک قرارداد، منافع دو ط-اصطالح برد دنیامعموال در اسناد مدیریتی 
الوه بر ع بدین معناست کهبرد سوم، است. “ برد -برد -برد”ي صنعتی ساختمان، رویکرد اساسی این مبحث در توسعه

که  ي پایدار استمنافع دو طرف قرارداد، منافع جامعه و نسل آینده نیز، حایز اهمیت باشد. در واقع، برد سوم، همان توسعه
هاي ظرفیت رساندن بهروند دستیابی به نیازهاي نسل حاضر بدون آسیب”ین تعریف کرده است: آن را چنمتحد سازمان ملل 

جویی مصرف ي اجرایی صرفهنامهبا توجه به این رویکرد و همچنین عطف به آیین“. نسل آتی براي دستیابی به نیازهایشان
حداقلی از  تامینتدوین و “ زیستی محیطحام”، تحت عنوان 3ساختمان سبز، ضوابطی در خصوص هاانرژي در ساختمان

سازي پایه و ستون اصلی صنعتی ،وريبهرهشده است. شایان توجه است  یهاي صنعتی الزاماین ضوابط، براي ساختمان
تمان سبز هاي ساخبه سمت مولفهتوان با سهولت بیشتري میآن را  ،شدن ساخت و سازاست و با صنعتیو ساختمان سبز 

 سوق داد.

 غیرصنعتی از تیصنع ي تولیدي متمایزکنندهعمده معیار سه کیفیت، سازيو یکسان بهبودمنابع، افزایش سرعت،  وريبهره
دي لزامات فنی و کارکردي تعدارو، اسازي است. از ایناصلی صنعتی معیار سه مهم تحقق ابزارهاي از یکی ناوري،فاست.  

 این هايشایان توجه است که معرفی  د.نشومیبررسی در یک فصل مجزا  سازي کشور،ساختمانهاي صنعتی از روش
 کننده، خود موظف است با توجه به مقتضیات پروژه، برتريها نیست و استفادهها، دلیلی بر رجحان آنها بر دیگر شیوهروش

 هاياگر در کاربرد فناورهمچنین،  .ي اقتصادي و سهولت اجرا بررسی نمایداي، صرفهآنها را از لحاظ مقاومت، پایداري سازه
 سازيیعتادعا کرد که صن توانیمنشده باشد، نمحقق  ،سازيصنعتی اصلی یارسه مع یکی از یشرفته،ساخت پ يهاو روش
 ت؛یسالزم ن هاييفناور نداشتن یاردر اخت یران،در ا يوربهره یشافزا یزبودنحال حاضر، علت ناچ درشده است. انجام 

موضوع  ینا يپاسخگو یگذشته وارد کشور شده، ول يهادر سال یشکم و ب ي،درست منابع است. فناور یریتدبلکه عدم م
  نبوده است.

به مقتضیاتی مشاکه  اي. کشورهاي در حال توسعهه استدشمطرح  اهل حرفهاي براي تصور بر این است که سخن تازه
 هاي دیگر،ب گسترش یابد و به زبانکنند. بنابراین، الزم است تا مطال برداريحث بهرهتوانند از این مبمی دارند، نیزایران 

 ترجمه شود؛ فعال آغاز کار است.

 مقررات ملی ساختمان 11ي تخصصی مبحث کمیته                                                                                  
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 کلیات  11-1

 دامنه 

، ضوابط طراحیي تمرکز بر ارایه، مبحثاین در شود. میرا شامل  4ساختماني حیات چرخه ، کلسازيصنعتی ضوابط
 ماني حیات ساختسایر ارکان چرخه شده باالبته، سازگاري ضوابط ارایهاست. به روش صنعتی  هاساختمان اجرايو  تجهیز

 مورد توجه قرار گرفته است.نیز، 

 هدف  

 شود:محور اصلی زیر دنبال می هفتاست که در  ي پایداربا رویکرد توسعه سازي ساختمانصنعتی ي ضوابطارایه ،هدف

 افزایش ایمنی و بهداشت 

   منابعوري بهره 

 افزایش سرعت 

 بهبود کیفیت و دوام 

  زیستآسیب به محیط پرهیز از 

  بهبود مصرف انرژي 

 مطلوبیت و آسایشتوجه به  

 .ده استشارایه  یساختماني پروژهسازي هر میزان صنعتی براي سنجشسازي ساختمان ، مصادیق صنعتیبر این اساس
، حداقلی از این ضوابط تامینقید و “ زیستحامی محیط”ساختمان سبز، تحت عنوان همچنین ضوابطی هم در خصوص 

 هاي صنعتی الزامی شده است.براي ساختمان

 تعاریف 

 باشد:ي زیر میها، عبارات و اصطالحات بکار رفته در این مبحث، به معانی مشروحهواژه

یا  لگنشده از فاضالب خروجی از دستشویی، وان، زیردوشی، آب غیر آشامیدنی تحصیلآب خاکستري:  
ي ها و آبیاري زیرسطحی ممکن است مورد استفادهها و یورینالشویی که منحصرا براي شستشوي توالتماشین رخت

 دوباره قرار گیرد.

                                                
شامل “ پیش از ساخت”ي باشد. مرحلهمی“ پس از ساخت”و “ حین ساخت”، “پیش از ساخت”ي حیات ساختمان شامل مراحل چرخه 4

دو بخش تجهیز کارگاه و علمیات اجرا را “ حین ساخت”باشد. سه بخش خلق و انتخاب پروژه، انتخاب محل ساخت، و طراحی می
 باشد.برداري، نگهداري، بازسازي و تخریب میار بخش بهرهمشتمل بر چه“ پس از ساخت”گیرد. دربر می
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 آید:بدست می 1-1-11 از رابطه، هاآن ياندازه که اجزاي ساختمانیجزاي ساختمانی مدوالر: ا 

 :1-1-11رابطه 

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑min + 𝑖𝑖 ×  𝑀𝑀 .  0 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑖𝑖max  .  

صحیح غیر منفی با  عدد i ،طبق مراجع معتبر ي مجازاندازهحداقل  mind، مجاز انتخابی ياندازه d ،1-1-11در رابطه 
 راجعه شود.م 22-3-1-11 براي تعریف مدول به بند باشد.می مدول Mو طبق مراجع معتبر  maxiحداکثر مقدار مجاز 

مان ز طی ،طلوببا کیفیت مساختمانی  مجموعه واحدهايیا  واحد کافی: ساخت تعداد صنعتی سازيانبوه 
زیت صنعتی با توجه به م ي طرح و ساختویژههاي استفاده از روش ،معیار تعداد کافیاست.  توجیه اقتصاديبا و مناسب 

 .باشدتکرار می

ک پله بهبود، ی شده است که در آن، پس از هردینههاي تدریجی نهااي از پیشرفت: مجموعهبهبود پلکانی 
هاي بازنگري مدیریتی، شامل ارزیابی و تحلیل نتایج حاصل از اقدامات مراحل پیشین و بکارگیري درس آموخته يدوره

 یر بعدي وجود دارد.مرتبط براي تعیین مس

 . بهبود مستمر: تالش دایمی براي بهبود محصوالت، خدمات یا فرآیندهاست 

ي و معیاري برا شده استتعریف اهدافدستیابی به  براي و زمان منابع و موزون بهینه ترکیب: 5وريبهره 
شود. (ستانده) به ورودي (داده) محاسبه میوري از حاصل نسبت خروجی باشد. بهرههاي تولیدي میارزیابی بازدهی فعالیت

 باشد.می“ میزان خروجی به ازاي واحد ورودي” به عبارت بهتر،

 :2-1-11رابطه 

                                                                                                            
خروجی یا ستانده
ورودي یا داده بهرهوري   = 

واحد یکسانی داشته باشند که معموال یا به صورت منابع مورد استفاده نظیر نیروي باید ، 2-1-11 صورت و مخرج رابطه
ا به هباشد. هنگامی که در فرآیند تولید، نسبت تمام خروجیآالت و ... و یا معادل ارزش اقتصادي آنها میکار، ماشین

وري هاي جزیی ارزیابی گردد، به آن بهرهکه براي فعالیتوري کلی و در صورتیآن بهره ها محاسبه شود، بهي وروديکلیه
انی و ي ساختموري صنعت ساختمان در سه سطح، قابل تعریف است: صنعت ساختمان، پروژهشود. بهرهجزیی اطالق می

 هاي خرد.فعالیت

هاي ترین شاخصشود، یکی از مهمشامل میرا  6GDP وري صنعت ساختمان در سطح ملی که قسمت مهمی از بهره
 هاي ساختي وسیعی از طرحآوري درست و مدون اطالعات مجموعهنیاز برآورد آن، جمعي اقتصادي است که پیشتوسعه

ات هاي تخصصی و نظامهاي خصوصی و دولتی است؛ لذا تعیین آن، نیازمند سازمانگوناگون با ابعاد مختلف در بخش

                                                
5 Productivity 
6  Gross Domestic Product 
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اي وري و حجم تولید مستحدثات سرمایهیافتگی در صنعت ساختمان با افزایش بهرهزي است. توسعهي مستندساویژه
 ارتباط مستقیم دارد.

 هاي انجام کار و یا منابعاي مستحدثات بر هزینهتوان از حاصل تقسیم ارزش سرمایهوري را میدر سطح یک پروژه، بهره
هاي نههاي مستقیم و غیرمستقیم نظیر هزیي هزینههاي انجام کار، باید کلیهنهي هزیمورد استفاده تعیین نمود. در محاسبه

 محیطی را لحاظ نمود.کیفیت، زمان، ایمنی و زیست

توان در قالب تر است. در این مورد، خروجی را میدر سطح سوم یا یک فعالیت خرد، سنجش خروجی و ورودي بازهم ساده
ساعت نیروي انسانی، مصالح مورد -ه و ورودي را به صورت ارزش اقتصادي معادل نفرشدارزش اقتصادي معادل کار انجام

 آالت بکاررفته براي آن حجم مشخص از کار محاسبه نمود.شده و ماشیناستفاده، زمان صرف

باشد. می دهشهاي مختلف ساختمان در محیطی کنترلساختگی، تولید صنعتی قسمت: پیشساختگیپیش 
رو، د داشت. از ایننجوي شامل دما، باد و بارش، تاثیري بر روند تولید و کیفیت محصول نخواه عوامل در این محیط،

و قابلیت  ساختمانی کاهش ضایعاتلید تو ،ساختگیپیشبا خواهد رفت.  کیفیت محصوالت تولید شده، باالتر سرعت و
تواند در کارخانه و یا در محل می“ شدهط کنترلمحی”الزم به ذکر است که  یابد.افزایش میضایعات  بازیافت / تفکیک

 پروژه باشد.

ساخت و روش اجرا؛ نتایج هاي چونمل نقشهاطالعات ساختمان، شا از ايبرداري: مجموعهبهره يدفترچه 
تعمیر و  ،راهبري و دستورات الزم براي ؛کنندگان مصالحتامینفهرست  ؛تاسیساتمشخصات مصالح، اجزا و  آزمایشگاهی؛
 شود.فنی و ملکی، منظور می يبخشی از اطالعات مذکور در شناسنامه باشد.نگهداري می

کمتر از مربع، متر 300 مساحت کل زیربناي برابر یا کمتر ازبا  و منفرد: ساختمانی غیرانبوه محدودساختمان  
و  دفتر کار و یا انبارمسکونی، کاربري واحد با  4حداکثر ي ادارکه  است متر 10بیشینه ارتفاع  ن واز روي زمی بقهط سه

 نفر باشد. 12 زیر افراد ساکن دایم

 سطح زمین: تراز متوسط کف معبر/معابر مجاور است. 

ي ساختمانی، بر در یک پروژهکه  100بین صفر و : عددي است ساختمان سازيصنعتیتکمیلی  شاخص 
  ود.شمحاسبه میسازي صنعتی ضوابط انتخابیبراي تعیین میزان بکارگیري اساس روابط و جداول این مبحث، 

روش صنعتی،  شده بههاي ساختهکه در ساختمان 100عددي است بین صفر و  زیست:حامی محیط شاخص 
 شود.می ارزیابیبر اساس دو معیار اصلیِ مدیریت در مصرف آب و انرژي 

 ایگزینیج با که است تکرار مزیت از گیريبهره با ،رویکردي براي احداث ساختمان: سازي ساختمانصنعتی 
 بردن باال و یدتول سرعت افزایش منابع، وريبهره بهبود به یکپارچه، مدیریت تحت انسانی، نیروي به جاي ماشین نسبی

 .شودمی منجر کیفیت،سازي و یکسان

طراحی . باشدمیي واحد ي یک مجموعهخت برعهدهمدیریت طرح و سااي که در آن شیوه: طرح و ساخت 
 شود.ها انجام میفعالیت و در نتیجه افزایش سرعت کردن نظرات مجري، به منظور کاهش خطاهابا لحاظ
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 يویژه نعتیص هايروش از استفاده، محدود تکرار سبب صنعتی به سازيغیرانبوه : درصنعتی سازيغیرانبوه 
و یا  آنها صبن با بنا احداث اي وکارخانه يساختهپیش قطعات از استفاده سازي،صنعتی مالكو  نیست میسر سازي،انبوه
قطعات،  اي، استاندارد و مدوالر بودني تولید کارخانهشایان توجه است که الزمه .سفارشی صنعتی کل ساختمان استپیش

  ساختمان است.در و تجهیزات گوناگون مورد استفاده  تاسیسات

راحی نشده ی طمهندس ای یفن دفتر در ي،معمار اب آن انطباقکه تکرار کم تعداد با  است : قالبیسنتی قالب 
 باشد.نیاز  در محل اجرا به تغییر ابعاد ،براي نصبو 

اي طراحی نهی به گومهندس ای یفن دفتر در ي،معمار اب آن انطباق که ستی با تکرار باالقالبقالب صنعتی:  
 انجام شود. نصب آنهاکردن قطعات و سرهم، فقط کار اجرا شده باشد که در محل

 شود.ریزي استفاده ي صنعتی براي بتنهابندي است که در آن از قالببندي صنعتی: روش قالبقالب 

ماند و ممکن است غیر از نقش در محل خود باقی می گیرش بتن،ی است که پس از قالبقالب ماندگار:  
 ... را به تناسب جنس و ضخامت آن، بر عهده داشته باشد.بودن، ظرفیت باربري و نگهدارنده، وظایف دیگري از جمله عایق

 هاي اجراي آنآموختهدرس در کنارو فرآیندهاي پروژه  از اطالعات ساختماناي مجموعهکتاب پروژه:  
کنندگان مصالح و تامینجزییات طراحی و روش اجرا، نتایج آزمایشگاهی، فهرست اطالعات ساختمان شامل . باشدمی

 .استبندي هاي زمانبرنامه

شود. که در محل، سریعا نصب میاست کشی روش لولهانتقال آب / فاضالب:  يبرا یصنعت یکشلوله 
 د.نباشعوامل افزایش سرعت می از ،و تمهیدات طراحی در دفتر فنی یا مهندسی آن کار اتصال انتخاب جنس لوله، ساز و

ها ابعاد در نظام هماهنگی اندازه براي هماهنگ نمودنطبق مراجع معتبر است که  : واحدي از اندازهمدول 
 .شودبکار برده می

اطالق  2-3-1-11 بند طبق تعریف طراحی ساختمان بر اساس اجزاي ساختمانی مدوالربه : مدوالرسازي 
  .شودمی
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 7غیرانبوه کوچک و متوسط هاي ساختمانیپروژهسازي صنعتی  11-2

 ي کاربرددامنه 

 ریبا مشخصات ز سازيساختمان يپروژه يساختمان، برا یمقررات مل يهیکل تی، همراه با رعااین بخش ضوابط نیتام
 است: یالزام

 باشد؛  روي پیطبقه از  7حداکثر  يدارا •

 ؛مترمربع باشد 3،000حداکثر ، آن ينابریسطح کل ز •

 الزامات عمومی 

باید  طوچک و متوسک سازي صنعتیانبوهغیري مورد استفاده در پروژه تاسیساتمصالح، قطعات، تجهیزات و  
 باشد. داشتههاي فنی الزم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي تاییدیهیا استاندارد باشد و 

 کار ارایه شود.ي پایانباید در مرحله برداريبهره يدفترچه 

 الزامی است. 1-1-3-5-11طبق بند  ،زیستمحیطرعایت حداقل شاخص حامی  

 الزامات طراحی 

 باید ارایه شود. فاز دو معماريهاي نقشه 

 تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود؛ بههاي کف و دیوار باید در ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوشش 
 د.محدود شودرصد  3حداکثر به  ،ضایعاتي معماري، هامحاسبات بر اساس نقشهدر اي که گونه

هاي حین ساخت، حمل و نصب قطعات، مطابق مقررات باید بارگذاريساخته پیشاي در طراحی اجزاي سازه 
 هاي معتبر طراحی منظور شود.نامهو آیین

ي مراحل ساخت، حمل، نصب جرایی در کلیهباید با توجه به مالحظات ا ساختهاي پیشطراحی اجزاي سازه 
 هاي معتبر مرتبط صورت پذیرد. نامهو نیز تعمیر و نگهداري، مطابق مقررات و آیین

 صورت پذیرد. معتبري هانامهضوابط آیینباید مطابق  هاي چوبیاي ساختمانطراحی اجزاي سازه 

ي زلزله مناطق واقع در پهنهدر که  3و  2، 1  گروه خطرپذیريمتعلق به هاي اي ساختماناجزاي غیرسازه 
در برابر  جزییات مقاوم” يدفترچه ،سازيمقاوم ، باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجعشوندساخته می و خیلی زیادزیاد 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي “ مکانیکی و برقی و تجهیزات تاسیساتاي معماري، زلزله براي اجزاي غیرسازه
  باشد.می
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 بندي باشد.ي نماي ساختمان باید حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقنقشه 

 ییالزامات اجرا 

غیرانبوه کوچک و هاي ساختماني ساختهاجزاي پیش و انبارداري باراندازي حمل، مالحظات بارگیري، 
 هاي معتبر صورت پذیرد.نامهباید مطابق مقررات و آیین متوسط

  .ستیمجاز ن ن،ییتز يمسلح، مگر برا ریغ یمانیو بلوك س يآجر يوارهایاستفاده از د 

 کشی صنعتی استفاده شود.براي انتقال آب و فاضالب باید از روش لوله 

 چسب استفاده شود. آماده یابراي نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیر نما باید از مالت پیش 

 سازي صنعتیتکمیلی الزامات کسب شاخص  

 سازيالزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتی 

، غیرانبوه کوچک و متوسطهاي ساختمان ییي الزامات عمومی، طراحی و اجراکلیه تامیندر صورت  
 شود.برآورد می 1-2-11از رابطه سازي صنعتی شاخص تکمیلی 4-2-11تا  2-2-11موضوع بندهاي 

 :1-2-11رابطه 

 
سازي باید عالوه بر مدارك خواسته شده، روش اجرایی سازه همراه ي برآورد شاخص تکمیلی صنعتیبرا 

کاري ازكکاري، نهاي سفتساخته؛ ترتیب و توالی انجام عملیات؛ جزییات مصالح بخشهاي نصب قطعات پیشبا نقشه
 هاي انتقال آب و فاضالب ارایه شود.؛ و روشتاسیساتو 

ده باشد، ش تامینسازي، اگر تنها براي بخشی از پروژه صنعتیتکمیلی کسب شاخص هر یک از الزامات  
 تعلق گیرد. ه کلي آن بخش نسبت ببه تناسب اندازه باید شده براي آن الزام،امتیاز تعیین

 سازيطراحی کسب شاخص صنعتیبخش الزامات  

 محاسبه شود. 1-2-11 جدولشده در طراحی، باید از امتیاز بخش طراحی، برحسب مالحظات انجام 

 

     = تعداد غیرانبوه کم ساختمانسازي صنعتیتکمیلی شاخص 

 امتیاز) 20( امتیاز بخش طراحی               

 امتیاز) 30+   امتیاز بخش سازه  (           

 امتیاز) 20+   امتیاز بخش دیوار (           

 امتیاز) 30“ (سازيسایر موارد صنعتی”+   امتیاز بخش            
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 : امتیاز بخش طراحی1-2-11جدول 

 سازيالزامات کسب امتیاز صنعتی سرفصل
امتیاز 
 بخش

امتیاز 
 سرفصل

 استاندارد و مدوالر

 5انتخاب ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از 
 .یکی از فضاهاي متوالی در هر امتدادبه استثناي  ،مترسانتی

6 

16 
 5 بودن در مدوالر

 5 مدوالر بودن پنجره 

 4 4 8يابعاد يهاانتخاب حداقل یشو آسا یتمطلوب

 20 20 مجموع امتیازات

 

 سازيسازه کسب شاخص صنعتیبخش الزامات  

 محاسبه شود. 2-2-11آن باید از رابطه  مساحتامتیاز بخش سازه بر حسب نوع سازه، روش اجرایی و  

 :2-2-11رابطه 

 
واحد به امتیاز حاصل از  5، بلوك سیمانی مسلح ، آجري وبا خم ماشینی آرماتور در اجزاي بتنی درجا 

 شود. اضافه می 2-2-11جدول 

 2-2-11واحد به امتیاز حاصل از جدول  10هاي بتنی، تنیدگی در سقفهاي پیشبا استفاده از روش 
 شود.اضافه می

 امتیاز دارد. 100ساخته، هاي چوبی تمام پیشسازه 

 امتیاز دارد.  90ساخته، هاي چوبی با قطعات پیشسازه 

                                                
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي و براي سایر فضاها طبق مقررات و  566-براي فضاهاي مسکونی متعارف طبق نشریه ض 8

 هاي معتبر.نامهآیین

∑ × )2-2-11بدست آمده از جدول (امتیاز  𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 × 30/0  =  سازهامتیاز بخش 

Nهاي بکار رفته در ساختمان: تعداد انواع سازه 

𝑄𝑄𝑠𝑠𝑖𝑖2-2-11هاي جدول شده با هر کدام از انواع سازه: مساحت ساخته 

𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠مساحت کل زیربنا : 
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 : امتیاز انواع سازه2-2-11جدول 

 سیستم
 سقف                                                                             

 ستون و تیر / دیوار

دال بتنی 
 هساختپیش

دال بتنی 
با قالب 

/  9ماندگار
 صنعتی

دال بتنی 
 با قالب
 سنتی

 کامپوزیت

با  تیرچه
بلوك 
 سفالی /

 رناستایپلی

 بتنی

 65 75 45 85 90 ساختهستون و تیر پیش

 55 65 35 75 80 صنعتی ساخته و تیر درجا با قالبستون پیش

 30 40 10 50 55 سنتی  ساخته و تیر درجا با قالبستون پیش

 60 70 40 80 85 ساخته ستون کامپوزیت با تیر پیش

 50 65 30 70 75 صنعتی قالب ستون کامپوزیت با تیردرجا با

 25 40 5 45 50 سنتی  ستون کامپوزیت با تیر درجا با قالب

 55 65 35 75 80 تهساخصنعتی و تیر پیش ستون درجا با قالب

 35 45 15 55 60  ساختهسنتی و تیر پیش ستون درجا با قالب

 45 55 25 65 70 10صنعتی ستون و تیر / دیوار درجا با قالب

 20 30 0 40 45 سنتی ستون و تیر درجا با قالب

 فوالدي

ستونک و تیرك مقاطع فوالدي سرد 
 -- 85 -- 100 -- نوردشده 

 70 80 50 90 95 اي ستون و تیر فوالدي پیچ و مهره

 50 60 30 70 75 ستون و تیر فوالدي جوشی 

 20 -- -- -- 55 11مصالح بنایی مسلح

 

                                                
 گیرند.دال و عرشه فوالدي در این گروه قرار میپیش 9

نیز، در این گروه  )3D( ساخته سبک سه بعديپانل پیش سیستم) و ICFهاي عایق ماندگار (اي بتن مسلح با قالبدیوار سازه سیستم 10
 گیرند.قرار می

 مان.مشروط به رعایت ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساخت 11
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، مشروط بر رعایت صدابندي مطابق مبحث 12هاي سبک غیر بتنیفوالدي با سقفروش قاب سبک  
 امتیاز دارد. 100هجدهم مقررات ملی ساختمان، 

ا خود ی بلوك، این ماده باید از نوع کندسوز-هاي تیرچهاستایرنی در سقفدر صورت استفاده از بلوك پلی 
با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باشد؛ در غیر این صورت،  و ASTMشو مطابق استاندارد خاموش

 شود.منظور می سقف امتیاز صفر براي آن

ز اند، باید از مرکهاي ساخت سازه که در این قسمت بررسی نشدهبه منظور تعیین امتیاز سایر شیوه 
 تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي استعالم شود.

 سازيدیوار کسب شاخص صنعتیبخش الزامات  

 : امتیاز انواع دیوار3-2-11جدول 

 امتیاز انواع دیوار ردیف

 100 دیوار خشک 1

 100 دیوار ساندویچ پانل 2

 100 ساختهدیوار فلزي پیش 3

 95 ساختهدیوار چوبی پیش 4

 90 ساختهاي با قاب پیشدیوار شیشه 5

 85 ساختهدیوار فلزي غیرپیش 6

 85 ساختهدیوار بتنی سبک پیش 7

57 هاي صنعتیدیوار بتنی درجا با قالب 8  

 70 دیوار بتنی با قالب ماندگار 9

 55 ساختهپیش با قطعات دیوار گچی 10

 50 يسه بعد دیوار بتن پاششی 11

 45 دیوار بلوك سیمانی سبک (عایق) 12

52  بلوك سیمانی معمولی / سفالی 13  

 20 دیوار آجري 14

 20 هاي سنتیدیوار  بتنی درجا با قالب 15

                                                
 هاي سبک غیربتنی مناسب براي سیستم قاب سبک فوالدي، در مراجع معتبر ذکر شده است. انواع سقف 12
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 3-2-11اي، بر حسب نوع دیوار و طول آن باید از رابطه اي و غیرسازهامتیاز بخش دیوار، اعم از سازه 
 محاسبه شود.

واحد به امتیاز دیوار مورد  3 آجري و بلوك سیمانی مسلح، به خم ماشینی آرماتور در دیوارهاي بتنی درجا، 
 شود.اضافه می 3-2-11نظر در جدول 

خود  یا ها، این ماده باید از نوع کندسوزاستایرنی در ساندویچ پنلي پلیدر صورت استفاده از هسته 
 ،مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باشد؛ در غیر این صورتتاییدیه از با و  ASTMشو مطابق استاندارد خاموش

 شود.منظور میدیوار امتیاز صفر براي آن 

 :3-2-11رابطه 

 
 سازيالزامات کسب سایر موارد شاخص تکمیلی صنعتی 

 4-2-11بر حسب مالحظات طراحی و اجرایی باید از جدول “ سازيسایر موارد صنعتی”امتیاز بخش  
 محاسبه شود.

 غیرانبوه کوچک و متوسطهاي سازي ساختمانبندي صنعتیدرجه 

ها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین پیشرفت سازي ساختمان، باید بر اساس نقشهي صنعتیدرجه 
 کاري پایش و کنترل شود. کاري و نازكي سفتپروژه، در دو مرحله

 یانتوسط بازرس ،مرجع کنترل ساختمان قیاز طرسازي ساختمان در هر مرحله، باید ي صنعتیتعیین درجه 
 باشند. يساختمان از وزارت راه و شهرساز يسازیصنعت یابیارز تیصالح يپروانه يه داراانجام شود ک

-2-11تا  2-2-11نشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهاي  تامیندر صورت  
 شود.ي فنی و ملکی ساختمان منظور میدر شناسنامه“ غیرصنعتی”باید عبارت  4

شده و شاخص  تامین 4-2-11تا  2-2-11اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهاي  
ي فنی و ملکی ساختمان شناسنامه در“ ي سهسازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت  30سازي کمتر از تکمیلی صنعتی

 شود.درج می

∑ × )3-2-11(امتیاز بدست آمده از جدول  𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 × 2/0  دیوار=  امتیاز بخش 

Nهاي بکار رفته در ساختمان: تعداد انواع دیوار 

𝑄𝑄𝑤𝑤𝑖𝑖طول ساخته شده با هر یک از دیوارها : 

𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠طول کل دیوارها : 
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 “سازيسایر موارد صنعتی”: امتیاز 4-2-11جدول 

 “سازيسایر موارد صنعتی”الزامات کسب امتیاز 
امتیاز 
 بخش

 بخش طراحی

 2  13یراگرها/ م يالرزه يکاربرد جداسازها
 2 ي دستورالعمل نصب نماارایه

 بخش اجرا
 2 ي مجددساخته یا با قابلیت استفادهپیشتجهیز کارگاه به صورت 

 2 14ي ساختي دورهي موقت ویژهساختهپیشنیمهساخته و پله پیشپله و راه

 3 ساختهپیشنیمهساخته و پله پیشپله و راه

 2 ساختهپیشنیمهساخته یا هاي سرویس پیشواحد

 2 15صدابندي سقف و دیوارهاي میان واحدها

 کاري صنعتی با حذف زیرسازي و یاسفتهاي روش

 16مورد 2ساخته؛ حداکثر کاري سریع مانند استفاده از اقالم پیشهاي نازكروش
4 

 2 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا

بتن  یت،کامپوز ،17یشهشي سیمانی، سرامیک، تخته(مانند  یصنعت یخارج ينماها
 رال)وِلُ یدي،پنل خورش یان،بتن نما ساخته،یشپ

5 

 2 نصب خشک نما

 2 کاري در محلنصب نما بدون نیاز به برش

 30 مجموع

                                                
 در مواردي که کاربرد میراگر، کارآیی الزم را داشته باشد. 13
 طبق ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان. 14
 بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان. 15
 گیرد.امتیاز تعلق می 2براي هر مورد،  16
 اي طراحی شوند که مشکل ایمنی ایجاد نشود.هاي نما باید از مصالحی انتخاب و به گونهشیشه 17

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير
س- 

 نوي
ش

پي



 

16 

 

ر از سازي برابر یا بیشتاگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتی 
 شود.ي فنی و ملکی درج میدر شناسنامه“ ي دوسازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت  60و کمتر از  30

و بیشتر از آن  60سازي شده و شاخص تکمیلی صنعتی تامیناگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی  
 شود.ي فنی و ملکی درج میدر شناسنامه“ ي یکسازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت 
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 غیرانبوه بزرگ هاي ساختمانیپروژهسازي صنعتی  11-3

 ي کاربرددامنه 

 ریبا مشخصات زسازي ساختمان يپروژه يساختمان، برا یمقررات مل يهیکل تیهمراه با رعا این بخش،ضوابط  نیتام
 است: یالزام

 ته باشد؛ روي پی داشطبقه از  14حداکثر  •

 ؛مترمربع باشد 10،000آن، کمتر از  يبنا ریسطح کل ز •

 را داشته باشد: ریاز مشخصات ز یکی •

  ؛باشد 7از  شتریب ن،یتعداد طبقات آن از سطح زم 
  متر مربع باشد 3،000سطح کل زیربناي آن بیشتر از. 

 الزامات عمومی

ستاندارد باید ا صنعتی بزرگسازي غیرانبوهي مورد استفاده در پروژه تاسیساتمصالح، قطعات، تجهیزات و  
 اه، مسکن و شهرسازي داشته باشد.هاي فنی الزم را از مرکز تحقیقات رباشد و یا تاییدیه

 کار ارایه شود.ي پایانباید در مرحله برداريبهره يدفترچه 

 الزامی است. 2-1-3-5-11بند  طبق ،زیستمحیطرعایت حداقل شاخص حامی  

 الزامات طراحی 

در صورت محدودیت، یکی از فضاهاي متر باشد. سانتی 5ورت مضربی از ابعاد داخلی تمامی فضاها باید به ص 
 شود.می ر هر امتداد، از این قاعده مستثنامتوالی د

 ریهنشهاي مسکونی، ي مدوالر در و پنجره براي فضامدوالر باشد. مرجع طراحی شبکه باید ابعاد در و پنجره 
 باشد.هاي معتبر مینامهمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي است و در سایر فضاها، مقررات و آیین 571-ض

 باید ارایه شود. فاز دو معماريهاي نقشه 

و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود به  هاي کفابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوشش 
 درصد محدود شود. 2به حداکثر  ،ي معماري، ضایعاتهامحاسبات بر اساس نقشه در اي کهگونه

 ها و محاسبات گودبرداري و پایدارسازي گود باید با روش اجرایی و جزییات کامل ارایه شود.نقشه 

هاي حین ساخت، حمل و نصب قطعات، مطابق مقررات باید بارگذاري هساختاي پیشدر طراحی اجزاي سازه 
 هاي معتبر طراحی منظور شود.نامهو آیین
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ي مراحل ساخت، حمل، نصب باید با توجه به مالحظات اجرایی در کلیه ساختهاي پیشطراحی اجزاي سازه 
 صورت پذیرد.  هاي معتبر مرتبطنامهو نیز تعمیر و نگهداري، مطابق مقررات و آیین

 صورت پذیرد. هاي معتبرنامهضوابط آیینباید مطابق  چوبی هاياي ساختمانطراحی اجزاي سازه 

ي زلزله مناطق واقع در پهنهکه در  3و  2، 1هاي متعلق به گروه خطرپذیري  اي ساختماناجزاي غیرسازه 
در برابر  جزییات مقاوم”ي سازي، دفترچهند. مرجع مقاومشوند، باید در برابر زلزله مقاوم باشزیاد و خیلی زیاد ساخته می
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي “ مکانیکی و برقی و تجهیزات تاسیساتاي معماري، زلزله براي اجزاي غیرسازه

 باشد.می

ا هاي تاسیسات همراه بهاي مهندسی مورد تایید، طراحی شود و نقشهتاسیسات ساختمان باید طبق روش 
 جزییات کامل اجرایی آن، ارایه شود.

 بندي باشد.ي نماي ساختمان باید حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقنقشه 

 الزامات اجرایی 

 باید غیرانبوه بزرگ هايساختماني ساختهاجزاي پیش بارگیري، حمل، باراندازي و انبارداريمالحظات  
 هاي معتبر صورت پذیرد.نامهمطابق مقررات و آیین

 به صورت کامل و با روش اجرایی ارایه شود.باید هاي کارگاهی اجراي سازه، نقشه 

 ي مجدد باشد.ساخته یا با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه باید به صورت پیش 

ت کاربرد قالب سنتی، به صورستفاده کرد. بندي صنعتی اوش قالبباید از ر بزرگ هاي غیرانبوهدر ساختمان 
 موردي مجاز است.

  .ستیمجاز ن ن،ییتز يمگر برا يآجر يوارهایاستفاده از د 

 سبک و سفالی مجاز نیست. کاربرد بلوك سیمانی غیر 

 کشی صنعتی استفاده شود.براي انتقال آب و فاضالب باید از روش لوله 

 آماده یا چسب استفاده شود.ید از مالت پیشبراي نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیر نما با 

 باید ارایه شود. دستورالعمل نصب نما 

 نصب نما باید به صورت خشک انجام شود. 

 سازيالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی 

 سازيالزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتی 

  4-3-11 تا 2-3-11 ي الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهايکلیه تامیندر صورت  
 شود.محاسبه  1-3-11 ، باید از رابطهغیرانبوه بزرگ هايسازي ساختمانشاخص تکمیلی صنعتی
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 :1-3-11رابطه 

 
سازه  جراییسازي ساختمان باید عالوه بر مدارك خواسته شده، روش ابراي برآورد شاخص تکمیلی صنعتی 
کاري، هاي سفتساخته؛ ترتیب و توالی انجام عملیات اجرا؛ جزییات مصالح بخشهاي نصب قطعات پیشهمراه با نقشه

 ارایه شود. تاسیساتکاري و نازك

اشد، شده ب تامینسازي، اگر تنها براي بخشی از پروژه هر یک از الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی 
 تعلق گیرد. ي آن بخش نسبت به کلناسب اندازهشده براي آن الزام، باید به تامتیاز تعیین

 سازيي کسب شاخص تکمیلی صنعتیالزامات بخش سازه 

محاسبه  2-3-11امتیاز بخش سازه بر حسب نوع سازه، روش اجرایی و مساحت ساخت آن باید از رابطه  
 شود.

 :2-3-11رابطه 

 
اضافه  1-3-11ي مورد نظر در جدول واحد به امتیاز سازه 2 ،با خم ماشینی آرماتور در اجزاي بتنی درجا 

 شود.می

-11ي متناظر در جدول واحد به امتیاز سازه 5هاي بتنی، تنیدگی در سقفهاي پیشبا استفاده از روش 
 شود.اضافه می 3-1

، مشروط بر رعایت صدابندي مطابق مبحث 18هاي سبک غیر بتنیروش قاب سبک فوالدي با سقف 
 امتیاز دارد. 35م مقررات ملی ساختمان، هجده

                                                
 هاي سبک غیربتنی مناسب براي سیستم قاب سبک فوالدي، در مراجع معتبر ذکر شده است. انواع سقف 18

   = پُرتعداد   ساختمان غیرانبوه سازيصنعتیتکمیلی شاخص 

 امتیاز) 40( امتیاز بخش سازه                                               

 امتیاز) 25( انواع دیوارامتیاز بخش +                                             

 امتیاز) 35“ (سازيسایر موارد صنعتی”بخش +   امتیاز                                           

 

∑ ×) 1-3-11از بدست آمده از جدول (امتی 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1   =  سازهامتیاز بخش 

Nهاي بکار رفته در ساختمان: تعداد انواع سازه 

Qsi1-3-11هاي جدول شده با هر کدام از انواع سازه: مساحت ساخته 

Qstمساحت کل زیربنا : 
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 : امتیاز انواع سازه1-3-11جدول 

 سیستم
 سقف                    

 ستون و تیر / دیوار       

 دال بتنی
 هساختپیش

 دال بتنی 
 با قالب
 19ماندگار

 / صنعتی

 کامپوزیت

تیرچه با 
بلوك 

سفالی / 
 رناستایپلی

خرپا 
 فضایی

 خرپا 
 فلزي

 هساختپیش

 بتنی

 29 36 26 29 32 36 هساختستون و تیر پیش

ساخته و تیر ستون پیش
 صنعتی درجا با قالب

32 28 26 24 32 26 

ستون کامپوزیت و تیر 
 ساختهپیش

34 30 28 26 34 28 

ستون کامپوزیت و تیر 
 صنعتی درجا با قالب

30  26  24 22 30 24 

 ستون درجا با قالب
 اختهسپیشصنعتی و تیر 

33 29 27 25 33 27 

ستون و تیر درجا / دیوار با 
 20صنعتی قالب

27 23 21 19 27 21 

 فوالدي

ستونک و تیرك مقاطع 
 30 ̶ ̶ 30 32 ̶ فوالدي سرد نوردشده

ستون و تیر فوالدي پیچ و 
 ايمهره

39 37 34 30 40 34 

ستون و تیر فوالدي 
 جوشی

29 25 23 21 30 23 

 

 امتیاز دارد. 30ساخته، چوبی با قطعات پیشهاي سازه 

ا خود ی بلوك، این ماده باید از نوع کندسوز-هاي تیرچهاستایرنی در سقفدر صورت استفاده از بلوك پلی 
با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باشد؛ در غیر این صورت، و  ASTMشو مطابق استاندارد خاموش

 شود.منظور میسقف امتیاز صفر براي آن 

                                                
 گیرد. دال، در این گروه قرار میپیش 19
نیز، در این گروه  )3D( ساخته سبک سه بعديپانل پیش سیستم) و ICFهاي عایق ماندگار (اي بتن مسلح با قالبدیوار سازه سیستم 20

 گیرند.قرار می
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است، باید از مرکز  هاي ساخت سازه که در این قسمت بررسی نشدهبه منظور تعیین امتیاز سایر شیوه 
 تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي استعالم شود.

 سازيکسب شاخص تکمیلی صنعتی الزامات بخش دیوار 

گیرد، بر حسب نوع دیوار و اي را دربر میاي و غیرسازهي دیوارهاي سازهامتیاز بخش دیوار که کلیه 
 محاسبه شود. 3-3-11ي طولی آن باید از رابطه اندازه

 :3-3-11رابطه 

 
 : امتیاز انواع دیوار2-3-11جدول 

 امتیاز انواع دیوار ردیف

 25 ساختهدیوار خشک پیش 1

 25 دیوار ساندویچ پانل 2

 25 ساختهدیوار فلزي پیش 3

 23 ساختهدیوار چوبی پیش 4

 22 ساختهاي با قاب پیشدیوار شیشه 5

 20 ساختهدیوار فلزي غیرپیش 6

 20 ساختهدیوار بتنی سبک پیش 7

 18 صنعتی دیوار بتنی درجا با قالب 8

 16 دیوار بتنی با قالب ماندگار 9

 12 ساختهدیوار گچی با قطعات پیش 10

 10 يسه بعد دیوار بتن پاششی 11

 10 دیوار بلوك سیمانی سبک 12

 

∑ × )2-3-11(امتیاز بدست آمده از جدول  𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠
𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  دیوار=  امتیاز بخش 

Nهاي بکار رفته در ساختمان: تعداد انواع دیوار 

𝑄𝑄𝑤𝑤𝑖𝑖     طول ساخته شده با هر یک از دیوارها : 

𝑄𝑄𝑤𝑤𝑠𝑠طول کل دیوارها : 
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اضافه  2-3-11واحد به امتیاز دیوار مورد نظر در جدول  3 ،به خم ماشینی آرماتور در دیوارهاي بتنی درجا 
 شود.می

خود  یا ها، این ماده باید از نوع کندسوزاستایرنی در ساندویچ پنلي پلیدر صورت استفاده از هسته 
با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باشد؛ در غیر این صورت،  و ASTMشو مطابق استاندارد خاموش

 شود.منظور میدیوار امتیاز صفر براي آن 

 سازيالزامات کسب سایر موارد شاخص تکمیلی صنعتی 

 مجموع امتیازات بدستا، باید از بر حسب مالحظات طراحی و اجر“ سازيسایر موارد صنعتی”امتیاز بخش  
 محاسبه شود. 3-3-11آمده از جدول 

 غیرانبوه بزرگ هايسازي ساختمانبندي صنعتیدرجه 

ها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین پیشرفت سازي ساختمان، باید بر اساس نقشهي صنعتیدرجه 
 کاري پایش و کنترل شود. کاري و نازكي سفتپروژه، در دو مرحله

 یمرجع کنترل ساختمان توسط بازرسان قیاز طرباید سازي ساختمان در هر مرحله، ي صنعتیتعیین درجه 
 باشند. يساختمان از وزارت راه و شهرساز يسازیصنعت یابیارز تیصالح يپروانه يانجام شود که دارا

-3-11تا  2-3-11در صورت تامین نشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهاي  
 ي فنی و ملکی ساختمان منظور شود.در شناسنامه“ غیرصنعتی”باید عبارت  4

تامین شده و شاخص  4-3-11تا  2-3-11وع بندهاي اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موض 
 ي فنی و ملکی درج شود.در شناسنامه“ ي سهزي درجهساصنعتی”باشد، باید عبارت  35سازي کمتر از تکمیلی صنعتی

ي سازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت  65و کمتر از  35سازي برابر یا بیشتر از اگر شاخص تکمیلی صنعتی 
 ي فنی و ملکی درج شود.در شناسنامه“ دو

در “ ي یکدرجهسازي صنعتی”و بیشتر از آن باشد، باید عبارت  65سازي اگر شاخص تکمیلی صنعتی 
 شود.ي فنی و ملکی درج شناسنامه
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 “سازيسایر موارد صنعتی”: امتیاز 3-3-11جدول 

 

 

 

 

 

                                                
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي و براي سایر فضاها طبق مقررات و  566-براي فضاهاي مسکونی متعارف طبق نشریه ض 21

 هاي معتبر.نامهآیین
22 Building Information Modeling 
23 Clash Detecting 

 در مواردي که کاربرد میراگر، کارآیی الزم را داشته باشد. 24
 طبق ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان. 25
 بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان. 26
 ایجاد نشود. اي طراحی شوند که مشکل ایمنیهاي نما باید از مصالحی انتخاب و به گونهشیشه 27

 امتیاز  “سازيسایر موارد صنعتی”الزامات کسب امتیاز 

 طراحیبخش 

 4 21هاي ابعادي براي مطلوبیت و آسایشانتخاب حداقل

 2 23یابیتداخل همراه با يدر سطح سه بعد 22BIMاستفاده از 

 3 24اي / میراگرهاکاربرد جداسازهاي لرزه

 اجرا بخش

 2 25ي ساختي دورهي موقت ویژهساختهپیشنیمهساخته و پله پیشپله و راه

 3 ساختهپیشنیمهساخته و پله پیشپله و راه

 2 ساختهپیشنیمهساخته و هاي سرویس پیشواحد

 4  26واحدها انیم يوارهایسقف و د يصدابند

 کاري صنعتی با حذف زیرسازي و یا هاي سفتروش
 ساخته؛ حداکثر یک موردکاري سریع مانند استفاده از اقالم پیشهاي نازكروش

2 

 2 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا

 يبرا قیعاشیاز پ يهاکاربرد ورق ای قیعا يساختهپیشنیمه يهااستفاده از کانال
 2 مطبوع يهیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا

، کامپوزیت، بتن 27ي سیمانی، سرامیک، شیشهنماهاي خارجی صنعتی (مانند تخته
 5 )رالوِساخته، بتن نمایان، پنل خورشیدي، لُپیش

 4 کاري در محلنصب نما بدون نیاز به برش

 35 مجموع
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 انبوه ساختمانیهاي پروژهسازي صنعتی  11-4

 ي کاربرددامنه 

مشخصات یکی از با  سازيساختمان يپروژه يساختمان، برا یمقررات مل يهیکل تی، همراه با رعااین بخشضوابط  نیتام
 است: یالزام ریز

 ؛باشدروي پی طبقه از  15با حداقل  یشامل ساختمان •

  .مترمربع باشد 10،000حداقل  يبناریسطح کل ز يدارا •

 الزامات عمومی 

را داشته  ي صنعتیسازي ساختمان به شیوهبندي مناسب انبوهسازي صنعتی باید رتبهي انبوهمجري پروژه 
د ي سازمان برنامه و بودجه متناسب با ابعابندي ابنیهچنین نظام تشخیص صالحیتی، رتبه صورت عدم وجودباشد. در 

 است. قابل پذیرشپروژه 

 انجام شود.  28“طرح و ساخت” يشیوهصنعتی، باید به سازي ي انبوهپروژه 

 ای ي صنعتی باید استاندارد باشد وسازي انبوهمورد استفاده در پروژه تاسیساتمصالح، قطعات، تجهیزات و  
 هاي فنی الزم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي داشته باشد.تاییدیه

 کار ارایه شود.پایان يباید در مرحله برداريبهره يدفترچه 

 الزامی است. 3-1-3-5-11 طبق بند زیست،محیطرعایت حداقل شاخص حامی  

 الزامات طراحی 

 جویی در مصرف انرژي صورت پذیرد و مصرف انرژي ساختمان برآورد شود.طراحی باید با رویکرد صرفه 

 متر باشد.سانتی 5ابعاد داخل به داخل فضاها باید به صورت مضربی از  

 شریهنمسکونی،  فضاهايي مدوالر در و پنجره براي شبکه طراحیابعاد در و پنجره باید مدوالر باشد. مرجع  
 باشد.میهاي معتبر نامهمقررات و آیینها، فضامرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي است و در سایر  571-ض

 باید ارایه شود. فاز دو معماريهاي نقشه 

د؛ به د فضاها انتخاب شوهاي کف و دیوار باید در تناسب با ابعاسرامیک و سایر پوششابعاد سنگ، کاشی،  
 .محدود شوددرصد  1 به حداکثر ،ضایعاتي معماري، هانقشه محاسبات بر اساسدر  اي کهگونه

 ها و محاسبات گودبرداري و پایدارسازي گود باید با جزییات کامل و روش اجرایی ارایه شود.نقشه 

                                                
28 Design and Build 
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هاي ساخت ها و روشآوريي فنباید در مجموعه سازي صنعتیانبوهي مورد استفاده در پروژه اختروش س 
 آن را تایید نماید.این مرکز، صنعتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باشد یا 

اخت هاي سها و روشآوريني فباید در مجموعه سازي صنعتیانبوهي مورد استفاده در پروژه دیوارانواع  
 را تایید نماید. هاآناین مرکز، قات راه، مسکن و شهرسازي باشد یا مرکز تحقیصنعتی 

مناطق واقع در که در  3و  2، 1انبوه و متعلق به گروه خطرپذیري   صنعتی هاياي ساختماناجزاي غیرسازه 
جزییات ” يسازي، دفترچهشوند، باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاومي زیاد و خیلی زیاد ساخته میزلزله يپهنه

کن مرکز تحقیقات راه، مس“ مکانیکی و برقی و تجهیزات تاسیساتاي معماري، در برابر زلزله براي اجزاي غیرسازه مقاوم
 باشد.و شهرسازي می

هاي مهندسی مورد تایید، طراحی طبق روشباید  سازي صنعتیانبوهي در پروژه مورد استفاده تاسیسات 
 همراه با جزییات کامل اجرایی آن، ارایه شود. تاسیساتهاي و نقشه شود

 .باشدبندي عایقباید حداقل شامل جزییات زیرسازي و نماي ساختمان  ينقشه 

 شود. استفادهباید  ،30یابیدر سطح سه بعدي همراه با تداخل 29BIMاز  

 ییالزامات اجرا 

 هاي کارگاهی اجراي سازه باید به صورت کامل با روش اجرایی ارایه شود.نقشه 

ن براي ي مجدد باشد؛ یا امکان تغییر کاربري آساخته با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه باید یا به صورت پیش 
 ي دایمی درنظر گرفته شده باشد.استفاده

مجاز  حدودمکاربرد قالب سنتی، به صورت  استفاده کرد.صنعتی بندي قالباز روش  بایدبندي قالب براي 
 است.

 قطع و خم آرماتورها باید با دستگاه انجام شود. 

 قطعات اسکلت فوالدي باید در کارخانه، تولید و اتصاالت آن در محل، به صورت پیچ و مهره اجرا شود.  

هاي موقت و دایمی، این ماده باید از نوع سازه سقف و یا دیوارکف، استایرن در در صورت استفاده از پلی 
 با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باشد.و  ASTMشو مطابق استاندارد یا خود خاموش کندسوز

 ، مجاز نیست. بلوك سفالی و سیمانی غیر سبکانواع استفاده از دیوارهاي آجري و یا  

  .استبه منظور تزیین مجاز در دیوار،  کاربرد آجر 

 بندي صدا شود.مقررات ملی ساختمان عایق مبحث هجدهمسقف و دیوارهاي میان واحدها باید بر اساس  

                                                
29 Building Information Modeling 
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 کشی صنعتی استفاده شود.لوله روش انتقال آب و فاضالب باید از در 

 آماده یا چسب استفاده شود.باید از مالت پیشغیرنما  سنگ / سرامیک / براي نصب کاشی 

 باید ارایه شود. دستورالعمل نصب نما 

 نصب شود. کاري در محل و به صورت خشکید بدون نیاز به برشسنگ نما با 

 الزامات مدیریتی 

 و عملی آموزش دیده باشند. ياجرا باید به صورت نظر عوامل 

 سازي صنعتی، باید نظام کنترل کیفیت داشته باشد.ي انبوهپروژه 

 باید نظام تضمین کیفیت داشته باشد.سازي صنعتی، ي انبوهپروژه 

 مستقر در کارگاه داشته باشد. HSEسازي صنعتی، باید نظام موثر ي انبوهپروژه 

 .باشدو مبتنی بر تکرار  همراه بندي باید با منابعي زمانبرنامه 

 ارایه شود.باید بندي ي زماني اجرا با برنامهمدارك الزم براي مقایسه 

 سازيصنعتیشاخص تکمیلی الزامات کسب  

 سازيالزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتی 

-11تا   2-4-11و مدیریتی، موضوع بندهاي  ییي الزامات عمومی، طراحی، اجراکلیه تامیندر صورت  
 شود.یمطابق بندهاي زیر محاسبه م باید نبوه،هاي اسازي ساختمانصنعتی شاخص تکمیلی 4-5

ده باشد، ش تامینسازي، اگر تنها براي بخشی از پروژه صنعتی شاخص تکمیلیهر یک از الزامات کسب  
 تعلق گیرد. ي آن بخش نسبت به کلناسب اندازهبه تباید شده براي آن الزام، امتیاز تعیین

کاري و کاري، نازكدر سفت رفتهبکارسازي باید جزییات مصالح صنعتی شاخص تکمیلیبراي برآورد  
 سازي و ترتیب انجام کار ارایه شود.هاي کارگاهی پیش، نقشهتاسیسات

 سازيالزامات طراحی کسب شاخص تکمیلی صنعتی 

اختصاص سازي به شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  8هاي ابعادي الزم براي آسایش با رعایت حداقل 
مرکز تحقیقات راه،  566-ض نشریهآسایش در فضاهاي مسکونی متعارف،  هاي ابعادي برايیابد. مرجع تعیین حداقلمی

 باشد.هاي معتبر مینامهمسکن و شهرسازي است و در سایر فضاها، مقررات و آیین

 .گیردتعلق میسازي شاخص تکمیلی صنعتی به امتیاز 7، 31اي / میراگرهابا کاربرد جداسازهاي لرزه 

                                                
 در مواردي که کاربرد میراگر، کارآیی الزم را داشته باشد. 31
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ایمنی جانی بر اساس مبحث  - IIي پدافند غیر عامل با سطح عملکرد براي ساختمان مقاوم در حوزه 
 منظور شود.سازي براي شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  6مقررات ملی ساختمان،  21

 بتن کامپوزیت، ،32شیشه، سرامیک، ي سیمانیتخته :خارجی به صورت صنعتی باشد؛ ماننداگر نماي  
 یابد.اختصاص میسازي به شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  8لُوِرال؛  خورشیدي و پنل نمایان، بتن ساخته،پیش

 سازيالزامات اجرایی کسب شاخص تکمیلی صنعتی 

 شود:منظور میسازي براي شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  7زیر،  سه موردبا کاربرد یکی از  

 مسلح.ي جوشی، در اسکلت بتن ساختهي آرماتور پیششبکه •

 ي.او مهره در قطعات اسکلت فوالدي پیچ 33DTIواشرهاي ویژه  •

 در روش قاب سبک فوالدي.  34هاي سبک غیربتنیانواع سقف •

کسب سازي براي شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  3ي ساخت، ي موقت و ایمن در دورهپلهبا کاربرد راه 
 باشد.شود. مرجع ایمنی، مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان میمی

 یابد.سازي اختصاص میشاخص تکمیلی صنعتیامتیاز به  3ها، پلهي راهسازي سازهپیشبا  

 گیرد.تعلق میسازي به شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  3ها، سازي کف پلهبه پیش 

 ابد.یاختصاص میسازي به شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  5هاي منجر به حذف زیرسازي، با کاربرد روش 

 یرد.گتعلق میسازي به شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  3ساخته، ت کاربرد واحدهاي سرویس پیشدر صور 

 ود.شمنظور میسازي براي شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  3در صورت استفاده از عایق رطوبتی سرد اجرا،  

قال انت يبراعایق هاي از پیشیا کاربرد ورق یقعا يساختهپیشنیمه يهاکانالدر صورت استفاده از  
 شود.سازي منظور میامتیاز براي شاخص تکمیلی صنعتی 3، مطبوع يیههوا و تهو یضگرم، تعو يهوا

امتیاز  5متر از سطح زمین،  20در صورت استفاده از تیرچه با بلوك سفالی براي سقف در ارتفاعات باالي  
  گردد.کسر می سازياز شاخص تکمیلی صنعتی

تا سقف  35جریمه/امتیاز S×5/1 - 7ساعت کار در کارگاه،  -میلیون نفر Sاي هر نفر فوتی به از 1براي  
 گیرد.تعلق میسازي به شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  11

                                                
 اي طراحی شوند که مشکل ایمنی ایجاد نشود.هاي نما باید از مصالحی انتخاب و به گونهشیشه 32

33 Direct Tension Indicator 
 هاي سبک غیربتنی مناسب براي سیستم قاب سبک فوالدي، در مراجع معتبر ذکر شده است.نواع سقفا 34
 شود.عدد حاصل اگر مثبت بود، امتیاز و اگر منفی بود جریمه محسوب می 35
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ساعت  -میلیون نفر S   <2ي منجر به فوت نداشته باشد، به ازاي هر سازي، حادثهي انبوهاگر پروژه 
 شود.منظور میسازي براي شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  15امتیاز تا سقف  S×5/1 - 3کار در کارگاه، 

 سازيالزامات سازماندهی کسب شاخص تکمیلی صنعتی 

سال گذشته، حداقل نصف  10شده با سیستم پیشنهادي توسط مجري در اگر مجموع واحدهاي ساخته 
 د.منظور شوسازي براي شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  8ي جاري باشد، تعداد واحدهاي پروژه

تعلق سازي به شاخص تکمیلی صنعتیامتیاز  11برسد،  36گرتوسعه/  به تایید کارفرما اگر کیفیت پروژه 
 گیرد.می

سال گذشته،  5از سوابق اجرا شده توسط مجري با سیستم پیشنهادي در  حداقل یک کتاب پروژه يارایه 
 دارد. امتیاز 7

 هاي انبوهسازي ساختمانبندي صنعتیدرجه 

ها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین ، باید بر اساس نقشههاي انبوهسازي ساختمانصنعتی يدرجه 
 بار پایش و کنترل شود. پیشرفت پروژه، در هر سه ماه یک

 یمرجع کنترل ساختمان توسط بازرسان قیاز طرباید سازي ساختمان در هر مرحله، ي صنعتیتعیین درجه 
 باشند. يساختمان از وزارت راه و شهرساز يسازیصنعت یابیارز تیصالح يانهپرو يانجام شود که دارا

 تا 2-4-11و مدیریتی، موضوع بندهاي  یینشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی، اجرا تامیندر صورت  
 شود.قید ي فنی و ملکی ساختمان در شناسنامه“ غیرصنعتی”عبارت باید  11-4-5

شده  تامین  5-4-11تا   2-4-11موضوع بندهاي ، یی و مدیریتیاجراالزامات عمومی، طراحی،  تمامیاگر  
ي فنی و ملکی در شناسنامه “ي سهدرجهسازي صنعتی”باید عبارت باشد،  35سازي کمتر از صنعتی شاخص تکمیلیو 

 شود.ساختمان درج 

رابر یا سازي بصنعتی شاخص تکمیلیشده و  تامین یی و مدیریتیاجرا الزامات عمومی، طراحی، اگر تمامی 
 شود.قید ي فنی و ملکی ر شناسنامهد “ي دودرجهسازي صنعتی”باید عبارت باشد،  65و کمتر از  35بیشتر از 

و  65سازي صنعتی شاخص تکمیلیشده و  تامین یی و مدیریتیاجرا الزامات عمومی، طراحی، اگر تمامی 
شود.درج  ي فنی و ملکیدر شناسنامه“ ي یکسازي درجهصنعتی”ارت باید عبد، بیشتر از آن باش

                                                
36 Developer 
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 ساخت و سازهاي صنعتی درزیست ضوابط حمایت از محیط  11-5

 ي کاربرددامنه 

 الزامی است. این بخشضوابط از حداقلی  تامین، شده به روش صنعتیهاي ساختهساختماني براي کلیه

 زیستالزامات کسب شاخص حامی محیط 

 شود:امتیاز به شرح زیر منظور می 16برداري، براي کاهش آب مصرفی در دوران بهره 

 گیرد.امتیاز تعلق می 1به نصب شمارنده در ورودي هر واحد،  

 شود.امتیاز منظور می 1، سیفون دو حالته کاربرد با 

 14، در موارد مجاز ي مجددي آب باران و یا آب خاکستري براي استفادهو تصفیه آوريجمعدر صورت  
 .شودمنظور میامتیاز 

 یازامت 84 ي و استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر،بردارساختمان در دوران بهره یمصرف يکاهش انرژ يبرا 
 گیرد:یتعلق م یر،به شرح ز

 رد.گیتعلق می )به تناسب( امتیاز 24با منابع انرژي تجدیدپذیر، سالیانه برق مصرفی  %40به ازاي تولید  

 گیرد.تعلق می )به تناسب(امتیاز  6گرم مصرفی سالیانه با استفاده از انرژي خورشید، آب %30به ازاي تولید  

 9و  13، 18، 27، 40، 54به ترتیب  Fو  A ،B ،C ،D، E ي برچسب انرژي ساختمانبا ارایه ظرمتنا 
 باشد.بندي انرژي ساختمان، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان میمرجع رده شود.امتیاز منظور می

 زیست شاخص حامی محیطالزم براي حداقل  

 .37الزامی است 01، کسب حداقل شاخص غیرانبوه کوچک و متوسطهاي ساختمان سازيبراي صنعتی 

 .38الزامی است 51، کسب حداقل شاخص غیرانبوه بزرگ هايساختمانسازي صنعتی براي 

 .39الزامی است 10، کسب حداقل شاخص انبوههاي ساختمان سازيبراي صنعتی 

                                                
 مراجعه شود. 3-2-2-11سازي کوچک و متوسط در بند هاي غیرانبوهسازي پروژهبه الزام عمومی صنعتی 37
 مراجعه شود. 3-2-3-11سازي بزرگ در بند هاي غیرانبوهسازي پروژهبه الزام عمومی صنعتی 38
 شود. مراجعه 5-2-4-11 سازي در بندهاي انبوهسازي پروژهبه الزام عمومی صنعتی 39
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 کشور سازيساختمان هاي صنعتیلزامات فنی و کارکردي تعدادي از روشا  11-6

 مقدمه 

هاي یستماست که معرفی س شود. شایان توجهمی ساختمانی ذکرپنج سیستم فنی و کارکردي  يعمدهفصل، الزامات  در این
پروژه، برتري  مقتضیاتموظف است با توجه به خود  ،کنندهها نیست و استفادهاضر، دلیلی بر رجحان آنها بر دیگر سیستمح

 بررسی نماید.و سهولت اجرا ي اقتصادي صرفه اي،ز لحاظ مقاومت، پایداري سازهآنها را ا

 )LSFه (سبک فوالدي سرد نوردشد هايسیستم قاب 

 کلیات 

به  CFS(41( عنوان یک سیستم متشکل از مقاطع فوالدي سرد نورد شدهه ب 40)LSF( فوالدي سبک هايسیستم قاب
که نوع  تماین سیس شوند.که اجزاي آن با اتصاالت پیچی، پرچی یا جوشی به یکدیگر متصل می باشدمی 42روش غلطکی
تواند در ساخت و می درا نیز دارآرمه هاي بتندیوار اي دیگر همانندسازههاي با سیستم ترکیب ظرفیت باشد،دیوار باربر می

مطابق  ،سرد نوردشدهساخت مقاطع  براي. به کار گرفته شود طاي مختلمرتبه به صورت سیستم سازههاي کوتاهساختمان
مقاطع معموال باشد. این استفاده از اشکال مختلف مجاز می ي،مسکن و شهرساز ،راه قاتیتحق مرکز 608-ض هینشر

م این سیستم به عنوان عضو یقا يد. اجزانباشمتر میمیلی 5/2 تا 6/0محدوده تغییرات ضخامتی بین  باداراي ابعاد متنوع 
این  يسقف سازه شوند.در این سیستم معرفی می 43و تحت نام ستونک ندکنباربر ستونی در بارهاي ثقلی عمل می

ها عمدتا داراي مقاطع با و تیرچه 46هاكتیر .شده استنوردفلزي سرد  45هايیا الپه 44هارچهکل از تیها متشساختمان
آرمه، در صورت تامین یکپارچگی الزم بین بتن و پروفیل فوالدي تیرچه، باشند. پوشش سقف دال بتنمی Zیا  Cاشکال 

، به منظور باربري جانبی سازه در دو LSFهاي فلزي طراحی شود. در ساختمان-عنوان یک سقف مرکب بتنیتواند بهمی
شود که به چهار روش ایجاد می جانبی هاي باربردهانهشود. استفاده می 47هاي باربر جانبیامتداد اصلی متعامد، از دهانه

تم دیوار ، سیسنازكسیستم دیوار برشی با ورق فوالدي هاي مهاربندي شده با اعضاي قطري، دهانهعبارتند از: سیستم 

                                                
40 Light Weight Steel Frame 
41 Cold-Formed Steel 
42 Roll Formed 
43 Stud 
44 Joist 
45 Purlin 
46 Runner / Track 
47 Load Bearing Wall 
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در برابر حریق دارند و مقاومت کمی  سرد نوردشدههاي پروفیل .آرمهبتن یبرش وارید سیستمو  48OSBاربر با پوشش ب
ن هدف است. ها، دستیابی به ایباید به خوبی محافظت شوند. یکی از دالیل کاربرد گچ به عنوان پوشش داخلی این سیستم

هاي کاهش هزینهاثیر فراوانی در کاهش جرم ساختمان است که ت، LSFهاي سبک فوالدي از عمده مزایاي ساختمان
  ها خواهد داشت.ناشی از مصالح، نیروي انسانی و نیز زمان احداث پروژه

در  شود.می اجرا 50و دیوارهاي یکپارچه 49ايطبقهعمدتا به دو روش  هاي فوالدي سرد نوردشدهسیستم قاب
در این . شوندتوسط دیافراگم سقف قطع شده و طبقات مجزا از یکدیگر اجرا میهاي دیوار، اي، ستونکروش متداول طبقه

 در روش شوند.می ع نصبدر کنار هم و در ارتفا ،ساختههاي پیشساختمان به صورت پانل يدهندهقطعات تشکیل ،روش
اسکلت به  يزیرریو ت شوندیو اجرا م یطراح ،و بدون قطع در تراز طبقه کسرهیبه صورت  هاستونک ،کپارچهی ياجرا

 . ردیگیصورت م یکسره، با عبور از کنار ستونصورت 

 اي) به شیوه اجراي طبقهLSF( سرد نوردشدههاي الزامات سیستم ساختمانی قاب 

در تمام کشور  هیاز تراز پا متر 15 ارتفاع ای طبقه پنجتا  حداکثر يهمراه مهاربند قطر به LSF ستمیس 
 صورت ي، مسکن و شهرسازراه قاتیتحق مرکز 608-ض هینشر اسر اسب دیآن با ياو سازه يامجاز است و طرح لرزه

 .ردیپذ

کیلوگرم بر مترمربع و  350ها نباید به ترتیب از در این نوع سیستم، حداکثر بار مرده و زنده براي سقف 
 کیلوگرم بر مترمربع تجاوز کند. 250

 انجام شود.حث ششم مقررات ملی ساختمان سازه در مقابل بار باد باید مطابق مبکنترل  

 هب نیری) زركی(ت یو اتصال آن به ناودان یپدر  مهارلیم يگذارشهیر قیاز طر دیبا یپاسکلت با  اتصال 
 .ردیمهره صورت گ لهیوس

 مهاربند ضروري است.ها در طول اي قطري به عناصر متقاطع با آنهاي تسمهاتصال مهاربندي 

 کششی در تحلیل و طراحی جانبی باید به عنوان اعضاي صرفا اي قطري در باربريهاي تسمهمهاربندي 
 در نظر گرفته شوند.

 ند.شدگی اولیه نصب شوکشیدگی به منظور رفع شلبا روش پیش باید اي قطريهاي تسمهمهاربندي 

توصیه  2800استاندارد ها با توجه به ضوابط موجود در مین ضوابط دیافراگم صلب براي کلیه سقفتا 
 شوند.طراحی  متناظر معتبر هاينامهسازه و سقف باید با توجه به ضوابط آیین ،شود. در غیر این صورتمی

                                                
48 Oriented Strand Board 
49 Platform Framing 
50 Balloon Framing 
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ط به جوشکاري جوشی در محل کارخانه، رعایت ضوبط و مقررات مربو در صورت استفاده از اتصاالت 
 الزامی است. AISCو  AWSنامه و آیین AISIمطابق استاندارد  سرد نوردشدهاعضاي 

 .دنشبا خاك با میمستقتماس  در دینبا نوردشده سرد يفوالد سبک مقاطع 

مجاز  سرد نوردشدههاي سبک بکارگیري مصالح بنایی در دیوارهاي داخلی و خارجی در دهانه قاب 
 نیست.

و در دیوارهاي  کیلوگرم بر مترمربع 50هاي داخلی نباید از کنندهیوار تمام شده در جدادحداکثر وزن  
 باشد. کیلوگرم بر مترمربع 100خارجی نباید بیشتر از 

 اي باید به نحوي باشد که ضمن تحمل بارهايها به سیستم سازهکنندهاتصال دیوارهاي غیر باربر و جدا 
 مشارکتی در سختی جانبی سازه نداشته باشد. ، زلزله و ضربه،باد وارده مانند

الزامی  ASTM A500و  ASTM A653بر اساس استاندارد  سرد نوردشدهرعایت مشخصات فوالد  
هاي خورنده ایران هاي الزم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیطالزم است تمهیدات و پوشش ،است. همچنین
 صورت پذیرد.

با نوعی عایق  ،ها و الیه خارجی جدارهی، الزم است حد فاصل ستونکبه منظور کاهش اثر پل حرارت 
 حرارتی متراکم پر شود.

 صبهاي داخلی و خارجی، بازشوها و همچنین محل نهوابندي در جدارهبراي  با توجه به اقلیم مورد نظر 
 .ل آیدمیعان عمي پدیدهبا در نظر گرفتن مالحظات کامل باید اجزاي اتصالی نظیر پیچ و مهره، 

 به شیوه اجراي دیوارهاي یکپارچه LSFساختمانی  سیستمالزامات  

قاب  اي به عنواناستفاده از این سیستم سازه ،کم، متوسط و زیاد مناطق واقع در پهنه با خطر نسبیدر  
ر ب دیآن با ياو سازه ياطرح لرزهاز تراز پایه بالمانع است و  متر 15ارتفاع تا حداکثر با مهاربند جانبی ساختمانی ساده 

 .ردیپذ صورت ي، مسکن و شهرسازراه قاتیتحق مرکز 608-ض هینشر اساس

 .نیستخیز با خطر نسبی بسیار زیاد مجاز کارگیري این سیستم در مناطق لرزهب 

و بدون  کسرهی يهاستونکاز  استفادهبا  دیبا کپارچهی يوارهایدبه روش  LSFاسکلت سازه  یطراح 
 .ردیپذ تصورکنند، از کنار ستون عبور می کسرهی هایی که به صورتچهریتتراز طبقه و  درقطع 

رفتن ن و با در نظر گمقررات ملی ساختمان ایرامبحث ششم بر مبناي  باید باد کنترل سازه در مقابل بار 
 د.شوانجام سیستم مقاوم در مقابل بار جانبی 

 اي باشند که یکپارچگی اعضا در ارتفاع سازهبه گونه بایدافقی  يم به اعضاقای يکلیه اتصاالت اعضا 
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 دهسرد نوردش يدر صورت استفاده از اتصاالت جوشی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاري اعضا 
 الزامی است. AISCو  AWSهاي نامهو آیین AISIمطابق استاندارد 

 د.نمستقیم با خاك باش مقاطع سبک فوالدي سرد نوردشده نباید در تماس 

 ها الزامی است.مین ضوابط دیافراگم صلب براي کلیه سقفات 

 کیلوگرم بر مترمربع 350و  کیلوگرم بر مترمربع 250رعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده به ترتیب  
 ها الزامی است.براي سقف

مجاز  سرد نوردشدههاي سبک بکارگیري مصالح بنایی در دیوارهاي داخلی و خارجی در دهانه قاب 
 . یستن

و کیلوگرم بر مترمربع  50بیشتر از  دهاي داخلی نبایشده در جداکنندهمربع دیوار تمامحداکثر وزن متر 
 باشد.کیلوگرم بر مترمربع  100بیش از  ددر دیوارهاي خارجی نبای

ارهاي باي باید به نحوي باشد که ضمن تحمل ها به سیستم سازهکنندهوارهاي غیر باربر و جدااتصال دی 
 مشارکتی در سختی جانبی سازه نداشته باشد. ،ضربه ، زلزله وبادوارده مانند 

الزامی  ASTM A500و  ASTM A653بر اساس استاندارد  سرد نوردشدهرعایت مشخصات فوالد  
هاي خورنده ایران هاي الزم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیطتمهیدات و پوششاست. همچنین الزم است 

 صورت پذیرد.

با نوعی عایق  ،ها و الیه خارجی جدارهبه منظور کاهش اثر پل حرارتی، الزم است حدفاصل ستونک 
 حرارتی متراکم پر شود.

 صبو خارجی، بازشوها و همچنین محل نهاي داخلی هوابندي در جدارهبراي با توجه به اقلیم مورد نظر  
 به عمل آید.میعان ي پدیده با در نظر گرفتن مالحظات کاملباید  ،اجزاي اتصالی نظیر پیچ و مهره

 هاي ساخت و نصب، باید طبق مراجع معتبر باشد.ي رواداريکلیه 

 )ICF( هاي عایق ماندگارمسلح با قالبنهاي بتروش اجراي ساختمان 

 کلیات 

 يوارهایدقالب که  استباربر  وارید از نوع ،51 (ICF)ماندگار قیعا يهامسلح با قالببتن يهاساختماناي سیستم سازه
 را دارند. یحرارت قیو نقش عا شوندمیمحسوب  واریاز د ییجز ،يزیربعد از بتن ،آن یبتن

 ICFهاي الزامات روش اجراي ساختمان 

                                                
51 Insulating Concrete Formwork 

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير
س- 

 نوي
ش

پي



 

34 

 

مقررات ملی ساختمان رعایت  نهمو مبحث  2800استاندارد پذیري بر اساس در صورتی که ضوابط شکل 
میت هاي داراي اهبا خطر نسبی کم و متوسط و براي ساختمان واقع در پهنه کاربرد این سیستم صرفا در مناطق، نشود

 حداکثر، پذیري رعایت شوده ضوابط شکلمتر مجاز است. بدیهی است در صورتی ک 10کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع 
؛ مشروط به اینکه ضوابط محافظت در برابر متر از تراز پایه است 50 ،2800استاندارد ارتفاع ساختمان بر اساس ضوابط 

 حریق آن تامین شود.

ورت صمان مقررات ملی ساخت ششمث حبمبر اساس  بایداي حاصل از این روش سیستم سازه بارگذاري 
  پذیرد.

 انجام شود.اي این سیستم باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان راحی سازهط 

 ینهم مقررات مل گسترده مطابق مباحث هفتم و ای ينوار به صورت دیبا ICF يوارهایدي شالوده 
 يبرا یکاف يفضا ،یبتن يباشد که با احتساب ضخامت هسته يابه اندازه دیشالوده با يپهناطرح شود و ساختمان 

 ها موجود باشد.قالب يریگقرار

 و اي و حرارتی تعیین شودهاي سازهي دو عایق از یکدیگر باید بر اساس نیازها و فاصلهضخامت جداره 
 .باشدمتر سانتی 15از بتنی نباید کمتر  باربر هايارضخامت دیو

 يحداکثر اندازه اسمی سنگدانهمگاپاسکال و  20اي و با حداقل مقاومت سازه بتن مصرفی باید از نوع 
 متر باشد.میلی 20مصرفی 

متر میلی 150تا 100 حداقلهاي عایق ماندگار باید اسالمپ بتن مصرفی در دیوارهاي بتن مسلح با قالب 
 در نظر گرفته شود.

صورت داخلی انجام گیرد و لرزاندن میلگردهاي فقط باید بهدر صورت مجاز بودن، کردن بتن متراکم 
 باشد.دي مجاز نمیعمو

 داشته باشد. يزیربتن اتیانجام عمل يبرارا مقاومت الزم  دیقالب با 

 اتیینمودن و جزمتراکم يدر ارتفاع و نحوه يبندمرحلهاز لحاظ  يزیربتن يبتن، نحوه يهایافزودن 
 ها ذکر شود.در نقشه دیخاص با يآرماتوربند

 ساختمان باشد. یضوابط مبحث نهم مقررات ملبق بر اطم دیبا يفوالد يلگردهایمشخصات م 

رات پنجم مقر احث سوم ومطابق ضوابط مب دیبا يسوزدر برابر آتش قیمصالح عا یمشخصات مقاومت 
 ساختمان باشد. یمل

 استایرنمالحظات استفاده از پلی 

با و  ASTM شو، مطابق با استانداردکندسوز یا خود خاموش يشوندهباید از نوع منبسطاستایرن پلی 11-6-3-2-13-1
 باشد.مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي از  تاییدیه
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 آن،با  ریق احتمالیگونه حمستقیم هرمحافظت از تماس و  استایرنبراي حفاظت از بلوك سقفی پلی 11-6-3-2-13-2
ود گچ متر یا اندمیلی 5/12گچی به ضخامت حداقل  يپوشش مناسب مانند یک تخته يزیر سقف به وسیلهالزم است 

 محافظت شود.  ،مترمیلی 15حداقل به ضخامت 

تواند استایرن باید به وسیله پوشش مناسب به عمل آید. این پوشش میمحافظت از بلوك دیواري پلی 11-6-3-2-13-3
متر یا سایر مصالحی که بر اساس مدارك فنی مصوب و معتبر از نظر مقاومت در میلی 5/12یک تخته گچی با ضخامت 

 د، باشد.کنبرابر دماي باال معادل آن عمل می

 استایرن باید داراي اتصال مکانیکی به سازه باشد. اتصالهاي پلیبلوك يکنندهپوشش محافظت 11-6-3-2-13-4
 .باشدنمیمجاز  ،به تنهایی ،استایرنپوشش به پلی مستقیم

در  کونی یا واحدهاي تجاري، اداريهاي مسدیوارهاي بین واحدهاي مستقل مانند دیوار بین آپارتمان 11-6-3-2-13-5
بند اید به صورت مناسب از مصالح حریقداراي مقاومت کافی در برابر آتش باشند. در این دیوارها بباید  ،هر ساختمان
ش قسمت بین دو فضاي مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گستردر  استایرنهاي پلیاي که بلوكبه گونه ؛استفاده شود

براي  جلوگیري شود. ،اندبرابر آتش از یکدیگر جدا شده در هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم
 ز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مراجعه شود.مرک 682-ضجزییات این ضوابط به نشریه 

 استایرن در مرز سقف /پلیي الیهها در مقابل آتش الزم است قفبه منظور تامین مقاومت کافی س 11-6-3-2-13-6
زم باید تامین مقاومت الدر صورت نیاز و براي  ،هانداشته باشد. در این قسمتکف هر طبقه قطع شود و بین طبقات امتداد 

 هاي آتش استفاده شود.کنندهاز مسدود

حشرات موذي، مانند موریانه قرار دارد الزم است تمهیدات  يدر مناطقی که در معرض خطر حمله 11-6-3-2-13-7
 استایرن به عمل آید.پلی يالزم براي محافظت از الیه

 در برابر وزش باد حفاظت شوند. دیها باقالب 

 ریکردن مقادبه انبار ازیدرصورت ن باشد،یمکعب مجاز نممتر 60از  شیها، با حجم بکردن قالبانبار 
 متر فاصله باشد. 20هر دپو حداقل  نیب دیبا شتر،یب

نور ر ها تحت اثاگر قالب .محافظت شود يجو طیو شرا یکیزیف یخراب د،یاز نور خورش دیبا قیقالب عا 
صورت درهمچنین،  شده برداشته شود.دیاکس هیال دیبا ،ايقبل از اتصال هرگونه ماده ،و زرد رنگ شده باشند دهیاکس

  حاصل کرد. نانیشدن آنها اطماز استفاده، از خشک پیش دیبا هاقیشدن عامرطوب

و نفت  نیروغن، بنززا همچون آتش در برابر مواد دی، با ICF یساختمان ستمیس يوارهاید یطور کله ب 
 است. یها الزامقالب يدارممنوع در مجاورت محل نگه اتیاستعمال دخان ياستفاده از تابلوو  به دقت مراقبت شوند

 ست.ا یها الزامقالب يدارنگه يهااز محل کیهر  یکیدر نزد به تعداد کافی ینشانکپسول آتشوجود  

 وجود داشته باشد. دینبا یگونه انقطاع چیه ،باربر يوارهایانتقال بار توسط د ریدر مس 

 باشد.یمجاز م یافق ای يصورت عموده ب گریکدیها به اتصال پانل 
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با  دیها باها و پانلبلوك ،یبتن يضخامت هسته نیو تام قیدو عا يثابت نگاه داشتن فاصله يبرا 
 متصل شوند. گریکدیفوالد به  ای کیاز جنس پالست یاستفاده از اتصاالت

با مقاومت  رنیاستایشونده، پلمنبسط رنیاستایباال، پل تهیبا دانس لنیپروپیاز جنس پل تواندیم هاابطر 
 د.نباش لگردیم ایو  زهیباال، ورق گالوان

 د.و بتن تازه را داشته باش يزیربتن اتیاز عمل یناش ياجرا نیح يتحمل بارها دیها باتعداد و ابعاد رابط 

 فیصورت، مقطع تضع نیا ریدرصد سطح مقطع بتن مسلح باشد. در غ 3کمتر از  دیها باسطح مقطع رابط 
 .ردیدر محاسبات مالك عمل قرار گ دیبا وارید يشده

ات پنجم مقررسوم و حث امطابق ضوابط مب دیبا يسوزمصالح رابط در برابر آتش یمشخصات مقاومت 
 ساختمان باشد. یمل

 ها مشخص شود.در نقشه دیقالب با يهاو جنس رابط یشکل هندس 

 يهاو نقشه یدر محل کارخانه انجام شود، در طراح ICF يوارهاید يلگردگذاریاز م یچنانچه قسمت 
 شده مشخص شود.کیله به صورت تفکامس نیا دیسازه با

در  دیبا قیحساس به حر یالزم مانند مرز طبقات و نواح یدر نواح قیعا يهیال يکاردستور برش 
 ها مشخص شده باشد.نقشه

یا  یتناستاندارد به هسته ب یکیتوسط اتصاالت مکان دیبامجاز است و ساختمان  ينما ایهر نوع پوشش  
 شود. هارم هارابط قالب

مرکز  682-ضمطابق نشریه  دیبا ICF یساختمان ستمیس يبرا ازیمورد ن يحداقل ضخامت پوشش نما 
 در نظر گرفته شود. متریلیم15کمتر از  دیدر هر حال نبا د وتحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باش

مناسب که با فواصل استاندارد به  يفوالد يشبکه ای تسیراب ،يفلز ياز تور دیاندود با ياجرا يبرا 
 ای تسیراب ،يالزم جهت مهار تور داتیتمه، باید وارهاید يزیرقبل از بتنو  اند، استفاده شودمتصل شده یبتن يجداره
 آن در نظر گرفته شود. رینظا ای یتوسط اتصاالت مفتول واریبه د يفوالد يشبکه

هاي پالستیکی باشد، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان به دیوار، از طریق رابط پوشش نماچنانچه اتصال  
 خواهد بود. متر 2/7

هاي مبحث نهم هاي دیوارها و دالباید مطابق ضوابط رواداري ICFهاي سیستم ساختمانی رواداري 
 مقررات ملی ساختمان باشد.

 ساخته پیش یهاي بتنساختمان 

 کلیات 
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اي ساختمان از قطعات بتن اجزاي غیرسازهاي و برخی از خته، تمامی اجزاي سازهساهاي بتنی پیشدر ساختمان
 دیوار، پله و نما ،تیر، ستون، سقف شامل ساختهپیشقطعات بتنی شوند. ي تولیدشده در کارخانه تشکیل میساختهپیش
ساخته محدودیت ابعاد و وزن این قطعات به ظرفیت تجهیزات موجود براي تولید، حمل و نصب قطعات پیش .دنباشمی

یوارهاي ب خمشی، داي از قبیل قاهاي سازهتوانند از انواع مختلف سیستمساخته میهاي بتنی پیشسازهوابسته است. 
ند از: دیوار هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی عبارتهاي دوگانه (ترکیبی) تشکیل شده باشند. سیستمباربر بتنی و سیستم

 شده. هاي مهاربنديشکل یک سر گیردار و قاب Tهاي برشی، قاب خمشی، ستون

راي بو تر خشک اشند. به طور کلی دو نوع اتصال بیساخته از اهمیت بسیاري برخوردار مقطعات بتنی پیشتصاالت در ا
 شود؛ در حالی کهعمدتا از مصالح فوالدي با جوش یا پیچ و مهره استفاده می ،وجود دارد. در اتصاالت خشک این قطعات

تواند به صورت ساخته میبتنی پیش ي ساختمانشالودهرود. / خشک) بکار می در اتصاالت تر گروت یا مالت (تر
  ساخته یا درجا با اتصال تر و خشک اجرا شود.پیش

 الزامات 

 بودن ساختمان در پالن و ارتفاع الزامی است.منظم 

نی بت يساخته باید مطابق با ضوابط بارگذاري و طراحی اجزاهاي بتنی پیشطراحی و اجراي ساختمان 
 ه شرایط اجرایی پروژه از جمله جابجایی، نصببا در نظر گرفتن کلیو  ی ساختمانمباحث ششم و نهم مقررات مل مندرج در

 .صورت پذیرد و حمل

ي یک ساختمان، بزرگترین مقدار بدست آمده از ساختهترین اندازه براي قطعات پیشمقرون به صرفه 
 عوامل زیر است:

 هاي مجاز روي قطعات در حین جابجاییي حاصل از پایداري و تنشاندازه -

 هاي وزن مجاز، حمل و نقل و تجهیزات نصبتي حاصل از محدودیاندازه -

 ظرفیت جرثقیل موجود در کارخانه و کارگاه پروژه -

 هاي کارگاه ساخت و نصبفضاي دپو، شعاع چرخش کامیون و سایر محدودیت -

 ها الزامی است.سقف يکلیهتامین ضوابط دیافراگم صلب و همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی براي  

ساخته به یکدیگر مهارهاي سقفی مناسب در محل اتصال اعضاي پانلی سقف پیشمیل ياطراحی و اجر 
 الزامی است.

ضوابط مباحث نهم و دهم مقررات ملی ق باید طب ساختههاي بتنی پیشساختمانطراحی اتصاالت  
  .انجام شودمعتبر  مراجعسایر ساختمان و 

و میلگردگذاري الزم بر گردد اتصال سقف به قاب و دیوار به صورت پیوسته و یکپارچه طراحی و اجرا  
در محل اتصال انجام شود. همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی در محل اتصال تیر به ستون و اجراي  ،این اساس
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هاي باید مقاومت کافی را در برابر تالش اعضاي اتصال در این نواحی کلیهبدیهی است  میلگردگذاري الزم ضروري است.
 حاصل از میلگردهاي یکپارچگی مذکور داشته باشند.

از طریق اتصال تیرهاي  ،مسلح درجای بتنرشساده ساختمانی به دیوار ب يساختهتامین اتصال قاب پیش 
 با المان مرزي درجا صورت گیرد. ،امتداد دیوار برشیهم

ضروري است این اعضا به صورت درجا  ،مسلح اعضاي مرزي در دیوارهاي برشی بتن يدر صورت تعبیه 
 .باشدنمیساخته قاب به عنوان اعضاي مرزي مورد تایید هاي پیشاجرا شوند و در نظر گرفتن ستون

 هاپناهجانها، پلهراه :الحاقی به ساختمان مانند يساختهتمهیدات الزم جهت تامین پایداري قطعات پیش 
 .گیرد صورت وارده نیروهاي برابر ... در و

 الزامی است. ،اجراي تیرچه در پیرامون بازشوها طراحی و 

اخته، باید مطابق مباحث هفتم سهاي بتنی پیشرعایت ضوابط طراحی و اجراي شالوده براي ساختمان 
 و نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

ي میلگردهاي فوالدي بکار رفته در بتن باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی مشخصات کلیه 
 ساختمان باشد.

شده باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مشخصات مصالح و کیفیت بتن تولید 
 باشد.

 متر باشد.میلی 25ساخته نباید بیش از ي مصرفی در قطعات بتن پیشدانهترین سنگي بزرگاندازه 

 متر باشد.میلی 150ساخته نباید بیش از اسالمپ بتن مصرفی در قطعات بتن پیش 

 بخار آب، شبکه قیاز طر شیگرما نیبه صورت تام دیشده بادیساخته تولشیپ یقطعات بتن يآورعمل 
رطوبت و درجه حرارت در طول مدت  زانیمناسب، م قیباشد و با پوشش عا شیگرما هايروش ریسا ایآب داغ و  يهالوله

 کنترل شود.  يآورعمل

مطابق ضوابط موجود در  دیبا ،ستمیس نیبکار رفته در ا يمقاطع فوالد مهندسی خواص و هاتمام اندازه 
 ساختمان باشد. یمبحث دهم مقررات مل

و پرمقاومت  یاستاندارد معمول هايو مهره چیاز پ دیساخته باشیپ یقطعات بتن ايو مهره چیدر اتصاالت پ 
 ساختمان استفاده شود. یشده در مبحث دهم مقررات ملنییمطابق مشخصات تع

استفاده از اتصاالت جوشی، پیچ و مهره، گلدانی و غالف مالت / گروت اجزاي باربر سازه به شالوده  
 باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و سایر مراجع معتبر طراحی گردند. باشد ومجاز می

ساختمان  یمطابق ضوابط مبحث نهم مقررات مل دیآرماتور در محل اتصاالت تر با هايطول وصله 
 باشد.
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رسند، انجام هاي اعمالی به حداقل میساخته باید در محلی که تالشمسلح پیشهاي بتنوصله ستون 
  شود.

در اتصال ستون باالیی به ستون پایینی صورت  Upliftالزم است تمهیدات الزم جهت تحمل نیروي  
 .شده در باالي ستون پایینیدار کردن شیارهاي تعبیهدندانه :مانند ؛گیرد

ساخته براي هاي پیشریزي در محل اتصال تیرها به ستونبتن در نظر گرفتن تمهیدات الزم در هنگام 
 و ....مناسب  يویبره :مانند ؛تامین کیفیت مناسب بتن ضروري است

 محافظت شوند. يسوزو آتش یطیمح طیدر برابر شرا دیاتصاالت با 

 گردد: هیساخته تهشیپ یبتن هايساختمان ياجرا يبرا دیبا ریز یمدارك اختصاص 

 اجرا  نیح اطیقطعات با توجه به جوانب احت يدستورالعمل حمل، انبار و نگهدار -

 ستمیس ایقطعه  رشیرد و پذ يارهایمع -

 و حمل و نقل یکارگاه يبارها تیمحدود -

 .یات کامل تهیه گرددهاي ساخت باید با در نظر گرفتن جزینقشه 

 باشد. مراجع معتبرطبق بر هاي کارگاهی باید در نقشههاي استفاده شده نشانه 

 .شود هینصب ته ندیبا در نظر گرفتن فرآ دیساخته باشینصب قطعات پ یمدارك فن 

باال باشد،  رینسبت دهانه به عمق ت یوقت کهي طوره ب ؛نصب توجه شود نیبه عملکرد قطعات در ح دیبا 
 .رندیقرار گ يشتریمورد توجه ب رهایو لرزش ت تیمقدار انحنا، خروج از محور دیبا

مجاز  ياي تعیین شوند که تنش قطعه در محدودهنقاط مخصوص براي بلند کردن قطعات باید به گونه 
 تراز باشد.  ،باقی بماند و قطعه در حین بلندکردن

ر نظر بلندکردن قطعه د يبرا ینقاط مکمل کمک دیمقطع ناقص با اینامتقارن  يقطعات با هندسه يبرا 
 گرفته شود.

بزرگ است،  يهاکنسول ای) و افتهیمساحت کوچک (مقطع کاهش  ياز قطعه دارا یکه بخش یدر صورت 
 الزم است. یردن مقاومت اضافکفراهم يبه پشت قطعه برا ايسازه يفلز هايتیاضافه کردن تقو

قطعه ممکن است لنگر  یبا محور طول يشده موازجادیکوچک است، بار ا ریزنجي هیکه زاو یزمان 
 ریاس ای لی)، دو عدد جرثقیشاهین (پخش ریبهتر است از ت جهیکند. در نت دیتول ،شودمی P-Δکه باعث اثر  ی را بزرگ
 استفاده گردد. دهد،یم شیرا افزا ریزنج يهیکه زاو یلوازم

ننده نقاط اتصال بلندک تیاز موقع یناش یعرض یممکن است لنگر خمش ،یطول یعالوه بر لنگر خمش 
 شود. جادیا یبا توجه به ابعاد عرض

 ایران الزامی است. يهاي خورندهرعایت تمهیدات الزم مناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط 

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير
س- 

 نوي
ش

پي



 

40 

 

 ساخته باید طبق مراجع معتبر رعایت شود.هاي حمل و نصب قطعات بتنی پیشرواداري 

 پانل) 3Dي (سه بعد یبتن پاشش با صفحات ساختهپیشنیمههاي ساختمان 

 کلیات 

ي خرپاي پانل مشهورند، متشکل از یک شبکه 3Dي که به سه بعد یبتن پاشش با صفحات ساختهپیشنیمه يهاساختمان
ضایی، از خرپاي ف ياستایرن و دو الیه بتن پوششی در طرفین است. شبکههاي ساده، یک الیه پلیفضایی از میلگرد

ر تولید شود. داي اتوماتیک توسط میلگردهاي مورب حاصل میشده به روش جوش نقطههاي فوالدي ساختهاتصال شبکه
شود. در این سیستم، بازشوها در زمان تولید در متر استفاده میسانتی 9تا  4استایرن به ضخامت ي پلیها از الیهاین پانل

 شود.ي فوالدي انجام میهاي الزم با استفاده از شبکهب، تعبیه و تقویتکارخانه و یا قبل از نص

ها براي تحمل برش و خمش وارده در سقف و تحمل بار محوري و برش عرضی در دیوارها طراحی شوند الزم است پانل
تایرن اسي پلیا، الیههنمودن اجزاي سیستم به دقت مورد توجه قرار گیرند. در این پانلو جزییات الزم براي یکپارچه

در قطعاتی با عرض یک متر و طول سه  3Dهاي کاري حرارتی نیز، موثر است. پانلبندي، در عایقعالوه بر نقش قالب
شوند و پس از حمل به کارگاه و اجراي زیرسازي مناسب، در موقعیت خود قرار داده و به یکدیگر متر در کارخانه تولید می

متر با بتن سانتی 7الی  4ها به ضخامت اجراي تاسیسات برقی و مکانیکی الزم، دو سمت پانلشوند. پس از متصل می
 هاي بادخیز، تردد: مشکل اجرا در محلتوان موارد زیر را برشمراز نقاط ضعف این سیستم میشود. پاشی میریزدانه بتن

کنترل ضخامت  دشواري، هاپانل کردنشاقول گام نصب وهن به هارواداري دشواري رعایت کشیده،پیش فوالدهاي بودن
ترسی عدم امکان دسي فوالدي، هاي باالي بتن، امکان ایجاد خوردگی در شبکهعدم دست یافتن به مقاومتبتن پاشیده، 

 سیساتی. ابراى تعمیر و یا اصالح مسیر ت

 پانل) 3D( يبعدسه یبتن پاشش با صفحات ساختهپیشنیمههاي ساختمان الزامات 

  منظم باشد. ارتفاع، باید در اختمانس 

 .است پایه متر از تراز 2/7ن کثر ارتفاع مجاز ساختماحدا 

 .گیرد انجام معتبر هاىنامهآیین بر اساس باید سیستم و اتصاالت این اىسازه طرح 

 صورت پذیرد. 2800استاندارد  بر اساس باید سیستم این ايطرح لرزه 

 یستمس گرفتن نظر در با و ساختمان ملى مبحث ششم مقررات مبناى بر بار باد مقابل در سازه کنترل 
 .شود انجام بارجانبى مقابل در مقاوم

 ت.اس مربعمتر بر کیلوگرم 250 حداکثر اعمال قابل زنده بار 

 و 6 ترتیب به دیوارى هاىپانل خالص ارتفاع و آزاد طول حداکثر و متر 5 ثقلى باربر يدهانه حداکثر 
 .است متر 20/3 

 لحاظ شود.مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  اساس بر بازشوها باید مورد در الزم تمهیدات 
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       الزامى است. نامه بتن ایرانس آیینرعایت مشخصات بتن پاششى براسا 

 متر باشد.میلى 3ها مگاپاسکال و حداقل قطر آن 240حداقل تنش تسلیم فوالدها  

 باشد. د معتبر استاندار اساس جوش باید بر يمشخصات شبکه 

براى بتن مسلح مانند فوالد گالوانیزه و بتن مقاوم در محیط مختلف تمهیدات الزم در شرایط اقلیمى  
 خورنده لحاظ شود.

با تاییدیه و  ASTM شو، مطابق استانداردیا خودخاموششونده باید از نوع کندسوز استایرن منبسطپلى 
 .اشدشهرسازي باز مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

 یتونل يهاقالب يوهیآرمه با شبتن يهاساختمان 

 کلیات 

 .باشدی میشود و از نوع سیستم دیوار باربر و سقف بتنسازي ساختمان استفاده میانبوهبراي  ، فقطسیستم موسوم به تونلی
ه ب ، این سیستمدشونریزي میبتنبندي و قالب بندي،آرماتور، زمانبه صورت سلولی و هم هااز آنجایی که سقف و دیوار

ي مجموعه اياي و رفتار لرزهعملکرد سازه ضمن افزایش سرعت و کیفیت، ي اجرا،شیوه اینبا  است. شهرت یافتهتونلی 
 یابد.و چشمگیري بهبود میحبه لحاظ یکپارچگی اعضا و اتصاالت آنها به ن ،سازه

ه ب تر نیست ونیاز به تبدیل آنها به ابعاد کوچک برداري،بندي یا قالبلببراي قاو  هستندمدوالر  ،هاي مورد استفادهقالب
ریزي دیوار و سقف و بتن پس از هاي تونلی،خروج قالب شوند.همان ابعاد اولیه و به صورت یکپارچه از فضا خارج می

 گیرد.ک صورت میطروي چرخ یا غلبا حرکت افقی  شده وریزيها از جدارهاي بتندادن قالببا فاصله بتن، يگیرش اولیه
 يربهتج هستند. جانبی هايجدارهاي اصلی داخلی و بعضی جداره ،شوندجدارهایی که با استفاده از این روش اجرا می

 ،اجرا سرعت و ها را نشان داده است. براي افزایش سهولتي این ساختمانرفتار مناسب سازه، عموما هاي گذشتهزلزله
شوند و پس از ساخته در نظر گرفته میهاي نما به صورت پیشها و پانلپله مانند دیوارهاي جداکننده، اياجزاي غیر سازه

 .شوندبه آن متصل می ،اصلی يتکمیل سازه

توان سرعت مقاومت بتن میزدیاد هاي روز در تسریع گیرش و او با استفاده از فناوري بکارگیري مدیریت کیفیت جامعبا 
هاي در ساختمانباشد. معماري می محدودیت در طراحی ،چشمگیري افزایش داد. از معایب این روش یزانماجرا را به 

زمان با این شود و همابتدا آرماتوربندي و تعبیه مسیرهاي تاسیسات برقی در دیوارها انجام می ،اجراشده به روش تونلی
 ،هاي بتنی پرداخت شدهجدارهاجراي  شود.و پنجره اجرا میدر  ،بندي بازشوهاي مورد نیاز براي تاسیساتقالب ،اقدامات

  کند.ها را برطرف میکاري بر روي سطوح آننیاز به نازك

 بندي تونلیقالب يآرمه با شیوههاي بتنالزامات طراحی و اجراي ساختمان 

  اشد.بمیهاي بتن مسلح از نوع دیوار باربر مبانی کلی طراحی این سیستم مطابق با ساختمان 

 متر از تراز پایه بالمانع است. 50خیزي ایران حداکثر تا هاي لرزهپهنه ياجراي این سیستم درکلیه 
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مباحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان بر اساس این روش باید به ترتیب، اي سازه بارگذاري و طرح 
 انجام گیرد.

خیزي مناطق مختلف ایران الزامی لرزهپذیري متوسط و زیاد متناسب با رعایت ضوابط مربوط به شکل 
 است.

متر براي سانتی 15و حداقل ضخامت  متر (بدون احتساب ضخامت سقف) 3حداکثر ارتفاع خالص  
 دیوارهاي هر طبقه در این سیستم مجاز است.

 سطح زیربناي طبقه باشد. %3اي در هر جهت باید حداقل سطح مقطع اسمی دیوارهاي سازه 

 درصد جهت دیگر باشد. 80حداقل  بایداي یک جهت ارهاي سازهسطح مقطع اسمی دیو 

اي و حداقل تنش تسلیم مگاپاسکال براي بتن سازه 25اي استوانه يرعایت حداقل مقاومت فشاري نمونه 
 مگاپاسکال براي فوالد الزامی است. 400

 نلی ضروري است.هاي توبستن و باز کردن قالببراي  در پالن معماري الزمدرنظر گرفتن مالحظات  

 ي موقت، طبق مراجع معتبر انجام شود.برداري با تامین ضوابط پایهقالب 

باید  گیرش بتن) يکنندههاي تسریعکننده و افزودنیفوق روان کننده،(روان استفاده از مواد افزودنی 
ی ها بر مبناي مشخصات اجرایهمچنین نوع و میزان مصرف آنباشد؛ مطابق مقررات ملی ساختمان و یا سایر مراجع معتبر 

 .گرددانتخاب  محل پروژهو اقلیمی 

 ياقالم تاسیسات برقی و مکانیکی در مرحله يیات دقیق مسیر و محل نصب کلیهیردن جزکلحاظ 
 طراحی و اجرا ضروري است.

 هسقف در هر طبق باها ریزي یکپارچه دیواراجراي بتن برايدر نظر گرفتن تمهیدات و تجهیزات الزم  
 ضروري است.

در مراحل طراحی و اجرا در باید سازي بر روي سطوح بتنی کاري و نماتمهیدات الزم در اجراي نازك 
 نظرگرفته شود.

 هاي دیوارهاي باربر و برشی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.رعایت رواداري 
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 هاپیوست

 ساختمانسازي صنعتی مفاهیم 1-پ11

در کشور تالش شده است؛ ولی اگر صادقانه قضاوت شود،  سازي ساختمانخورشیدي به بعد، براي صنعتی 50ي از دهه
هاي متفاوت و ناقصی مثل پاسخ“ سازي یعنی چه؟صنعتی”ایم. اکثر مهندسان کشور در جواب این پرسش که موفق نبوده

نقض،  مثالند که جامع و مانع نیست؛ به عنوان یک کنرا مطرح می“ زيساخشکه”یا “ سازيانبوه”، “سازيساختهپیش”
شدن ساخته نیست. انتظاري که از صنعتیتونلی اشاره داشت که بسیار صنعتی است؛ اما پیش قالب توان به روشمی

وري منابع  و سرعت ؛ همچنین، بهرهو یکسان شود ها باال رودي زمینهرود این است که کیفیت کار در همهساختمان می
ازي است سي صنعتیکیفیت، سه معیار عمده سازيو یکسان بهبود سرعت، وري منابع، افزایشبهرهرو، از اینافزایش یابد. 

 شود. شدن پروژه میکه حتی عدم رعایت یکی، موجب غیرصنعتی

 تیریمد عدم هاي الزم نیست؛ بلکهريدر اختیارنداشتن فناو ،ي در ایرانوربهره شیافزا ناچیزبودن علت ،حاضر حال در
بهره .است نبوده موضوع نیا يپاسخگو یول ،شده کشور وارد گذشته يهاسال در شیب و کم . فناوري،است منابع درست

 شودیم استفاده موزونبه طور  منابعاز  نهدر کشورمان  ،حال آنکه. استو زمان  منابع موزون و نهیبه بیترک حاصل يور
 قابل (TQM)٥۲ عت جاممدیریت کیفی با و زمان منابع موزون و نهیبه بیترک. شودلحاظ می آنها اي ازهنیبه بیترک نه و

 فناوري يهتوسع بسترساز تواندیم خود ،موضوع نیا. شود قیتزر آن به موزون ،زینمالی  منبع نکهیا شرط به ت؛اس یابیدست
 ،آن بارز مثال. بود خواهد يوربهره دیشد افت باعث موزون، رفتار يزننده برهم اقدام هر کهباشد. شایان توجه است 

 .است ياقتصاد موزون ریغ يهاپرداخت

 ،هاستسازيساخت و ساز متداول شهري و روستایی که همان غیرانبوهدرصد حجم ساخت و ساز کشور را  90حداقل 
حقق که از طریق استانداردسازي و مدوالرسازي مسازي است سازي در غیرانبوهساختگی کلید صنعتیپیش دهد.تشکیل می

دانند که مهندسان میشود. در نتیجه، اي در بازار میقالم کارخانهمدوالر باعث افزایش تقاضاي ا و استاندارد شود. الزاممی
رت دیگر، کنند. به عباها هم، به سهولت آن را نصب میاي را انتخاب کنند و نصابباید یکی از آن تولیدات کارخانه

ه جملگی خواهد بود ک کیفیتسازي و یکسانبهبود ، سرعت افزایش وري منابع،اي شدن محصوالت، بهرهي کارخانهنتیجه
طبقه از پی تا انتها، در  4در کشورهاي پیشرفته، یک ساختمان سازي است. به همین دلیل است که از معیارهاي صنعتی

 سنتی ساخته شود.هاي تري نسبت به روشزمان بسیار کوتاه

 که معنی است این به مدوالر .باشدمی Large Panel 53ي بارز آنماژول است که نمونه موضوع از متفاوت مدوالر بحث
 شروع مترسانتی 70 از درها عرض مثال، براي .شودمی زیاد و کم ي مضربی از آن مدول،و ابعاد، به اندازه تعریف مدولی

                                                
52 Total Quality Management  

، این روش هاي ساخته شده باساختماني بتنی که حجیم، سنگین و فاقد تنوع هستند. ساختهروش ساخت با استفاده از قطعات پیش 53
ي اتصاالت خود دچار آسیب به وقوع پیوست، عموما از ناحیه WMدر مقیاس  8/6ارمنستان که با بزرگی  یتاكسپا 1988ي زلزلهدر 

 نفر مجروح شدند. 130،000نفر کشته و حدود  40،000این زلزله، نزدیک به شدند و فرو ریختند. بر اثر 

ناد
ست

ل ا
 قاب

غير
س- 

 نوي
ش

پي



 

44 

 

 نتیجه، در. است مدول همان مترسانتی ده این برسد؛ مترسانتی 110 به تا شودمی اضافه مترسانتی ده متر،سانتی ده و
 وجود ندارد و براي نصب، الزم نیست که نجار پاي کار باشد.  مترسانتی 74 عرض با دري

رو، بکارگیري روش روش براي ساخت است. از این زیاد و در نتیجه، امکان اتخاذ سازي، تکراري اصلی انبوهمشخصه
الزام آن  ی،صنعت يسازانبوه يبرا “طرح و ساخت”الزام  .از الزامات آن است (Design and Build)“ طرح و ساخت”

 ریتیتحت مدیکن ، لجداگانه یمانکاريپ یااز مشاور و  توانیمختلف م يکل پروژه است. واضح است که در کارها يبرا
 ي شخص ثالثی است که معموال، پایش پروژه بر عهده“طرح و ساخت”ي . در شیوهاستفاده کرد به صورت یکپارچهو  واحد

گونه که در اکثر تواند جدا از هم باشد؛ همانسازي صنعتی، طرح و ساخت میهاي غیرانبوهر پروژهدمشاور کارفرماست. 
هاي آنکه براي طرحپیمانکار مستقل از یکدیگر هستند. حال سازي صنعتی معروف دنیا، مشاور وهاي غیرانبوهپروژه
است که طراحی با توجه به مقتضیات اجرا، “  طرح و ساخت”در روش  یک الزام است. 54سازي صنعتی، طرح و ساختانبوه
ت که یابد؛ اینجاسیوري افزایش مرو، بهرهشود؛ از اینها حذف میي بازنگري در نقشهشود و مرحلهتر انجام میبینانهواقع

  .55شودمهندسی ارزش محقق می

شود که نیازمند ابزارهایی مانند عملی می TQMاستقرار  با است کهمدیریت یکپارچه سازي صنعتی، از دیگر الزامات انبوه
براي ست زیها؛ ایمنی، بهداشت و محیطآموختهبراي ثبت و بکارگیري درس دانش و توسعه براي نوآوري؛ مدیریت تحقیق

                                                
طرح و ساخت برعهده تیریآن استفاده شده، مد یمعادل فارس يبرا“ طرح و ساخت”که از عبارت  Design and Build يوهیدر ش 54

 هاتیسرعت در فعال شیافزا جهیبه منظور کاهش خطاها و در نت ،يکردن نظرات مجربا لحاظ یاست. طراح يواحد يمجموعه ي
جدا از هم باشند؛  توانندیکه طراح و سازنده با هم ادغام شوند؛ بلکه م ستین نیمفهوم طرح و ساخت، اشود تاکید می. شودیانجام م

 ياداقتص ییجوصرفه یدرصد قابل توجه به کمک آن، وارزش است  یارتباط، مادر مهندس نیدارند که ا ياشده فیاما ارتباط تعر
و اجرا  یطراح يهاتیفعال یپوشاناست که در آن، هم “و ساخت طرح”يوهیاز ش ینوع Fast Track Mode. روش شودیم جادیا

ر و با نظ ،هر بخش از کار ت،یباشند تا در نها يکنار مجر دیپروژه با يروش، طراح و کنترل پروژه از ابتدا نی. در اردیپذیصورت م
را  یبا هم کار طراح يو مجر احطر یول ،هدف مهندسی ارزش باشدساخت، اگر  گرید يهاوهیبرود. در ش شیهر سه عامل پ دییتا

آغاز شده است و  شیسال پ 20در ایران، از حدود “ طرح و ساخت” يوهی. کاربرد شدیرس میانجام ندهند، به هدف مناسب نخواه
 اتتدارک ،ی(مهندس EPC ينفت و فوالد، به صورت طرح و ساخت، در قالب قراردادها عصنای در هافاق پروژهامروزه، اکثر قریب به ات

      است. یگسترده و تخصص ع،یصنا نینقش تدارکات در ا را،زی شود؛و ساخت) واگذار می
 يسازوهدر انب ریطرح تکرارپذ یِساخت است. هنگام طراح يامکان اتخاذ روش برا جه،یو در نت ادیتکرار ز ،يسازانبوه یاصل يمشخصه 55

مهم، با اتخاذ  نیدارد و ا ياژهیو تیاهم یساخت صنعت يهاو روش هايو در دسترس بودن فناور يریپذتوجه به ساخت ،یصنعت
در  يسازیصنعتترویج ارزش و  یاز مهندس جهینت نیبهتر براي کسب رو،نی. از اشودیانجام م سهولتبه “ طرح و ساخت” يوهیش

وجود ندارد که  “یصنعت يسازانبوه” مانکاریپ کی یحت ا،ی. در دنشده است یالزام براي آنها “طرح و ساخت” يوهیش ،يسازانبوه
 هیته اندشخو دیرا با ییاجرا اتیید؛ اما جزناستفاده کن یطراح يهاوهیش یاست از برخ ممکننباشد. البته  یطراح ستمیمجهز به س

 یاند. بررسماهرتر شده زیاز مبدعان آن ن یحت کنند،یکار م یکه با روش قالب تونل ياهیترک مانکارانیمثال، پ ي. برادنینما
اند. انجام شده“ طرح و ساخت”به روش  یاست که جملگ وعموض نیا يدهندهو جهان، نشان رانیدر سطح ا یخیتار يهاساختمان

 تیو سپس خودشان مسوول کردندیمورد نظر را طرح م يداشتند، بنا زینخبه که تسلط کامل بر ساخت ن یمفهوم که طراحان نیبد
با سازندگان، کاربرد روش  ارک يطراحان برا يعدم عالقه لیبه دل ،يقرون متماد یط ج،یبه تدر. گرفتندیآن را بر عهده م ياجرا

طرح ”روش  يایبه مزا گرانپژوهش. در آن زمان، افتیادامه  ستمیقرن ب دوم يمهیتا ن تیوضع نیرنگ شد و اکم“ طرح و ساخت”
 گرفت. یکاربرد آن فزونبردند و  یپ يورآن در بهره ریو تاث“ و ساخت
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حفظ محیط کار سالم و ایمن؛ آموزش براي تربیت نیروي کار الزم؛ و کنترل همراه با تضمین کیفیت براي اطمینان از 
است. شایان توجه است که افزایش  ي اعمال مدیریت یکپارچهاین ابزارها، الزمهباشد. کیفیت می سازيو یکسان بهبود

 باشد.ي پایدار نیز، میترین محورهاي توسعهزیست، از اصلیمحیطایمنی و بهداشت، همراه با کاهش آسیب به 

 ورد:خسازي به چشم میي صنعتیگانههاي ساختمانی، همچنان غفلت از معیارهاي سهدر اکثر قریب به اتفاق پروژه
 مالی طبق برنامه تامینو موزون منابع و زمان، در کنار  مدیریت صحیح براي ترکیب بهینه -1
 وريمناسب، ضمن افزایش بهرهحفظ کیفیت  -2
 بندي مبتنی بر سرعتي زمانتوجه به برنامه -3

ي تر این معضل، الزم است تا بین ساخت و ساز صنعتی انبوه با غیرانبوه، تفکیک قایل شد؛ زیرا نحوهبراي حل سریع
بط این روست که ضواسازي، در این دو دسته، کامال با یکدیگر، متفاوت است. از ایني صنعتیگانهمعیارهاي سه تامین

 مبحث، بر تفکیک این دو دسته، استوار شده است.

 يفقدان فهرست بهاو  متعارف يهاعادت به روش ،یلتعجسازي ساختمان عبارتند از: سه مانع عمده در مسیر صنعتی
 :شوندیم یکه در ادامه بررس ساختمان سازيیعتصن يیژهو

. تعجیل به صورت کندیم یدگسترش خطا را تشد یل،که، تعج یسرعت، حاصل کاهش خطاست؛ در حال •
شود تا اهمیت آن براي فعاالن این عرصه سازي ساختمان ذکر میمستقل، به عنوان مانعی براي صنعتی

بزار ا تامیندهی و ریزي، تعیین روش کار، سازمانشامل فکر کردن، برنامه یمشخص شود. مراحل مختلف
 یردر غ سازي ساختمان در کشور بود.با رعایت ترتیب انجام گیرد تا بتوان شاهد تحقق صنعتی یباید جملگ

 یابد. کاهش می ،افزایش و کیفیت ،هزینه صورت،ینا
هاي جدید هاست که منجر به مقاومت در برابر روشهاي متعارف، همان گرایشی در انسانعادت به روش •

شود. همیشه براي اینکه چیز جدیدي، جایگزین عادت گذشته شود، وقت، توجه و سرمایه نیاز دارد. دیده می
اند و او به دلیل وابستگی و واحدي را به شخصی واگذار کرده 2،000ي شده است که ساخت مجموعه

روي آجر گذاشته و در انتها هم، هدررفت عظیم مصالح را با کامیون بار  هاي سنتی، آجر راعادت به روش
 زیست تخلیه کرده است.زده و در محیط

ها و روش یرشپذ يبرا یموجب شده است که انعطاف کاف سازيیصنعت يیژهو يفقدان فهرست بها •
 جهیشته باشد و در نتوجود ندا یمحصول و خدمات ساختمان گذاريیمتدر نظام ق یصنعت یدجد هاييفناور

ش، ارز ی. عدم اعمال مهندسیابد یشو ساخت افزا یطراح یدجد هايیوهکاربرد ش يبرا یمانکارانپ یسکر
 است. سازيیصنعت يیژهو يفقدان فهرست بها یامدهايپ یگراز د

ازي در س، مانع اصلی براي گسترش صنعتیو تجهیزات گوناگون ساختمان تاسیساتاستاندارد و مدوالر نبودن اجزا، 
ع ، از مواننداشتن مدیریت یکپارچه، در کنار عدم اتخاذ روش طرح و ساختباشد. از سویی دیگر، ها میسازيغیرانبوه

 هاست.سازيسازي در انبوهي صنعتیعمده

ي از رویکرد حل مساله بر پایه ي ساختمانی، حاصلسازي براي هر پروژهصنعتیکه شود می بنديدر پایان، چنین جمع
شناسی و و موزون منابع و زمان با در نظر گرفتن مقتضیات اجراست که مسایل جامعه تفکر براي ترکیب بهینه

 هاي اقتصادي و سیاسی، بر آن تاثیر قابل توجهی دارد.محدودیت
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 ساختمان صنعتی اجراي مصادیقبرخی از  2-پ11

 مواردز ا استفاده با توانندمی مندانحرفه ، فهرست شده است.ساختمان صنعتییوست، برخی از مصادیق اجراي پدر این 
خصات به مش ق،یمصاد نیکاربرد ا تیمز صیاست که تشخ یهیبد؛ کنند ابداعجستجو یا  را دیجد يهاروش ،مطرح شده
) یمنیا ژهی(به و یو مقررات یالزامات فن نیبا تام و مبحث نیمندرج در ا يارهایبر اساس مع دیدارد و با یپروژه بستگ
 .ردیصورت پذ

 ؛استانداردسازي ابعادي -1

 ؛تاسیساتو  ، سازهمعماريمدوالرسازي  -2

 سازيهاي انبوهپروژه درهاي اجرا تدوین روش -3

ت الزم براي تمهیدا تامینبینی شده در کارگاه با یشي حداکثري از ساخت در کارخانه یا ساخت در فضایی پاستفاده -4
 ؛آوريپایش مراحل ساخت و عمل

 ؛در محل احداث ساختمانسازي نصب و بیشینهنمودن ساخت حداقل -5

 ؛اي از اعضامجموعهساخته در حد عضو یا حداکثر استفاده از قطعات پیش -6

اي رزهساختگی، عملکرد لسازي، پیشبا رعایت اصولی نظیر سبک صنعتیهاي ساخت ها و روشآورياستفاده از فن -7
 ؛ع در کارگاهنمودن نیروي انسانی، کاهش دورریز مصالح و قابلیت نصب سریمناسب، حداقل

 ؛هاي ماندگار چند منظورهحذف قالب با استفاده از قالب -8

 ؛هاي لغزندهنظیر قالب ساختاريکاهش سطح قالب با یکپارچگی و  -9

یکی هاي جهنده با سیستم هیدرولنظیر قالبساختاري کاري قالب با یکپارچگی و  يرعت و اصالح چرخهافزایش س -10
 ؛هاي یکپارچه، قالب تونلی و میز پرندهخود باالرونده، قالب

 ایمنی حداکثري و کنترل تامینانتقال نوآورانه عملیات اجرا از ارتفاع به تراز محوطه به منظور تسریع در اجرا،  -11
بندي، قالبي مراحل ، همهLiftingهاي مبتنی بر با روشبه طور نمونه، در اجراي سقف  ؛مطلوب کیفیت

زه یشود و از طریق سیستم مکاندر سطح کارگاه انجام میهاي بتنی آوري دالعملریزي و آرماتوربندي، بتن
 ؛شودنصب می ،و در محل خودهیدرولیکی باال کشیده 

 ؛ساخته به همراه اتصاالت نوآورانه یا مرسومپیشاستفاده از قطعات  -12

 ؛هاي خود تراکم و حذف عملیات تراکم بتن در کارگاهاستفاده از بتن -13

 ؛بافته و تسریع در آرماتوربندي و حذف قسمتی از آن در کارگاههاي مش پیشاستفاده از شبکه -14

 ؛ازهجویی در ابعاد قطعات و وزن سو صرفه ساختهتنیدگی به منظور امکان اجراي قطعات جداگانه پیشکاربرد پیش -15

 ؛کلیرانش پیشاي یا مرحله رانشپیشهاي هاي نصب نوآورانه نظیر روشاستفاده از روش  -16
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به منظور  ،بندهاها و پشتهاي نوآورانه در مورد اتصاالت و پایههاي مدوالر و سبک با روشاستفاده از قالب -17
 ؛نبندي و باز کردن آدهی در قالبسرعت

 ؛رباتیکجوشکاري و  CNCهاي کاريکاري و سوراخنظیر برش هاي اتوماسیون صنعتیتولید قطعات با روش -18

هاي اتوماتیک و جوشکاري هاي خاص و قوطی،نظیر نورد پروفیلهاي نوآورانه در ساخت قطعات فوالدي روش -19
با قابلیت حرکت و چرخش براي  ازيسسرهمهاي ساخت قالب )،ي و غیرهزیرپودر ،Electro Slagنظیر (نوآورانه 

 ؛ي جوشکاريتنظیم زاویه

 ؛نمودن عملیات اجرایی و نیروي انسانی در کارگاههاي فوالدي به منظور حداقلطراحی اتصاالت نوآورانه در سازه -20

 ؛جاي جوشکاري در کارگاهه ب اي استاندارد،کاربرد اتصاالت پیچ و مهره -21

 ؛گیري از مزایاي هر دوبهره فوالد و بتن به منظور )کامپوزیتترکیبی (هاي سازه طراحی و ساخت -22

 ؛براي افزایش سرعت اجرا عرشه فوالدي، نظیر ايدگار فوالدي با نقش سازههاي ماناستفاده از قالب -23

 نوین؛ مصالحکاربرد  -24

 دیوارنظیر  دیوارهاي جداکننده ساختمان برايهاي سبک، عایق و قابل اعتماد در زلزله طراحی و کاربرد المان -25
 ؛سبک و ساندویچ پانل ، بلوكخشک

 ؛بتنی و آلومینیومی يساختهاستفاده از نماهاي پیش -26

 ؛هاي بعديکاريحذف نازك به منظوراجراي بتن به صورت نمایان  -27

 ؛هاي بعديکاريحذف نازكدار در نماسازي به منظور هاي نقشتنهاي رنگی و باستفاده از بتن -28
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 ساختمان سازيصنعتی از حاصل منافع 3-پ11

رسی ربه ب ،در ادامه .باشدمی هزینه، زمان، کیفیت و ایمنیي عمرانی به طور کلی شامل ژهرومعیارهاي موفقیت در هر پ
در ساختمان  سازيمثبت صنعتینتایج همچنین،  شود.هر کدام از این معیارها پرداخته می سازي ساختمان برتاثیر صنعتی

 گردد.کشور بررسی میي صنعتیزیست و توسعهي پایدار، از دو منظر حفظ محیطتوسعه يحوزه

 (معیار هزینه)ها براي فرد و جامعه افزایش صرفه اقتصادي و کاهش هزینه 1-3-پ11

برداري انی مربوط به مراحل ساخت و بهرهي ساختمهاسازي ساختمان روي بخشی از هزینهابتدا باید توجه داشت که صنعتی
هاي مربوط به استمالك زمین، انشعابات هزینه نظیرهاي ساختمانی گذار است و روي بخشی از هزینهها تاثیرساختمان

 نداشته است.تاثیري  ، تاکنونشهري، مجوزهاي قانونی

ت هاي مربوط به ساخیک پروژه ساختمان مسکونی را هزینه يهاي تمام شدهپاسخ این سوال که چند درصد از کل هزینه
قیمت زمین و کیفیت ساخت بستگی دارد. براي مثال در  امل مختلفی از جمله محل ساختمان،به عو ،گیردبر میدر اجراو 

 ؛باشدمی اها مربوط به ساخت و اجرنهو بخش اعظم هزی هاي جدید هزینه تملک زمین کم استهاي کوچک و شهركشهر
ها به ساخت و اجرا از هزینهیمت باالي زمین ممکن است فقط کسري ولی در برخی نقاط مرغوب شهري با توجه به ق

ي درصد هزینه 55توان هزینه مربوط به ساخت و اجرا را حدود انجام شده در ایران می ياختصاص یابد. با توجه به مطالعه
 55 دحدو سازي ساختمان رويتوان ادعا کرد که صنعتی. به عبارت دیگر میفرض کردهاي مسکونی پروژه يشدهتمام 

وان تریزي درست میبا مدیریت و برنامههاي مسکونی تاثیر مستقیم دارد که ساختمان يشدهي تمامدرصد از کل هزینه
 جویی نمود. ها صرفهدر این بخش از هزینه

 یازهاي مسکن (معیار زمان)ن تامینکاهش زمان تولید و تسریع در  2-3پ-11

هاي جاري پروژه شود و این امر منجر به کاهش هزینهسازي ساختمان باعث کاهش چشمگیر مدت زمان اجرا میصنعتی
ژه به تر پروسریع هاي جاري، اتمامشود. عالوه بر منفعت ناشی از کاهش هزینهشامل نیروي انسانی حاضر در کارگاه می

مالک  ي سود اندكواحدهاي مسکونی و تسریع در بازگشت سرمایه نیز، خواهد بود و هزینه فروشندگان/  نفع سازندگان
 هاي مسکونی به حداقل خواهد رسید.ناشی از دیرکرد در تکمیل واحد

 از جمله آب و هواي ،اجرا، زمان زیادي به دالیل مختلفبر بودن فرآیند سنتی عالوه بر زمان در ساخت و ساز به روش
سازي ساختهبا توجه به امکان پیش، هاي ساخت صنعتیاستفاده از روش بادر حالی است که  ،. اینرودمینامناسب هدر 

اعد بودن نامسدلیل تغییر شرایط جوي و ه تولید هرگز ب فرآیند شده،در یک محیط کنترلهاي ساختمان قطعات و بخش
 رسد.ه حداقل میه اتالف زمان بو در نتیج شودآب و هوا متوقف نمی

هاي صنعتی در افزایش سرعت نصب و اجرا، محدودیت و مرز مشخصی ندارد. براي مثال، در کشور چین در قابلیت روش
سازي قطعات استاندارد روز با استفاده از پیش 15مترمربع طی مدت زمان  17،000ي زیربناطبقه با  30هتلی  2012سال 

 باشد.این رکورد، همواره در حال بهتر شدن میو مدوالر ساختمانی اجرا شده است و 
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ي توان در یک بازههاي سنتی در ساخت و ساز میهاي صنعتی به جاي روشترتیب، در صورت استفاده از روشبدین
وه بر هاي تولید شده عالزمانی معین، تعداد واحدهاي مسکونی تکمیل شده را تا چند برابر افزایش داد. افزایش تعداد خانه

 تر بحران کنونی مسکن، باعث ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و بهبود وضعیت قیمت مسکن نیز، خواهد شد.ل سریعح

 افزایش کیفیت محصوالت (معیار کیفیت) 3-3-پ11

وضوع کیفیت م. هاي اولیه تعریف کردتوان کیفیت را به عنوان میزان تطابق محصول با خواستهبر اساس تعاریف موجود می
 ،یجهنت رباشد و دیبایی، دوام و غیره میمفاهیم کیفی مختلفی از جمله مطلوبیت محصول، ز يساختمان در برگیرندهدر 

کاري و بازسازي ناشی از عدم رسیدن به هاي دوبارهدر کشور ایران، هزینه. آن بسیار مشکل است ير دربارهاظهار نظ
هاي برداري از روش، در حالی است که با بهرهباشد. اینهاي اجرا میدرصد کل هزینه 9کیفیت مورد نظر، چیزي در حدود 

هاي هزینه تحمیلاحتمال گیرد، شده صورت مید قطعات ساختمانی در محیطی کنترلاینکه تولی به ساخت صنعتی، با توجه
زمایشات ت و انجام آو بهبود دایمی کیفیبه دلیل شرایط جوي نامساعد از بین خواهد رفت افت کیفیت محصول ناشی از 

اي هقابلیت کنترل کیفیت محصوالت در کارخانهیر خواهد بود. پذمترین هزینه به صورت مداوم امکانو ارزیابی قطعات با ک
د. شومنجر  ،نیز هانوع خانهاستفاده از این واند به افزایش تمایل مردم به تساخته و تضمین کیفیت محصول نهایی میپیش

محصول  يکنندهها براي مصرفتضمین کیفیت محصول نهایی از مهمترین تبلیغات و مشوق ،رفتهدر کشورهاي پیش
ساخته و تطابق مشخصات ساختمان با خواست هاي پیشخواهد بود. مثال در ژاپن تاکید خاصی روي کیفیت ساختمان

اي بعد هاي دورهساله و بازبینی 10تی ها معموال همراه با گارانبه طوري که خرید خانه از این شرکت ؛مشتري وجود دارد
 است.از فروش همراه 

 )ایمنی افزایش ایمنی در فرآیند تولید و اجرا (معیار 4-3پ11

هاي عمرانی هزار نفر در سراسر جهان در پروژه  60ساالنه حداقل  56المللی کارشده توسط سازمان بینیهبر اساس آمار ارا
هاي به طور میانگین بین سالند. شوجدي می يهزار نفر مجروح و یا دچار صدمه دهند و صدهاجان خود را از دست می

 21، در ایاالت متحده آمریکا به ازاي هر ساعت-نفرمیلیون  10آرژانتین به ازاي هر  ترکیه و درمیالدي،  2015تا  2011
شده، به طبق مطالعات میدانی انجام و در ایران ساعت-نفرمیلیون  32، در اتحادیه اروپا به ازاي هر ساعت-نفرمیلیون 

ه منظور کاهش میزان بیک راهکار مطرح  هاي ساختمانی وجود دارد.در کارگاه کشته 1، ساعت-نفرمیلیون  4ازاي هر 
شده یا محیطی کنترلدر کارخانه  احتمال خطر کمهاي با با فعالیت محل احداث،پُرخطرِ هاي تعویض فعالیتحوادث پروژه، 

 .باشدمی کارگاه و ایمن در

احتمال بروز حادثه در یک کارگاه عمرانی به مدت زمان حضور نیروي انسانی در کارگاه، سطح آموزش و آمادگی کارکنان 
ر هاي ساخت صنعتی با توجه به استفاده بیشت. در اکثر روشها وابسته استفعالیت احتمال خطرو همچنین ماهیت و میزان 

ساخته، حضور و میزان فعالیت نیروي انسانی در کارگاه کاهش خواهد یافت و کارگیري قطعات پیشآالت و با باز ماشین
. از طرف دیگر کارکنانی که در کندمیاین موضوع در افزایش ایمنی و کاهش حوادث کارگاهی نقش موثري را ایفا 

                                                
56 International labour organization (ILO) 
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حتمال ین ترتیب ابد شوند؛یده انتخاب میدآموزشعموما از کارکنان با تجربه و  ،هاي ساخت صنعتی فعالیت دارندپروژه
 است.کمتر  هاي ساخت سنتیبروز خطاي انسانی در مقایسه با روش

  زیست محیطحفاظت از  5-3پ11

نظارت  شده توسط موسسه. بر اساس آمار ارایهزمین است منابع طبیعی کرهمهم  يکنندهمصرف ،صنعت ساخت و ساز
آب مورد استفاده ساالنه در جهان در صنعت  درصد 16درصد چوب و  25، انهدرصد سنگ و سنگد 40 بیش از 57جهانی

د. در هدرا تشکیل می ساختمانی معموال بخش بزرگی از کل زباله ضایعات ،از طرف دیگر. شودساخت و ساز مصرف می
این حجم مربوط به درصد از  40ست، حدود دنیا 58هاي شهريدرصد از زباله 29 يکشور چین که به تنهایی تولید کننده

 باشد. درصد می 25هاي ساختمانی در انگلستان در حدود این رقم براي حجم زباله .ساختمانی است ضایعاتها و زباله

د. رو فضاهاي شهري وجود دازیست محیطهاي ساختمانی روي کاهش اثرات مخرب نخاله برايهاي زیادي پتانسیل
ست، وپمصرف، بازیافت، تبدیل به کمر شش دسته کاهش میزان تولید، بازتوان دیهاي ممکن براي مدیریت زباله را متالش

دار محیطهاي ساخت پایدار و دوستسازي همواره به عنوان یکی از روشپیش. کرد بنديکردن تقسیمسوزاندن و دفن
اختمانی و س ضایعاتسازي در کاهش تولید تاثیر پیش ،دیدگاه زیست شناخته شده است. یکی از مهمترین دالیل این
مانی عالوه بر کاهش میزان تولید ضایعات ساخت. باشدتولید می يقابلیت استفاده دوباره و بازیافت مصالح در مراحل اولیه

تر مصرف مصالح با دقت باالتر و حجم دقیقدیگر،  يشدهساخت، در کارخانه یا هر محیط کنترل يپیشرفتههاي در روش
 مساعد جوي به حداقل خواهد رسید. شرایط بد و نا دلیله از بین رفتن مصالح پاي کار ب احتمال خطرو همچنین  شودیم

هاي شده در روشهاي تولیددرصد از زباله 73ه تا دهد کنشان می ،در کشور مالزي انجام شد 2006تحقیقی که در سال 
ه و منافع حاصل از کاهش تولید زبال ،ر اساس نتایج این تحقیق. بشودتولید بازمصرف و بازیافت می صنعتی در محل

هاي ساخت روش نیز، کنگدر هنگ 2009ي پروژه خواهد بود. در سال درصد بودجه 5/2بازیافت آن چیزي در حدود 
اختگی ستولید نخاله با یکدیگر مقایسه شدند. در این تحقیق مشخص شد که استفاده از پیش ساخته از منظرسنتی و پیش

 ،الزيدر م 2012تحقیقی مشابه در سال . دهددرصد کاهش می 52هاي ساختمانی را به طور متوسط تا میزان تولید زباله
هاي سنتی بوده تولیدشده در روش يسوم حجم زبالههاي ساخت صنعتی تا یککاهش تولید زباله در روش يدهندهنشان
  .است

درصد  40ها از کل مصرف انرژي ساالنه در جهان در حدود سهم ساختماننظارت جهانی بر اساس تخمین موسسه 
شدن زیست و گرمبا توجه به محدود بودن منابع انرژي فسیلی، آلودگی ناشی از مصرف آنها، تخریب محیط. باشدمی

ژي در ضروري است تا در حد امکان به سمت کاهش مصرف انر ،انرژي يرویهدلیل مصرف بیه تدریجی کره زمین ب
 هاي پاك حرکت کرد. امروزه موضوع ساختمان سبز و ساخت کردن آنها با انرژيها و همچنین جایگزینساختمان
انجام شده در  يبر اساس مطالعه .استاز جمله مهمترین موضوعات در صنعت ساختمان  59هاي صفر انرژيساختمان

                                                
57 World Watch Institute 
58 Municipal Solid Waste (MSW) 
59 Zero Energy Houses 
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شود که از دي در کشور در منازل مسکونی مصرف میدرصد از کل انرژي تولی 48در حدود  2015کشور عراق در سال 
هاي ساخت صنعتی با طبق نتایج این مطالعه، روششود. درصد صرف سرمایش و گرمایش منازل می 69این میزان 

این میزان برابر . دآن موثر باش درصد در کاهش مصرف انرژي و جلوگیري از هدر رفت 54ند تا توابندي درست میعایق
 است.از کل انرژي تولیدي سالیانه این کشور  درصد 18با 

 اشتغال يتوسعههمراه با صنعتی کشور  يتوسعه 6-3پ11

به طور میانگین ساخت  ،1405ر افق مسکن دانداز کالن بخش محاسبات صورت گرفته در سند راهبردي و چشم بر مبناي
تا  75در حالی است که میانگین ساخت و ساز ساالنه در دهه  ،. اینمیلیون واحد مسکونی جدید در سال، الزم است یک
هزار واحد بوده  800مسکن مهر در این دوره)ساخت (با توجه به طرح  90تا  85هزار واحد و براي دوره  500برابر با  85

، الزم است هاي ساخت متداولبا روش اندازبراي رسیدن به ساخت و ساز مورد نظر در سند چشم ،به عبارت دیگر. است
 تا نیروي کار شاغل در بخش مسکن افزایش پیدا کند. 

 باعث ،موضوع رود. اینمی پیش عالی تحصیالت اخذ سمت به آرام آرام ،امروزي يجامعه کار نیروي ،از طرف دیگر
 کردهصیلتح نیروي کار که چرا ؛شود مواجه کار نیروي کمبود با سنتی هايساختمان تولید مدت بازاردر بلند تا شودمی

 اب ساختمان کارگر ساده نسبت به ساخت و اجراي ساختمان مبادرت ورزد. اجراي یک عنوان به توانست نخواهد دیگر
در صورت مدیریت درست  ،رو این از دارد. دیده آموزش و مجرب هايگروهبه  نیاز ،هاي جدیدفناوريصنعتی و  هايروش

 تاطبیع و داشت خواهدعرصه  این در فعالیت براي بیشتري رغبت ،امروزي يکردهتحصیل نیروي کار سیستم آموزش عالی،
 ختمانیسا تولید مصالح صنعتی واحدهاي در هم ،امروزي کار به آماده نیروهاي براي وسیعی کار فضاي ساختمان صنعت

                             کرد. خواهد ساختمانی ایجاد هايکارگاه در هم و

ناپذیر است. اجتناب 1405هاي صنعتی براي تولید مسکن به منظور رسیدن به اهداف چشم انداز استفاده از روش، بنابراین
و افزایش ارتباط دانشگاه و  روز نمودن تحصیالت عالیه حول و بتحقق این مهم فقط در صورت ایجاد ت ،از طرف دیگر
کار  اشتغال نیروي يتوسعه صنعتی کشور همراه با يوسعهموجب ت ،دتبلندمدر  پذیر خواهد بود. این روندصنعت امکان

 خواهد شد. کرده، در بخش مسکنتحصیل
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 هاسازي ساختمانلیست صنعتیچک 4-پ11

هاي متناظر لیستچک ،این پیوستدر تر است. لیست به مراتب سادهها از طریق چکسازي ساختمانصنعتیي تعیین درجه
  است. سازي صنعتی ارایه شدهانبوه و سازي صنعتیانبوهبا غیر

 غیرانبوه کوچک و متوسطهاي سازي ساختمانلیست صنعتیچک 1-4-پ11

 سازي با مشخصات:ي ساختمانسازي پروژهبراي بررسی میزان صنعتی

 باشد؛  روي پیطبقه از  7حداکثر  يدارا •

 ؛باشدمترمربع  3،000حداکثر ، آن ينابریسطح کل ز •

کی از این کند. اگر یبودن پروژه را تعیین میلیست نخست، الزامات صنعتیاستفاده شود. چک الزم است تا از این قسمت
شود،  امینتشود و اگر تمامی این الزامات ي فنی و ملکی درج میدر شناسنامه“ غیرصنعتی”نشود، عبارت  تامینالزامات، 

ي سازي، درجهشود. بر اساس شاخص تکمیلی صنعتیسازي محاسبه میصنعتیلیست دیگر، شاخص تکمیلی به کمک چک
 گردد:مشخص می 6-2-11طبق بند ها سازي ساختمانصنعتی

شده و شاخص  تامین 4-2-11تا  2-2-11موضوع بندهاي  ،اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی •
ي فنی و ملکی در شناسنامه“ ي سهسازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت  30سازي کمتر از تکمیلی صنعتی

 شود.ساختمان درج می

و  30سازي برابر یا بیشتر از شده و شاخص تکمیلی صنعتی تامینامات عمومی، طراحی و اجرایی اگر تمامی الز •
 شود.ي فنی و ملکی درج میدر شناسنامه“ ي دوسازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت  60کمتر از 

تر از آن باشد، و بیش 60سازي شده و شاخص تکمیلی صنعتی تامیناگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی  •
 شود.ي فنی و ملکی درج میدر شناسنامه“ ي یکسازي درجهصنعتی”باید عبارت 

 تیصالح يپروانه يتوسط بازرسان دارا ییدشده،ها و روش ساخت تابر اساس نقشه یدساختمان با سازيیصنعتي درجه
کاري پایش و کنترل کاري و نازكي سفتدر دو مرحله برآورد و، يساختمان از وزارت راه و شهرساز يسازیصنعت یابیارز

 شود.
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 غیرانبوه کوچک و متوسط هايسازي ساختمانیصنعت یلیالزامات کسب شاخص تکملیست چک 1-4پ11جدول 

 بندهاي مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 غیرانبوه کوچک و متوسطهاي سازي در ساختمانالزامات صنعتی بلی خیر

 ردیف الزامات عمومی

11-2-2-1    
 

هاي فنی الزم براي مصالح، قطعات، استاندارد بودن و یا داشتن تاییدیه
 1 تاسیساتتجهیزات و 

 2 ي پایان کاربرداري در مرحلهي دفترچه بهرهارایه     11-2-2-2

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

 ردیف الزامات طراحی

 1  فاز دو معماريهاي ي نقشهارایه     11-2-3-1

11-3-3-4     
هاي کف و دیوار در براي پوشش %3محدود ساختن ضایعات به حداکثر 

 2 هاي معماريمحاسبات بر اساس نقشه

11-2-3-3     
 ياسازه ياجزا یدر طراحتوجه به بارگذاري هاي حین ساخت، حمل و نصب، 

 (مراجعه به متن) ساختهیشپ
3 

11-2-3-4     
ي مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر توجه به مالحظات اجرایی در کلیه
 4  ساختهاي پیشو نگهداري در طراحی اجزاي سازه

11-2-3-5     
 هاينامهبا ضوابط آیینهاي چوبی مطابق اي ساختمانطراحی اجزاي سازه

 5  معتبر

11-2-3-6     
، 1  یريمتعلق به گروه خطرپذ يهاساختمان ايیرسازهغ ياجزا سازيمقاوم

 60زیاد یلیو خ یادز يزلزله مناطق واقع در پهنهدر  3و  2
6 

 7 بنديي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقي نقشهارایه     11-2-3-7

 ردیف الزامات اجرایی

11-2-4-1     
 يمالحظات بارگیري، حمل، باراندازي و انبارداري اجزادر نظر گرفتن 

 معتبر  هاينامهیینمطابق مقررات و آ ساختهیشپ
1 

 2 ینمگر براي تزی و بلوك سیمانی غیر مسلح عدم استفاده از دیوارهاي آجري     11-2-4-2

 3 کشی با روش صنعتی براي انتقال آب و فاضالبلوله     11-2-4-3

 4 آماده یا چسب براي کاشی / سرامیک / سنگ غیر نماکاربرد مالت پیش     11-2-4-4

 

                                                
راه،  مرکز تحقیقات“ اي معماري، تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتدر برابر زلزله براي اجزاي غیرسازه جزییات مقاوم”ي دفترچهطبق  60

 مسکن و شهرسازي
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 غیرانبوه کوچک و متوسط هايسازي ساختمانیصنعت یلیالزامات کسب شاخص تکملیست چک 2-4پ11جدول 

بندهاي 
 مرتبط

کاربرد 
 امتیاز  ندارد

سقف 
 امتیاز

 سازيالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 غیرانبوه کوچک و متوسطهاي ساختمان

 ردیف طراحی

 1 مترسانتی 5ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از  6    11-2-5-2-1

 2 مدوالر بودن در 5    11-2-5-2-1

 3 مدوالر بودن پنجره 5    11-2-5-2-1

 4 ي مطلوبیت و آسایشابعاد يهاانتخاب حداقل 4    11-2-5-2-1

 ردیف سازه 

 1 2-2-11رابطه بدست آمده از  یازامت 30    11-2-5-3-1

 ردیف دیوار

 1 3-2-11امتیاز بدست آمده از رابطه  20    11-2-5-4-1

 ردیف بخش طراحی – سازيسایر موارد صنعتی

 1 یراگرها/ م يالرزه يکاربرد جداسازها 2    11-2-5-5-1

 2 دستورالعمل نصب نما يارایه 2    11-2-5-5-1

 ردیف بخش اجرا –سازي سایر موارد صنعتی

 1 مجدد ياستفاده یتبا قابل یا ساختهیشکارگاه به صورت پ تجهیز 2    11-2-5-5-1

 2 61ساخت يدوره یژهموقت و ساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پپله و راه 2    11-2-5-5-1

 3 ساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پو راه پله 3    11-2-5-5-1

 4 ساختهپیشنیمه یا ساختهیشپ یسسرو هايواحد 2    11-2-5-5-1

 5 62صدابندي سقف و دیوارهاي میان واحدها 2    11-2-5-5-1

11-2-5-5-1    4 
 هايیا روشو  یرسازيبا حذف ز یصنعت يکارسفت هايروش
 63مورد 2حداکثر  ساخته؛یشمانند استفاده از اقالم پ یعسر يکارنازك

6 

 7 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 2    11-2-5-5-1

11-2-5-5-1    5 
 ه،یشش ک،یي سیمانی، سرامتخته (مانند یصنعت یخارج نماهاي
 8 )وِراللُ یدي،پنل خورش یان،بتن نما ساخته،یشبتن پ یت،کامپوز

                                                
 طبق ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان. 61
 بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان. 62
 یرد.گامتیاز تعلق می 2براي هر مورد،  63
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 9 خشک نما نصب 2    11-2-5-5-1

 10 در محل يکاربه برش یازنما بدون ن نصب 2    11-2-5-5-1

 مجموع امتیازات  100   --

 غیرانبوه بزرگ هايسازي ساختمانلیست صنعتیچک 2-4-پ11

 سازي با مشخصات:ي ساختمانسازي پروژهبراي بررسی میزان صنعتی

 ته باشد؛ روي پی داشطبقه از  14حداکثر  •

 ؛مترمربع باشد 10،000آن، کمتر از  يبنا ریسطح کل ز •

 را داشته باشد: ریاز مشخصات ز یکی •

  ؛باشد 7از  شتریب ن،یتعداد طبقات آن از سطح زم 
  متر مربع باشد 3،000سطح کل زیربناي آن بیشتر از. 

ی از این کند. اگر یکبودن پروژه را تعیین میلیست نخست، الزامات صنعتیچک الزم است از این قسمت استفاده شود.
شود،  امینتشود و اگر تمامی این الزامات ي فنی و ملکی درج میدر شناسنامه“ غیرصنعتی”نشود، عبارت  تامینالزامات، 

ي سازي، درجهشود. بر اساس شاخص تکمیلی صنعتیسازي محاسبه میلیست دیگر، شاخص تکمیلی صنعتیبه کمک چک
 گردد:یمشخص م 6-3-11طبق بند ها سازي ساختمانتیصنع

شده و شاخص  تامین 4-3-11تا  2-3-11موضوع بندهاي  ،اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی •
 ي فنی و ملکی درجدر شناسنامه“ ي سهسازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت  35سازي کمتر از تکمیلی صنعتی

 شود.

ي سازي درجهصنعتی”عبارت باشد، باید  65و کمتر از  35سازي برابر یا بیشتر از اگر شاخص تکمیلی صنعتی •
 ي فنی و ملکی درج شود.در شناسنامه“ دو

ي هدر شناسنام“ ي یکسازي درجهصنعتی”و بیشتر از آن باشد، باید عبارت  65سازي اگر شاخص تکمیلی صنعتی •
 شود.فنی و ملکی درج 

 تیصالح يپروانه يازرسان داراتوسط ب ییدشده،ها و روش ساخت تابر اساس نقشه یدساختمان با سازيیصنعتي درجه
کاري پایش و کنترل کاري و نازكي سفتدر دو مرحله برآورد وي، ساختمان از وزارت راه و شهرساز يسازیصنعت یابیارز

 شود.
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 غیرانبوه بزرگ هايسازي ساختمانیالزامات صنعتلیست چک 3-4پ11جدول 

 بندهاي مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 غیرانبوه بزرگ هايسازي در ساختمانصنعتیت الزاما بلی خیر

 ردیف الزامات عمومی

11-3-2-1     
هاي فنی الزم براي مصالح، قطعات، استاندارد بودن و یا داشتن تاییدیه

 1 تاسیساتتجهیزات و 

 2 ي پایان کاربرداري در مرحلهي دفترچه بهرهارایه     11-3-2-2

 3 15زیست کسب حداقل شاخص حامی محیط     11-3-2-3

 ردیف الزامات طراحی

 1 64مترسانتی 5ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از      11-3-3-1

 2 65مدوالر بودن ابعاد در و پنجره     11-3-3-2

 3  فاز دو معماريهاي ي نقشهارایه     11-3-3-3

11-3-3-4     
هاي کف و دیوار در براي پوشش %2محدود ساختن ضایعات به حداکثر 

 4 هاي معماريمحاسبات بر اساس نقشه

11-3-3-5     
ها و محاسبات گودبرداري و پایدارسازي گود با جزییات کامل ي نقشهارایه

 و روش اجرایی 
5 

11-3-3-6     
 ياجزا یدر طراحتوجه به بارگذاري هاي حین ساخت، حمل و نصب، 

 (مراجعه به متن) ساختهیشپ ياسازه
6 

11-3-3-7     
ي مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز توجه به مالحظات اجرایی در کلیه

 7  ساختهاي پیشتعمیر و نگهداري در طراحی اجزاي سازه

11-3-3-8     
 هاينامهبا ضوابط آیینهاي چوبی مطابق اي ساختمانطراحی اجزاي سازه

 8  معتبر

11-3-3-9     
  یريمتعلق به گروه خطرپذ يهاساختمان ايیرسازهغ ياجزا سازيمقاوم

 66زیاد یلیو خ یادز يزلزله مناطق واقع در پهنهدر  3و  2، 1
9 

11-3-3-10     
هاي ي نقشهو ارایههندسی مورد تایید هاي متاسیسات با روشطراحی 

 10 تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی

 11 بنديي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقي نقشهارایه     11-3-3-11

 ردیف الزامات اجرایی

11-3-4-1     
 يمالحظات بارگیري، حمل، باراندازي و انبارداري اجزادر نظر گرفتن 

 معتبر  هاينامهیینمطابق مقررات و آ ساختهیشپ
1 

                                                
 شود.در صورت محدودیت، یکی از فضاهاي متوالی در هر امتداد، از این قاعده مستثنی می 64
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 571-طبق نشریه ض 65
ات راه، قمرکز تحقی“ اي معماري، تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتدر برابر زلزله براي اجزاي غیرسازه جزییات مقاوم”ي طبق دفترچه 66

 مسکن و شهرسازي
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 2  ییسازه به صورت کامل با روش اجرا ياجرا یکارگاه يهانقشه يیهارا     11-3-4-2

11-3-4-3     
ا امکان ي مجدد یا بساخته با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه به صورت پیش

 3 ي دایمی از آنتغییر کاربري براي استفاده

 4 بندي با روش صنعتیقالب     11-3-4-4
 5 عدم استفاده از دیوارهاي آجري و بلوك سیمانی مگر براي تزیین     11-3-4-5
 6 هاي سیمانی غیر سبک و سفالی عدم کاربرد بلوك     11-3-4-6
 7 کشی با روش صنعتی براي انتقال آب و فاضالبلوله     11-3-4-7

 8 آماده یا چسب براي کاشی / سرامیک / سنگ غیر نماکاربرد مالت پیش     11-3-4-8

 9 ي دستورالعمل نصب نماارایه     11-3-4-9

 10 به صورت خشکنصب نما      11-3-4-10
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 غیرانبوه بزرگ هايسازي ساختمانیصنعت یلیالزامات کسب شاخص تکملیست چک 4-4پ11جدول 

 بند مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 امتیاز 
سقف 
 امتیاز

 سازيصنعتی الزامات کسب شاخص تکمیلی
 غیرانبوه بزرگ هايساختمان

 ردیف سازه
 1  2-3-11رابطه بدست آمده از  یازامت 40    11-3-5-4-1

 ردیف دیوار
 1 3-3-11 رابطهامتیاز بدست آمده از  25    11-3-5-5-1

 ردیف بخش طراحی - سازيسایر موارد صنعتی
 1 67یشو آسا یتمطلوب يبرا يابعاد يهاانتخاب حداقل 4    11-3-5-6-1
 2 69یابیتداخل همراه با يدر سطح سه بعد 68BIMاستفاده از  2    11-3-5-6-1
 3 70یراگرها/ م يالرزه يکاربرد جداسازها 3    11-3-5-6-1

 ردیف بخش اجرا -سازي سایر موارد صنعتی
 1 71ساخت يدوره يیژهموقت و ساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پپله و راه 2    11-3-5-6-1
 2 ساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پو راه پله 4    11-3-5-6-1
 3 ساختهپیشنیمه یا ساختهیشپ یسسرو هايواحد 2    11-3-5-6-1
 4 72واحدها یانم یوارهايسقف و د يصدابند 4   11-3-5-6-1

 يکارنازك هايیا روشو  یرسازيبا حذف ز یصنعت يکارسفت هايروش 2    11-3-5-6-1
 مورد 1حداکثر  ساخته؛یشمانند استفاده از اقالم پ یعسر

5 

 6 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 3    11-3-5-6-1

از  يهاکاربرد ورق ای قیعا يساختهپیشنیمه يهااستفاده از کانال     11-3-5-6-1
 7 مطبوع يهیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا قیعاشیپ

 یشه،ش ک،یي سیمانی، سرام(مانند تخته یصنعت یخارج نماهاي 5    11-3-5-6-1
 )لُوِرال یدي،پنل خورش یان،بتن نما ساخته،یشبتن پ یت،کامپوز

8 

 9 در محل يکاربه برش یازنما بدون ن نصب 4    11-3-5-6-1

 مجموع امتیازات 100   --

                                                
 معتبر. راجعمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي و براي سایر فضاها طبق م 566-براي فضاهاي مسکونی متعارف طبق نشریه ض 67

68 Building Information Modeling  
69 Clash Detecting 

 در مواردي که کاربرد میراگر، کارآیی الزم را داشته باشد. 70
 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان.طبق ضوابط  71
 بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان. 72
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 هاي انبوهسازي ساختمانلیست صنعتیچک 3-4-پ11

 سازي با مشخصات:ي ساختمانسازي پروژهمیزان صنعتیبراي بررسی 

  باشد؛روي پی طبقه از  15با حداقل  یشامل ساختمان •

  .مترمربع باشد 10،000حداقل  يبناریسطح کل ز يدارا •

از این  یکی. اگر کندرا تعیین می بودن پروژهالزامات صنعتی ،لیست نخستچک .است از این قسمت استفاده شودالزم 
شود،  امینتشود و اگر تمامی این الزامات ي فنی و ملکی درج میدر شناسنامه“ غیرصنعتی”نشود، عبارت  تامینلزامات، ا

ي سازي، درجهشود. بر اساس شاخص تکمیلی صنعتیسازي محاسبه مییشاخص تکمیلی صنعتلیست دیگر، چکبه کمک 
 گردد:می مشخص 7-4-11طبق بند ها سازي ساختمانصنعتی

شده و  تامین 5-4-11تا  2-4-11موضوع بندهاي اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی،  •
ي فنی و در شناسنامه“ ي سهسازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت  35سازي کمتر از شاخص تکمیلی صنعتی

 شود.ملکی ساختمان درج 

ا بیشتر سازي برابر یخص تکمیلی صنعتیشده و شا تامیناگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی  •
 شود.ي فنی و ملکی قید در شناسنامه“ ي دوسازي درجهصنعتی”باشد، باید عبارت  65و کمتر از  35از 

و بیشتر  65سازي شده و شاخص تکمیلی صنعتی تامیناگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی  •
 شود.ي فنی و ملکی درج در شناسنامه“ ي یکازي درجهسصنعتی”از آن باشد، باید عبارت 

 تیصالح يپروانه يتوسط بازرسان دارا ییدشده،ها و روش ساخت تابر اساس نقشه یدساختمان با سازيیصنعتي درجه
 و یشپا ،باریکپروژه، در هر سه ماه  یشرفتپ ینو در حبرآورد ي، ساختمان از وزارت راه و شهرساز يسازیصنعت یابیارز

 .کنترل شود

 انبوه هايسازي ساختمانیصنعت یلیالزامات کسب شاخص تکملیست چک 5-4پ11جدول 

 بندهاي مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 هاي انبوهسازي در ساختمانالزامات صنعتی بلی خیر

 ردیف الزامات عمومی

 1 سازي صنعتی ساختمانبندي مناسب انبوهرتبه     11-4-2-1

 2 “طرح و ساخت” يشیوهانجام پروژه با      11-4-2-2

 مصالح، قطعات، الزم براي فنی هايداشتن تاییدیه یا استاندارد بودن و     11-4-2-3
 3 تاسیساتتجهیزات و 

 4 ي پایان کاربرداري در مرحلهي دفترچه بهرهارایه     11-4-2-4

 5 10زیست کسب حداقل شاخص حامی محیط     11-4-2-5

 ردیف الزامات طراحی
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جویی در مصرف انرژي و برآورد انرژي مصرفی طراحی با رویکرد صرفه     11-4-3-1
 1 ساختمان

 2 مترسانتی 5ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از      11-4-3-2

 3 73مدوالر بودن ابعاد در و پنجره     11-4-3-3

 4  فاز دو معماريهاي ي نقشهارایه     11-4-3-4

هاي کف و دیوار در براي پوشش %1محدود ساختن ضایعات به حداکثر      11-4-3-5
 5 هاي معماريمحاسبات بر اساس نقشه

ها و محاسبات گودبرداري و پایدارسازي گود با جزییات کامل و ي نقشهارایه     11-4-3-6
 روش اجرایی 

6 

 7 کاربرد روش ساخت تایید شده (مراجعه به متن)     11-4-3-7

 8 کاربرد انواع دیوار تایید شده (مراجعه به متن)     11-4-3-8

، 1  یريمتعلق به گروه خطرپذ يهاساختمان ايیرسازهغ ياجزا سازيمقاوم     11-4-3-9
 74زیاد یلیو خ یادز يزلزله مناطق واقع در پهنهدر  3و  2

9 

هاي ي نقشههاي مهندسی مورد تایید و ارایهطراحی تاسیسات با روش     11-4-3-10
 تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی

10 

 11 بنديي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقي نقشهارایه     11-4-3-11

 12 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد BIMاز استفاده      11-4-3-12

 ردیف الزامات اجرایی

 1 هاي کارگاهی اجراي سازه به صورت کامل با روش اجراییي نقشهارایه     11-4-4-1

ا امکان ي مجدد یا بساخته با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه به صورت پیش     11-4-4-2
 2 ي دایمی از آنتغییر کاربري براي استفاده

 3 بندي به روش صنعتیقالب     11-4-4-3

 4 قطع و خم آرماتورها با دستگاه     11-4-4-4

سازي قطعات اسکلت فوالدي در کارخانه و نصب آن در محل فقط با پیش     11-4-4-5
 اياتصاالت پیچ و مهره

5 

11-4-4-6  
ندارد شو مطابق استایا خود خاموشاستایرن فقط از نوع کندسوز کاربرد پلی   

ASTM  با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي براي سقف و
 هاي موقت و دایمیو یا دیوارهاي سازه

6 

                                                
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 571-طبق نشریه ض 73
راه،  مرکز تحقیقات“ اي معماري، تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتدر برابر زلزله براي اجزاي غیرسازه جزییات مقاوم”ي طبق دفترچه 74

 و شهرسازي مسکن
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11-4-4-7  

11-4-4-8  
و  بلوك سفالیعدم استفاده از دیوارهاي آجري (مگر براي تزیین) و یا انواع    

 7 سیمانی غیر سبک

صدابندي سقف و دیوارهاي میان واحدها بر اساس مبحث هجدهم مقررات      11-4-4-9
 ملی ساختمان

8 

 9 کشی به روش صنعتی براي انتقال آب و فاضالبلوله     11-4-4-10

 10 آماده یا چسب براي کاشی / سرامیک / سنگ غیر نماکاربرد مالت پیش     11-4-4-11

 11 دستورالعمل نصب نماي ارایه     11-4-4-12

 12 کاري در محل و به صورت خشکشنصب سنگ نما بدون نیاز به بر     11-4-4-13

 ردیف الزامات مدیریتی

 1 آموزش نظري و عملی عوامل اجرا     11-4-5-1

 2 استقرار نظام کنترل کیفیت     11-4-5-2

 3 استقرار نظام تضمین کیفیت     11-4-5-3

 HSE  4استقرار نظام موثر      11-4-5-4

 5 بندي همراه با منابع و مبتنی بر تکراري زمانداشتن برنامه     11-4-5-5

 6 بندي ي زماني اجرا با برنامهي مدارك الزم براي مقایسهارایه     11-4-5-6

 

 انبوه هايسازي ساختمانیصنعت یلیالزامات کسب شاخص تکملیست چک 6-4پ11جدول 

بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز 
سقف 
 امتیاز

 ههاي انبوسازي ساختمانتکمیلی صنعتیالزامات کسب شاخص 

 ردیف طراحی الزامات

 1 75آسایش براي الزم ابعادي هايحداقل رعایت 8   11-4-6-2-1

 2 اي / میراگرهاکاربرد جداسازهاي لرزه 7   11-4-6-2-2

 3 جانی ایمنی - II عملکرد سطح با عامل غیر پدافند يحوزه در سازيمقاوم 6   11-4-6-2-3

11-4-6-2-4   8 
 بتن کامپوزیت، شیشه، ک،ی، سرامي سیمانیتخته( صنعتی خارجی نماي
 لُوِرال) خورشیدي، پنل نمایان، بتن ساخته،پیش

4 

 ردیف الزامات اجرایی

                                                
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 566-طبق نشریه ض 75
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11-4-6-3-1   7 

 مورد: 3کاربرد یکی از این 

 اسکلت بتن مسلحي جوشی در ساختهي آرماتور پیششبکه

 ايدر قطعات اسکلت پیچ و مهره DTIواشرهاي ویژه 

 يدر روش قاب سبک فوالد یربتنیسبک غ يهاسقف

1 

 2 ي ساختي موقت و ایمن در دورهپلهکاربرد راه 3   11-4-6-3-2

 3 هاپلهي راهسازي سازهپیش 3   11-4-6-3-3

 4 هاسازي کف پلهپیش 3   11-4-6-3-4

 5 هاي منجر به حذف زیرسازيکاربرد روش 5   11-4-6-3-5

 6 ساختهپیش سرویس واحدهاي کاربرد 3   11-4-6-3-6

 7 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 3   11-4-6-3-7

11-4-6-3-8   3 
 قیعاشیاز پ يهاکاربرد ورق ای قیعا يساختهپیشنیمه يهااستفاده از کانال

 8 مطبوع يهیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا

 9 متر از سطح زمین 20کاربرد تیرچه با بلوك سفالی در ارتفاع بیش از  -5   11-4-6-3-9

11-4-6-3-10   15 
 با یک حادثه منجر به فوت (مراجعه به متن)در کارگاه ساعت کار  -تعداد نفر

 اتمام پروژه بدون حادثه منجر به فوت (مراجعه به متن)
10 

 ردیف الزامات سازماندهی

11-4-6-4-1   8 
 سال 10 در مجري توسط پیشنهادي سیستم با شدهساخته واحدهاي مجموع
 جاري يپروژه واحدهاي تعداد نصف حداقل گذشته،

1 

 2 76گرتایید کیفیت پروژه توسط کارفرما / توسعه 11   11-4-6-4-2

11-4-6-4-3   7 
از سوابق اجرا شده توسط مجري با سیستم  ارایه حداقل یک کتاب پروژه

 3 سال گذشته 5پیشنهادي در 

--  -- 
 *مجموع امتیازات

 باشد.می 100مجموع امتیازات مثبت حداکثر *

                                                
76 Developer 
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 هاي صنعتیساختمانزیست لیست حامی محیطچک 4-4-پ11

گیري، کنترل و هدایت از جمله امتیازات اندازه است.سازي و ساختمان سبز وري پایه و ستون اصلی صنعتیبهره
ابلیت شود، جامعه قهاي انبوه و غیرانبوه، ایجاد میسازي در ساختمانسازي است. با نظم و تمرکزي که از صنعتیصنعتی

بنابراین، کسب حداقلی از  .ي پایدار سوق دادهاي توسعهتوان آن را به سمت مولفهمیکند و به سهولت هدایت پیدا می
 .استامی الز  3-5-11، طبق بند هاي صنعتیزیست براي ساختمانشاخص حامی محیط

 زیستحامی محیطالزامات کسب شاخص لیست چک 7-4پ11جدول 

بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز 
سقف 
 امتیاز

 ردیف زیست            الزامات کسب شاخص حامی محیط

 ردیف جویی در مصرف آبالزامات صرفه

 1 واحد هر ورودي در ي آبشمارنده نصب 1   11-5-2-1-1

 2 نصب سیفون دوحالته 1   11-5-2-1-2

11-5-2-1-3   14 
 در موارد مجدد ياستفاده براي خاکستريباران و یا آب  آب يتصفیهآوري و جمع
 3  مجاز

 ردیف هاي تجدیدپذیرجویی در مصرف انرژي و تولید انرژيالزامات صرفه

 1 ریدپذیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24   11-5-2-2-1
 2 دیخورش يبا استفاده از انرژ انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا 6   11-5-2-2-2

11-5-2-2-3   54 

 ي برچسب انرژيارایه

F – 9 امتیاز 

E – 13 امتیاز 

D – 18 امتیاز 

C – 27 امتیاز 

B – 40 امتیاز 

A – 54 امتیاز 

2 

 مجموع امتیازات 100  --
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 هاپروژهسازي ساختمان در تعیین شاخص صنعتی هاينمونه 5-پ11

 شود. تشریحها سازي ساختمانصنعتیي ارزیابی نحوه، نمونه ي پنجارایهبا  در این پیوست، سعی شده است

 ي اولنمونه – غیرانبوه کوچک و متوسط ساختمان 1-5-پ11

طبقه به  چهارمترمربع است که یک طبقه به پارکینگ و 46/134طبقه در زمینی به مساحت  پنجپروژه، یک ساختمان 
 واحد قرار گرفته است. ، یکص یافته به طوري که در هر طبقهواحدهاي مسکونی اختصا

 مترمربع است. 38/493سطح کل زیربنا 

 باشد.مترمربع می 79مساحت واحدها در هر طبقه 

 هاي ابعادي الزم براي آسایش، رعایت شده است.حداقل

 ها مدوالر طراحی شده است.د درابعا

 بندي ارایه شده است.ي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقو نقشه فاز دو معماريهاي نقشه

 است. %3از  کمترهاي معماري، هاي کف و دیوار در محاسبات بر اساس نقشهضایعات براي پوشش

 باشد.می استایرنبا بلوك پلی ف تیرچهجا با قالب صنعتی و سقدر اسکلت بتن مسلحروش ساخت، سازه 

 تجهیز کارگاه به صورت سنتی بوده است.

 استاندارد استفاده شده است. تاسیساتاز مصالح، قطعات، تجهیزات و 

 ي دیوارها، بلوك سفالی است.هکلی

 سازي شده است.اي ساختمان در برابر زلزله مقاوماجزاي غیرسازه

 (U-PVC) سخت پلی وینیل کلراید و فیتینگ از لوله الیه و براي انتقال فاضالبتکپالستیکی ي هبراي انتقال آب از لول
 استفاده شده است.با اتصال چسبی 

 کاري بکار رفته است.هاي ورق گالوانیزه بدون عایقي مطبوع، کانالبراي انتقال هواي گرم، تعویض هوا و تهویه

 ه شده در محل استفاده شده است.براي کاشی / سرامیک / سنگ از مالت تهی

 ها در پاي کار انجام شده است.براي نما از سنگ تراورتن استفاده و برشکاري سنگ

 کار ارایه شده است.ي پایاندر مرحله برداريبهره دفترچه

 واحد، نصب شده است. هر ورودي در ي آبشمارنده

 استفاده شده است. دوحالتهدر تمامی واحدها از سیفون 

 باشد.می Fساختمان داراي برچسب انرژي 
*** 
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؛ بنابراین، از نوع مترمربع است 3،000 حداکثر و سطح کل زیربناي آن کمتر از) 7(کمتر از حداکثر  5عداد کل طبقات ت
ن لیست متناظر تعییبودن این پروژه، از طریق پرکردن چکباشد. در ادامه، میزان صنعتیمی کوچک و متوسط غیرانبوه

 شود:می

 بندهاي مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 غیرانبوه کوچک و متوسطهاي سازي در ساختمانالزامات صنعتی بلی خیر

 ردیف الزامات عمومی

11-2-2-1    
 

هاي فنی الزم براي مصالح، قطعات، استاندارد بودن و یا داشتن تاییدیه
 1 تجهیزات و تاسیسات

11-2-2-2     2 ي پایان کاربرداري در مرحلهي دفترچه بهرهارایه 

11-2-2-3      3 10زیست شاخص حامی محیطکسب حداقل 

 ردیف الزامات طراحی

11-2-3-1     1  فاز دو معماريهاي ي نقشهارایه 

11-3-3-4     
هاي کف و دیوار در براي پوشش %3محدود ساختن ضایعات به حداکثر 

 2 هاي معماريمحاسبات بر اساس نقشه

11-2-3-3     
 ياسازه ياجزا یدر طراحتوجه به بارگذاري هاي حین ساخت، حمل و نصب، 

 (مراجعه به متن) ساختهیشپ
3 

11-2-3-4     
ي مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر توجه به مالحظات اجرایی در کلیه
 4  ساختهاي پیشو نگهداري در طراحی اجزاي سازه

11-2-3-5     
 هاينامهبا ضوابط آیینهاي چوبی مطابق اي ساختمانطراحی اجزاي سازه

 5  معتبر

11-2-3-6     
، 1  یريمتعلق به گروه خطرپذ يهاساختمان ايیرسازهغ ياجزا سازيمقاوم

 77زیاد یلیو خ یادز يزلزله مناطق واقع در پهنهدر  3و  2
6 

11-2-3-7     7 بنديي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقي نقشهارایه 

 ردیف الزامات اجرایی

11-2-4-1     
 يمالحظات بارگیري، حمل، باراندازي و انبارداري اجزادر نظر گرفتن 

 معتبر  هاينامهیینمطابق مقررات و آ ساختهیشپ
1 

11-2-4-2     2 عدم استفاده از دیوارهاي آجري و بلوك سیمانی غیر مسلح مگر براي تزیین 

11-2-4-3     3 کشی با روش صنعتی براي انتقال آب و فاضالبلوله 

11-2-4-4     4 آماده یا چسب براي کاشی / سرامیک / سنگ غیر نماکاربرد مالت پیش 

                                                
راه،  مرکز تحقیقات“ اي معماري، تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتدر برابر زلزله براي اجزاي غیرسازه جزییات مقاوم”ي طبق دفترچه 77

 مسکن و شهرسازي
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 66صفحه 

 

بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز 
سقف 
 امتیاز

 ردیف زیست            الزامات کسب شاخص حامی محیط

 ردیف جویی در مصرف آبالزامات صرفه

 1 واحد هر ورودي در ي آبشمارنده نصب 1 1  11-5-2-1-1

 2 نصب سیفون دوحالته 1 1  11-5-2-1-2

11-5-2-1-3  0 14 
مجدد در موارد  ياستفاده براي باران و یا آب خاکستري آب يآوري و تصفیهجمع
 3  مجاز

 ردیف هاي تجدیدپذیرجویی در مصرف انرژي و تولید انرژيالزامات صرفه

 1 ریدپذیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0  11-5-2-2-1
 2 دیخورش يبا استفاده از انرژ انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا 6 0  11-5-2-2-2

11-5-2-2-3  9 54 

 ي برچسب انرژيارایه

F – 9 امتیاز 

E – 13 امتیاز 

D – 18 امتیاز 

C – 27 امتیاز 

B – 40 امتیاز 

A – 54 امتیاز 

3 

 مجموع امتیازات 100 11 --
 

 

 “انم یر/ سنگ غ یک/ سرام یکاش يچسب برا یا آمادهیشپکاربرد مالت ”اجرایی  الزامشود طور که مالحظه میهمان
شود و یم یدق یو ملک یفن يدر شناسنامه “یرصنعتیغ”عبارت  3-6-2-11 ده است. بنابراین، با توجه به بندنش تامین

زامات کسب موضوع، ال یآموزش يجنبه علتبه  ،ینجادر ا نیست.سازي ي شاخص تکمیلی صنعتیمحاسبهدیگر نیازي به 
 .شودیم یبررس يزسایصنعت یلیشاخص تکم
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بندهاي 
 مرتبط

کاربرد 
 امتیاز ندارد

سقف 
 امتیاز

 سازيالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 غیرانبوه کوچک و متوسطهاي ساختمان

 ردیف طراحی

 1 مترسانتی 5ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از  6 0   11-2-5-2-1

 2 مدوالر بودن در 5 5   11-2-5-2-1

 3 مدوالر بودن پنجره 5 0   11-2-5-2-1

 4 ي مطلوبیت و آسایشابعاد يهاانتخاب حداقل 4 4   11-2-5-2-1

 ردیف سازه 

 1 2-2-11رابطه بدست آمده از  یازامت 30 5/13   11-2-5-3-1

 ردیف دیوار

 1 3-2-11امتیاز بدست آمده از رابطه  20 5   11-2-5-4-1

 ردیف بخش طراحی –سازي سایر موارد صنعتی

 1 یراگرها/ م يالرزه يکاربرد جداسازها 2 0   11-2-5-5-1

 2 دستورالعمل نصب نما يارایه 2 2   11-2-5-5-1

 ردیف بخش اجرا –سازي سایر موارد صنعتی

 1 مجدد ياستفاده یتبا قابل یا ساختهیشکارگاه به صورت پ تجهیز 2 0   11-2-5-5-1

11-2-5-5-1   0 2 
 يرهدو يیژهموقت و يساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پپله و راه

 78ساخت
2 

 3 ساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پو راه پله 3 0   11-2-5-5-1

 4 ساختهپیشنیمه یا ساختهیشپ یسسرو هايواحد 2 0   11-2-5-5-1

11-2-5-5-1   0 2 
ي عایق براي انتقال هواي گرم، ساختهپیشنیمههاي استفاده از کانال

 ي مطبوعتعویض هوا و تهویه
5 

11-2-5-5-1   0 4 
 هايیا روشو  یرسازيبا حذف ز یصنعت يکارسفت هايروش
 79مورد 2حداکثر  ساخته؛یشمانند استفاده از اقالم پ یعسر يکارنازك

6 

 7 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 2 0   11-2-5-5-1

                                                
 مان.طبق ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساخت 78
 گیرد.امتیاز تعلق می 2براي هر مورد،  79
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11-2-5-5-1   0 5 
 ه،یشش ک،یي سیمانی، سرام(مانند تخته یصنعت یخارج نماهاي
 )وِراللُ یدي،پنل خورش یان،بتن نما ساخته،یشبتن پ یت،کامپوز

8 

 9 خشک نما نصب 2 0   11-2-5-5-1

 10 در محل يکاربه برش یازنما بدون ن نصب 2 0   11-2-5-5-1

 مجموع امتیازات  100 5/29  --

 راي کاشی / سرامیک / سنگ غیرآماده یا چسب بکاربرد مالت پیش” سازي ساختمان با توجه به عدم رعایت  الزام صنعتی این
 4-6-2-11 است، طبق بند 30کمتر از که  5/29کرد، با توجه به امتیاز الزام را رعایت می اگر این شود.تلقی می صنعتیغیر“ نما
  سازي را کسب کند.صنعتی سهي توانست گواهی درجهمی

 ي دومنمونه – غیرانبوه کوچک و متوسط ساختمان 2-5-پ11

، یک طبقه به انباري رمربع است که یک طبقه به پارکینگمت 240طبقه در زمینی به مساحت شش پروژه، یک ساختمان 
 واحد قرار گرفته است. یک، طبقه به واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به طوري که در هر طبقه چهارو 

 مترمربع است. 917سطح کل زیربنا 

 باشد.مترمربع می 135مساحت واحدها در هر طبقه 

 هاي ابعادي الزم براي آسایش، رعایت شده است.حداقل

 طراحی شده است.ها مدوالر ابعاد در

 بندي ارایه شده است.ي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقو نقشه فاز دو معماريهاي نقشه

هاي معماري رعایت نقشه محاسبات بر اساسهاي کف و دیوار در براي پوشش %3 به حداکثر ،ضایعات محدود ساختن
 شده است.

 باشد.والدي میروش ساخت، سازه اسکلت فلزي جوشی و سقف عرشه ف

 ها به صورت سنتی بوده است.ساخته و براي مابقی قسمتتجهیز کارگاه براي دفاتر به صورت پیش

 استاندارد استفاده شده است. تاسیساتاز مصالح، قطعات، تجهیزات و 

 باشد.ي دیوارها، بلوك سیمانی سبک میکلیه

 شده است.سازي اي ساختمان در برابر زلزله مقاوماجزاي غیرسازه

با اتصال  )U-PVC( سخت دیکلرا لینیویپلو فیتینگ  براي انتقال فاضالب از لولهالیه و  چندي براي انتقال آب از لوله
 استفاده شده است.فیت پوش

 شده بکار رفته است.هاي ورق گالوانیزه عایقع، کانالي مطبوبراي انتقال هواي گرم، تعویض هوا و تهویه

 رامیک / سنگ از مالت پیش آماده استفاده شده است.براي کاشی / س
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 ها در کارخانه انجام شده است.استفاده و برشکاري سنگ همراه با چوب و فلز براي نما از سنگ تراورتن

 کار ارایه شده است.ي پایاندر مرحله برداريبهره دفترچه

 استفاده شده است. دوحالتهدر تمامی واحدها از سیفون واحد، نصب شده است و  هر ورودي در ي آبشمارنده

 باشد.می Eساختمان داراي برچسب انرژي 

**** 

؛ بنابراین، از نوع مترمربع است 3،000 حداکثر و سطح کل زیربناي آن کمتر از) 7(کمتر از حداکثر  6تعداد کل طبقات 
ن لیست متناظر تعیین این پروژه، از طریق پرکردن چکبودباشد. در ادامه، میزان صنعتیمی وچک و متوسطک غیرانبوه

 شود:می

 بندهاي مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 غیرانبوه کوچک و متوسطهاي سازي در ساختمانت صنعتیالزاما بلی خیر

 ردیف الزامات عمومی

11-2-2-1    
 

هاي فنی الزم براي مصالح، قطعات، استاندارد بودن و یا داشتن تاییدیه
 1 تجهیزات و تاسیسات

11-2-2-2     2 ي پایان کاربرداري در مرحلهي دفترچه بهرهارایه 

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

 ردیف الزامات طراحی

11-2-3-1     1  فاز دو معماريهاي ي نقشهارایه 

11-3-3-4     
هاي کف و دیوار در براي پوشش %3محدود ساختن ضایعات به حداکثر 

 2 هاي معماريمحاسبات بر اساس نقشه

11-2-3-3     
 ياسازه ياجزا یدر طراحتوجه به بارگذاري هاي حین ساخت، حمل و نصب، 

 (مراجعه به متن) ساختهیشپ
3 

11-2-3-4     
ي مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر توجه به مالحظات اجرایی در کلیه
 4  ساختهاي پیشو نگهداري در طراحی اجزاي سازه

11-2-3-5     
هاي نامهبا ضوابط آیینهاي چوبی مطابق اي ساختمانطراحی اجزاي سازه

 5  معتبر

11-2-3-6     
، 1  یريمتعلق به گروه خطرپذ يهاساختمان ايیرسازهغ ياجزا سازيمقاوم

 80زیاد یلیو خ یادز يزلزله مناطق واقع در پهنهدر  3و  2
6 

11-2-3-7     7 بنديي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقي نقشهارایه 

                                                
راه،  مرکز تحقیقات“ اي معماري، تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتدر برابر زلزله براي اجزاي غیرسازه جزییات مقاوم”ي طبق دفترچه 80

 مسکن و شهرسازي
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 ردیف الزامات اجرایی

11-2-4-1     
 يمالحظات بارگیري، حمل، باراندازي و انبارداري اجزادر نظر گرفتن 

 معتبر  هاينامهیینمطابق مقررات و آ ساختهیشپ
1 

11-2-4-2     2 عدم استفاده از دیوارهاي آجري و بلوك سیمانی غیر مسلح مگر براي تزیین 

11-2-4-3     3 کشی با روش صنعتی براي انتقال آب و فاضالبلوله 

11-2-4-4     4 آماده یا چسب براي کاشی / سرامیک / سنگ غیر نماکاربرد مالت پیش 

 

بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز 
سقف 
 امتیاز

 ردیف زیست            الزامات کسب شاخص حامی محیط

 ردیف جویی در مصرف آبالزامات صرفه

 1 واحد هر ورودي در ي آبشمارنده نصب 1 1  11-5-2-1-1

 2 نصب سیفون دوحالته 1 1  11-5-2-1-2

11-5-2-1-3  0 14 
مجدد در موارد  ياستفاده براي باران و یا آب خاکستري آب يآوري و تصفیهجمع
 3  مجاز

 ردیف هاي تجدیدپذیرجویی در مصرف انرژي و تولید انرژيالزامات صرفه

 1 ریدپذیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0  11-5-2-2-1
 2 دیخورش يبا استفاده از انرژ انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا 6 0  11-5-2-2-2

11-5-2-2-3  13 54 

 ي برچسب انرژيارایه

F – 9 امتیاز 

E – 13 امتیاز 

D – 18 امتیاز 

C – 27 امتیاز 

B – 40 امتیاز 

A – 54 امتیاز 

3 

 مجموع امتیازات 100 15 --

 یلیتکم شاخص نموده است. بنابراین، تامینرا  غیرانبوه کوچک و متوسط يهاساختمان سازيیالزامات صنعت یتمام این ساختمان
 شود.یمحاسبه مبراي آن  سازيیصنعت
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بندهاي 
 مرتبط

کاربرد 
 امتیاز ندارد

سقف 
 امتیاز

 سازيالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 غیرانبوه کوچک و متوسطهاي ساختمان

 ردیف طراحی

 1 مترسانتی 5داخل فضاها به صورت مضربی از ابعاد داخل به  6 0  11-2-5-2-1

 2 مدوالر بودن در 5 5  11-2-5-2-1

 3 مدوالر بودن پنجره 5 0   11-2-5-2-1

 4 ي مطلوبیت و آسایشابعاد يهاانتخاب حداقل 4 4   11-2-5-2-1

 ردیف سازه 

 1 2-2-11رابطه بدست آمده از  یازامت 30 21   11-2-5-3-1

 ردیف دیوار

 1 3-2-11امتیاز بدست آمده از رابطه  20 9   11-2-5-4-1

 ردیف بخش طراحی –سازي سایر موارد صنعتی

 1 یراگرها/ م يالرزه يکاربرد جداسازها 2 0   11-2-5-5-1

 2 دستورالعمل نصب نما يارایه 2 2   11-2-5-5-1

 ردیف بخش اجرا –سازي سایر موارد صنعتی

 1 مجدد ياستفاده یتبا قابل یا ساختهیشکارگاه به صورت پ تجهیز 2 1   11-2-5-5-1

11-2-5-5-1   0 2 
 يرهدو يیژهموقت و يساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پپله و راه

 81ساخت
2 

 3 ساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پو راه پله 3 0   11-2-5-5-1

 4 ساختهپیشنیمه یا ساختهیشپ یسسرو هايواحد 2 0   11-2-5-5-1

11-2-5-5-1   0 2 
ي عایق براي انتقال هواي گرم، ساختهپیشنیمههاي استفاده از کانال

 ي مطبوعتعویض هوا و تهویه
5 

11-2-5-5-1   0 4 
 هايیا روشو  یرسازيبا حذف ز یصنعت يکارسفت هايروش
 82مورد 2حداکثر  ساخته؛یشمانند استفاده از اقالم پ یعسر يکارنازك

6 

 7 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 2 0   11-2-5-5-1

11-2-5-5-1   0 5 
 ه،یشش ک،یي سیمانی، سرامتخته (مانند یصنعت یخارج نماهاي
 8 )وِراللُ یدي،پنل خورش یان،بتن نما ساخته،یشبتن پ یت،کامپوز

                                                
 طبق ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان. 81
 گیرد.تعلق میامتیاز  2براي هر مورد،  82
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 9 خشک نما نصب 2 0   11-2-5-5-1

 10 در محل يکاربه برش یازنما بدون ن نصب 2 2   11-2-5-5-1

 مجموع امتیازات  100 44  --

 60و  30که بین  44 شاخص تکمیلیکسب و  تعدادکمسازي غیرانبوهسازي الزامات صنعتی يهمه تامیناین ساختمان با توجه به 
 کند.سازي را کسب میصنعتی دوي گواهی درجه 5-6-2-11 ، طبق بنداست

 غیرانبوه بزرگ ساختمان 3-5-پ11

طبقه به  ششمترمربع است که دو طبقه به پارکینگ و  395طبقه در زمینی به مساحت هشت پروژه، یک ساختمان 
مترمربع، قرار گرفته  125و  110هاي واحد به مساحت دو، افته به طوري که در هر طبقهواحدهاي مسکونی اختصاص ی

 است.

 مترمربع است. 2،056سطح کل زیربنا 

 هاي ابعادي الزم براي آسایش، رعایت شده است.حداقل

 ابعاد در و پنجره مدوالر طراحی شده است.

 بندي ارایه شده است.ي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقمعماري و نقشه دوهاي فاز نقشه

 هاي معماري رعایت شده است.هاي کف و دیوار در تطابق با نقشهبراي پوشش %2 به حداکثر ضایعاتمحدود ساختن 

 اند.هها و محاسبات گودبرداري و پایدارسازي گود با جزییات کامل و روش اجرایی ارایه شدنقشه

 باشد.اي و سقف عرشه فوالدي میاسکلت فلزي پیچ و مهره ،سازه روش ساخت

 باشد.ي دیوارها، بلوك سیمانی سبک میکلیه

 سازي شده است.اي ساختمان در برابر زلزله مقاوماجزاي غیرسازه

 رایی، ارایه شده است.هاي آن با جزییات کامل اجطراحی و نقشهمهندسی مورد تایید، هاي پروژه با روش تاسیسات

 یی ارایه شده است. سازه به صورت کامل با روش اجرا ياجرا یکارگاه يهانقشه

 ي مجدد بوده است.ساخته (کانکس) با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه به صورت پیش

 بکار رفته است.استاندارد  تاسیساتمصالح، قطعات، تجهیزات و 

 ي ساخت استفاده شده است.ي دورهویژهي موقت، ساختهپله پیشاز راه

ستفاده  فیتبا اتصال پوش (PP)پروپیلن پلیو فیتینگ  ي چند الیه و براي انتقال فاضالب از لولههابراي انتقال آب از لوله
 شده است.

 ت.ي عایق بکار رفته اسساختهپیشنیمههاي ي مطبوع، کانالبراي انتقال هواي گرم، تعویض هوا و تهویه
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 اند.نصب شدهآماده یا چسب سنگ مالت پیش کاشی / سرامیک / سنگ با

 بکار رفته است. ساخته از جنس فایبرگالسخواب پیش، کفبنایی رایج مستراح ایرانی به جاي سبدي

 استفاده شده است.هاي سرد اجرا عایق ها،کاري رطوبتی کف آشپزخانهیقبراي عا

 ها در پاي کار انجام شده است.آجرنما استفاده و برشکاري سنگبراي نما از سنگ تراورتن و 

 کار ارایه شده است.ي پایاندر مرحله برداريبهره دفترچه

 استفاده شده است. دوحالته یفونسدر تمامی واحدها از واحد، نصب شده و  هر ورودي در ي آبشمارنده

 باشد.می Eساختمان داراي برچسب انرژي 

*** 

غیرانبوه  ؛ بنابراین، از نوعمترمربع است 10،000کمتر و سطح کل زیربناي آن کمتر از  14بیشتر و از  7طبقات از تعداد 
 شود:لیست متناظر تعیین میبودن این پروژه، از طریق پرکردن چکباشد. در ادامه، میزان صنعتیمی بزرگ

 بندهاي مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 غیرانبوه بزرگ هايساختمانسازي در الزامات صنعتی بلی خیر

 ردیف الزامات عمومی

11-3-2-1    
 

هاي فنی الزم براي مصالح، قطعات، استاندارد بودن و یا داشتن تاییدیه
 1 تجهیزات و تاسیسات

11-3-2-2     2 ي پایان کاربرداري در مرحلهي دفترچه بهرهارایه 
11-3-2-3     3 15زیست کسب حداقل شاخص حامی محیط 

 ردیف الزامات طراحی
11-3-3-1      1 83مترسانتی 5ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از 
11-3-3-2     2 84مدوالر بودن ابعاد در و پنجره 
11-3-3-3     3  فاز دو معماريهاي ي نقشهارایه 

11-3-3-4     
هاي کف و دیوار در براي پوشش %2محدود ساختن ضایعات به حداکثر 

 4 هاي معماريمحاسبات بر اساس نقشه

11-3-3-5     
ها و محاسبات گودبرداري و پایدارسازي گود با جزییات کامل و ي نقشهارایه

 روش اجرایی 
5 

11-3-3-6     
 ياسازه ياجزا یدر طراحتوجه به بارگذاري هاي حین ساخت، حمل و نصب، 

 (مراجعه به متن) ساختهیشپ
6 

11-3-3-7     
ي مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر توجه به مالحظات اجرایی در کلیه
 7  ساختهاي پیشو نگهداري در طراحی اجزاي سازه

                                                
 شود.در صورت محدودیت، یکی از فضاهاي متوالی در هر امتداد، از این قاعده مستثنی می 83
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 571-طبق نشریه ض 84
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11-3-3-8     
 هاينامهبا ضوابط آیینهاي چوبی مطابق اي ساختمانطراحی اجزاي سازه

 8  معتبر

11-3-3-9     
، 1  یريمتعلق به گروه خطرپذ يهاساختمان ايیرسازهغ ياجزا سازيمقاوم

 85زیاد یلیو خ یادز يزلزله مناطق واقع در پهنهدر  3و  2
9 

11-3-3-10     
هاي ي نقشههاي مهندسی مورد تایید و ارایهطراحی تاسیسات با روش

 10 تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی

11-3-3-11     11 بنديي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقي نقشهارایه 
 ردیف الزامات اجرایی

11-3-4-1     
 يمالحظات بارگیري، حمل، باراندازي و انبارداري اجزادر نظر گرفتن 

 معتبر  هاينامهیینمطابق مقررات و آ ساختهیشپ
1 

11-3-4-2     2  ییسازه به صورت کامل با روش اجرا ياجرا یکارگاه يهانقشه يیهارا 

11-3-4-3     
ا امکان ي مجدد یا بساخته با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه به صورت پیش

 3 ي دایمی از آنتغییر کاربري براي استفاده

11-3-4-4     4 بندي با روش صنعتیقالب 
11-3-4-5     5 عدم استفاده از دیوارهاي آجري و بلوك سیمانی غیر مسلح مگر براي تزیین 
11-3-4-6     6 هاي سیمانی غیر سبک و سفالیعدم کاربرد بلوك 
11-3-4-7     7 صنعتی براي انتقال آب و فاضالبکشی با روش لوله 
11-3-4-8     8 آماده یا چسب براي کاشی / سرامیک / سنگ غیر نماکاربرد مالت پیش 
11-3-4-9     9 ي دستورالعمل نصب نماارایه 
11-3-4-10      10 به صورت خشکنصب نما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
راه،  مرکز تحقیقات“ اي معماري، تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتدر برابر زلزله براي اجزاي غیرسازه جزییات مقاوم”ي طبق دفترچه 85

 مسکن و شهرسازي
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بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز
سقف 
 امتیاز

 زیست            الزامات کسب شاخص حامی محیط

ف
ردی

 

 ردیف جویی در مصرف آبالزامات صرفه

 1 واحد هر ورودي در ي آبشمارنده نصب 1 1  11-5-2-1-1

 2 نصب سیفون دوحالته 1 1  11-5-2-1-2

11-5-2-1-3  0 14 
 در موارد مجدد ياستفاده براي باران و یا آب خاکستري آب يآوري و تصفیهجمع
 مجاز

3 

 ردیف هاي تجدیدپذیرجویی در مصرف انرژي و تولید انرژيالزامات صرفه

 1 ریدپذیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0  11-5-2-2-1
 2 دیخورش يبا استفاده از انرژ انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا 6 0  11-5-2-2-2

11-5-2-2-3  13 54 

 ي برچسب انرژيارایه

F – 9        امتیاز 

E – 13 امتیاز 

D – 18      امتیاز 

C – 27 امتیاز 

B – 40      امتیاز 

A – 54 امتیاز 

3 

 مجموع امتیازات 100 15 --

 

(به استثناي یکی از فضاهاي متوالی در هر امتداد) ابعاد داخل به داخل فضاها ”طراحی  شود الزامطور که مالحظه میهمان
در شناسنامه “یرصنعتیغ”عبارت  3-6-3-11نشده است. بنابراین، با توجه به بند  تامین “متریسانت 5از  یبه صورت مضرب

 يجنبهه علت ، بینجادر اسازي نیست. ي شاخص تکمیلی صنعتیشود و دیگر نیازي به محاسبهیم یدق یو ملک یفن ي
 .شودیم یبررس يزسایصنعت یلیموضوع، الزامات کسب شاخص تکم یآموزش
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 بند مرتبط
کاربرد 
 ندارد

امت
 یاز

سقف 
 امتیاز

 سازيالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی
 غیرانبوه بزرگ هايساختمان

 ردیف سازه

 1  2-3-11رابطه بدست آمده از  یازامت 40 37   11-3-5-4-1
 ردیف دیوار

 1 3-3-11امتیاز بدست آمده از رابطه  25 10   11-3-5-5-1
 ردیف بخش طراحی -سازي سایر موارد صنعتی

 1 86یشو آسا یتمطلوب يبرا يابعاد يهاانتخاب حداقل 4 4   11-3-5-6-1
 2 88یابیتداخل همراه با يدر سطح سه بعد 87BIMاستفاده از  2 0   11-3-5-6-1
 3 89یراگرها/ م يالرزه يکاربرد جداسازها 3 0   11-3-5-6-1

 ردیف بخش اجرا -سازي سایر موارد صنعتی

11-3-5-6-1   2 2 
 يدوره يیژهموقت و يساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پپله و راه

 90ساخت
1 

 2 ساختهپیشنیمهو  ساختهیشپله پو راه پله 3 0   11-3-5-6-1
 3 ساختهپیشنیمه یا ساختهیشپ یسسرو هايواحد 2 0   11-3-5-6-1
 4 91واحدها یانم یوارهايسقف و د يصدابند 4 0   11-3-5-6-1

 يکارنازك هايیا روشو  یرسازيبا حذف ز یصنعت يکارسفت هايروش 2 2   11-3-5-6-1
 مورد 1حداکثر  ساخته؛یشمانند استفاده از اقالم پ یعسر

5 

 6 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 2 2   11-3-5-6-1

از  يهاکاربرد ورق ای قیعا يساختهپیشنیمه يهااستفاده از کانال 2 2   11-3-5-6-1
 7 مطبوع يهیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا قیعاشیپ

 یشه،ش ک،یي سیمانی، سرامتخته (مانند یصنعت یخارج نماهاي 5 0   11-3-5-6-1
 )لُوِرال یدي،پنل خورش یان،بتن نما ساخته،یشبتن پ یت،کامپوز

8 

 9 در محل يکاربه برش یازنما بدون ن نصب 4 0   11-3-5-6-1

 مجموع امتیازات 100 57  --

                                                
 معتبر. مراجعمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي و براي سایر فضاها طبق  566-براي فضاهاي مسکونی متعارف طبق نشریه ض 86

87 Building Information Modeling 
88 Clash Detecting 

 در مواردي که کاربرد میراگر، کارآیی الزم را داشته باشد. 89
 طبق ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان. 90
 بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان. 91
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(به استثناي یکی از فضاهاي متوالی در هر امتداد) ابعاد داخل به داخل فضاها ” الزامساختمان با توجه به عدم رعایت این 
اخص شکرد، با توجه به الزام را رعایت می شود؛ حال آنکه اگر اینتلقی می غیر صنعتی “متریسانت 5از  یمضرب به صورت

ي ت گواهی ساختمان صنعتی درجهتوانسمی 5-6-3-11 ، طبق بندقرار دارد 65و  35بین که  57 سازيتکمیلی صنعتی
 را کسب کند.دو 

 ي اولنمونه –انبوه  ساختمان 4-5-پ11

با واحد  ارچه ،در هر طبقهفاقد زیرزمین است.  طبقه دارد و پنجبلوك است که هر بلوك  یکصد و پنجاهپروژه متشکل از 
 واحدي است. 3،000ي جموع یک پروژهبنابراین، در م متفاوت واقع شده است.پالن 

 مترمربع است. 330،000سطح کل زیربنا 

 است. ي یک از سازمان برنامه و بودجهي ابنیه، داراي رتبهمجري در زمینه

 انجام شده است. طرح و ساختپروژه به صورت 

 متر انتخاب شده است.سانتی 5رت مضربی از ابعاد داخل به داخل فضاها به صو

 هاي ابعادي الزم براي آسایش، رعایت شده است.حداقل

 است. طراحی شدهابعاد در و پنجره مدوالر 

 بندي ارایه شده است.ي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقو نقشه فاز دو معماريهاي نقشه

 رعایتهاي معماري نقشه محاسبات بر اساسهاي کف و دیوار در براي پوشش %1 به حداکثر ضایعاتمحدود ساختن 
 شده است.

 قرار گرفته است. دانه و غیرچسبندهدرشت مصالح از الیهسه پروژه گودبرداري ندارد و روي 

رسازي سکن و شهبوده است که مورد تایید مرکز تحقیقات راه، مهاي یکپارچه دیوار ریزي درجا با قالببتن ،روش ساخت
 باشد.می

 سازي شده است.در برابر زلزله مقاوم ساختماناي اجزاي غیرسازه

 سازي شده است.مقاوم یجان یمنیا - IIعامل با سطح عملکرد  یرپدافند غ يساختمان در حوزه

 .است ههاي آن با جزییات کامل اجرایی، ارایه شدطراحی و نقشه با صالحیتی تاسیساتپروژه توسط مشاور  تاسیسات

 یابی، مدل شده است.همراه با تداخل ،اطالعات ساختمان در سطح سه بعدي

 جویی در مصرف انرژي انجام شده و مصرف انرژي ساختمان برآورد شده است.طراحی با رویکرد صرفه

 روش اجرایی ارایه شده است.هاي کارگاهی اجراي سازه به صورت کامل با نقشه

 استفاده شده است.صنعتی  بنديقالبروش از 

 .ه استي مجدد بودساخته با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه به صورت پیش
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 قطع و خم آرماتورها با دستگاه انجام شده است.

 سازي شده است.ها، پیشسازه و کف پله
 ها حذف شده است.زیرسازي دیوار و کف

 بندي صدا شده است.مقررات ملی ساختمان عایق مبحث هجدهمسقف و دیوارهاي میان واحدها بر اساس 

 کشی استفاده شده است.الیه براي لولهپنجهاي از لوله

 ي عایق بکار رفته است.ساختهپیشنیمههاي ي مطبوع، کانالبراي انتقال هواي گرم، تعویض هوا و تهویه

 آماده یا چسب استفاده شده است.سنگ از مالت پیش / سرامیک / براي کاشی

 براي نما از بتن نمایان استفاده شده است.

 اجرا به صورت نظري و عملی آموزش دیده بودند.عوامل 

 نظام کنترل کیفیت در پروژه مستقر بود.

 نظام تضمین کیفیت در پروژه مستقر بود.

 ی بود.ساعت کار، فاقد تلفات جان-نفر ونمیلی 10در پروژه مستقر بود؛ با  HSEنظام موثر 

بندي مبتنی بر تکرار ارایه شده ي زماني اجرا با برنامهبندي با منابع همراه و مدارك الزم براي مقایسهي زمانبرنامه
 است.

 کار ارایه شده است.ي پایاندر مرحله برداريبهره دفترچه

 واحد بوده است. 5،000سال گذشته،  10مجري در  شده با سیستم پیشنهادي توسطمجموع واحدهاي ساخته

 هر واحد داراي کنتور مجزاست.

 استفاده شده است. دوحالته یفونساز  ،در تمامی واحدها

 گرم مصرفی سالیانه به کمک انرژي خورشیدي تامین شده است.آب %15حداقل 

 کسب کرده است. Dساختمان برچسب انرژي 

*** 

 باشد.می انبوه است؛ از نوع مترمربع بیشتر 10،000سطح کل زیربنا از چون 

 شود:لیست الزامات پروژه چنین میچک
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 بندهاي مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 هاي انبوهسازي در ساختمانالزامات صنعتی بلی خیر

 ردیف الزامات عمومی

11-4-2-1     1 سازي صنعتی ساختمانبندي مناسب انبوهرتبه 

11-4-2-2     2 “طرح و ساخت”ي انجام پروژه با شیوه 

11-4-2-3    
 

هاي فنی الزم براي مصالح، قطعات، تاییدیه استاندارد بودن و یا داشتن
 3 تجهیزات و تاسیسات

11-4-2-4     4 ي پایان کاربرداري در مرحلهي دفترچه بهرهارایه 

11-4-2-5     5 10زیست کسب حداقل شاخص حامی محیط 

 ردیف الزامات طراحی

11-4-3-1    
 

جویی در مصرف انرژي و برآورد انرژي مصرفی طراحی با رویکرد صرفه
 1 ساختمان

11-4-3-2      2 مترسانتی 5ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از 

11-4-3-3      3 92بودن ابعاد در و پنجرهمدوالر 

11-4-3-4     4  فاز دو معماريهاي ي نقشهارایه 

11-4-3-5    
 

هاي کف و دیوار در براي پوشش %1محدود ساختن ضایعات به حداکثر 
 5 هاي معماريمحاسبات بر اساس نقشه

11-4-3-6     
ها و محاسبات گودبرداري و پایدارسازي گود با جزییات کامل و ي نقشهارایه

 روش اجرایی 
6 

11-4-3-7     (مراجعه به متن) 7 کاربرد روش ساخت تایید شده 

11-4-3-8     (مراجعه به متن) 8 کاربرد انواع دیوار تایید شده 

11-4-3-9  
  

 
 93هاي متعلق به گروه خطرپذیرياي ساختمانسازي اجزاي غیرسازهمقاوم

 94ي زیاد و خیلی زیادزلزله مناطق واقع در پهنهدر  3و  2، 1
9 

11-4-3-10    
 

هاي ي نقشههاي مهندسی مورد تایید و ارایهطراحی تاسیسات با روش
 تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی

10 

11-4-3-11     11 بنديي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقي نقشهارایه 

                                                
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 571-طبق نشریه ض 92
 طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان. 93
قات مرکز تحقی“ کی و برقی و تجهیزاتاي معماري، تاسیسات مکانیدر برابر زلزله براي اجزاي غیرسازه جزییات مقاوم”طبق دفترچه  94

 راه، مسکن و شهرسازي.
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11-4-3-12      از استفادهBIM 12 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد 

 ردیف الزامات اجرایی

11-4-4-1     1 هاي کارگاهی اجراي سازه به صورت کامل با روش اجراییي نقشهارایه 

11-4-4-2    
 

ا امکان ي مجدد یا بساخته با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه به صورت پیش
 2 ي دایمی از آنتغییر کاربري براي استفاده

11-4-4-3     3 بندي به روش صنعتیقالب 

11-4-4-4     4 قطع و خم آرماتورها با دستگاه 

11-4-4-5     
کارخانه و نصب آن در محل فقط با سازي قطعات اسکلت فوالدي در پیش

 اياتصاالت پیچ و مهره
5 

11-4-4-6  
  

 
شو فقط از نوع کندسوز یا خود خاموشاستایرن فقط از نوع کندسوز کاربرد پلی

با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و و  ASTMمطابق استاندارد 
 هاي موقت و دایمیشهرسازي براي سقف و یا دیوارهاي سازه

6 

11-4-4-7  

11-4-4-8  
   

 و عدم استفاده از دیوارهاي آجري (مگر براي تزیین) و یا انواع بلوك سفالی
 7 سیمانی غیر سبک

11-4-4-9     
صدابندي سقف و دیوارهاي میان واحدها بر اساس مبحث هجدهم مقررات 

 ملی ساختمان
8 

11-4-4-10     9 کشی به روش صنعتی براي انتقال آب و فاضالبلوله 

11-4-4-11     10 آماده یا چسب براي کاشی / سرامیک / سنگ غیر نماکاربرد مالت پیش 

11-4-4-12     11 ي دستورالعمل نصب نماارایه 

11-4-4-13     12 کاري در محل و به صورت خشکشنصب سنگ نما بدون نیاز به بر 

 ردیف الزامات مدیریتی

11-4-5-1     1 آموزش نظري و عملی عوامل اجرا 

11-4-5-2     2 استقرار نظام کنترل کیفیت 

11-4-5-3     3 استقرار نظام تضمین کیفیت 

11-4-5-4      استقرار نظام موثرHSE  4 

11-4-5-5     5 بندي همراه با منابع و مبتنی بر تکراري زمانداشتن برنامه 

11-4-5-6     6 بندي ي زماني اجرا با برنامهي مدارك الزم براي مقایسهارایه 
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بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز
سقف 
 امتیاز

 ردیف زیست            الزامات کسب شاخص حامی محیط

 ردیف جویی در مصرف آبالزامات صرفه

 1 واحد هر ورودي در ي آبشمارنده نصب 1 1  11-5-2-1-1

 2 نصب سیفون دوحالته 1 1  11-5-2-1-2

11-5-2-1-3  0 14 
 در موارد مجدد ياستفاده براي باران و یا آب خاکستري آب يآوري و تصفیهجمع
 مجاز

3 

 ردیف هاي تجدیدپذیرجویی در مصرف انرژي و تولید انرژيالزامات صرفه

 1 ریدپذیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0  11-5-2-2-1
 2 دیخورش يبا استفاده از انرژ انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا 6 3  11-5-2-2-2

11-5-2-2-3  18 54 

 ي برچسب انرژيارایه

F – 9 امتیاز 

E – 13 امتیاز 

D – 18 امتیاز 

C – 27 امتیاز 

B – 40 امتیاز 

A – 54 امتیاز 

3 

 مجموع امتیازات 100 23 --

 

 شود:لیست زیر محاسبه میسازي مطابق چکتکمیلی صنعتیاز آنجا که تمامی الزامات را رعایت کرده است، شاخص 
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بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز
سقف 
 امتیاز

 ههاي انبوسازي ساختمانالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 ردیف طراحی الزامات

 1 95آسایش براي الزم ابعادي هايحداقل رعایت 8 8  11-4-6-2-1

 2 اي / میراگرهاکاربرد جداسازهاي لرزه 7 7  11-4-6-2-2

 3 جانی ایمنی - II عملکرد سطح با عامل غیر پدافند يحوزه در سازيمقاوم 6 6  11-4-6-2-3

11-4-6-2-4  8 8 
 بتن کامپوزیت، شیشه، ک،یي سیمانی، سرامتخته( صنعتی خارجی نماي
 لُوِرال) خورشیدي، پنل نمایان، بتن ساخته،پیش

4 

 ردیف الزامات اجرایی

11-4-6-3-1  0 7 

 مورد: 3کاربرد یکی از این 

 ي جوشی در اسکلت بتن مسلحساختهي آرماتور پیششبکه

 ايدر قطعات اسکلت پیچ و مهره DTIواشرهاي ویژه 

 يدر روش قاب سبک فوالد یربتنیسبک غ يهاسقف

1 

 2 ي ساختي موقت و ایمن در دورهپلهکاربرد راه 3 3  11-4-6-3-2

 3 هاپلهي راهسازي سازهپیش 3 3  11-4-6-3-3

 4 هاسازي کف پلهپیش 3 3  11-4-6-3-4

 5 هاي منجر به حذف زیرسازيکاربرد روش 5 5  11-4-6-3-5

 6 ساختهپیش سرویس واحدهاي کاربرد 3 0  11-4-6-3-6

 7 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 3 3  11-4-6-3-7

11-4-6-3-8  3 3 
 قیعاشیاز پ يهاکاربرد ورق ای قیعا يساختهپیشنیمه يهااستفاده از کانال

 8 مطبوع يهیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا

 9 متر از سطح زمین 20کاربرد تیرچه با بلوك سفالی در ارتفاع بیش از  -5 0  11-4-6-3-9

11-4-6-3-10  12 15 
 ساعت کار در کارگاه با یک حادثه منجر به فوت (مراجعه به متن) -تعداد نفر

 اتمام پروژه بدون حادثه منجر به فوت (مراجعه به متن)
10 

 ردیف الزامات سازماندهی

                                                
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 566-طبق نشریه ض 95
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11-4-6-4-1  8 8 
 سال 10 در مجري توسط پیشنهادي سیستم با شدهساخته واحدهاي مجموع
 جاري يپروژه واحدهاي تعداد نصف حداقل گذشته،

1 

 2 96گرتایید کیفیت پروژه توسط کارفرما / توسعه 11 11  11-4-6-4-2

11-4-6-4-3  7 7 
از سوابق اجرا شده توسط مجري با سیستم  ارایه حداقل یک کتاب پروژه

 3 سال گذشته 5پیشنهادي در 

-- 87 -- 
 *مجموع امتیازات

 باشد.می 100مجموع امتیازات مثبت حداکثر *

صنعتی بیشتر است،  65که چون از  باشدمی 78سازي ساختمان براي این پروژه به عبارت دیگر، شاخص تکمیلی صنعتی
 شود.محسوب می یک يدرجه

 ي دومنمونه –انبوه  ساختمان 5-5-پ11

(شامل البی، پارکینگ،  مشاعات ي آن،طبقه چهارمسکونی و  ي آن،طبقه یازده است کهبا پانزده طبقه ساختمانی  ،پروژه
و دو  یمترمربع 110چهار واحد از قرار (واحد  شش ،ي مسکونیدر هر طبقه .است )ي ورزشیو مجموعه سالن اجتماعات

 است. مترمربع) واقع شده 40، دو دستگاه آسانسور و راهرو (جمعا به مساحت پله)، دو راهیمترمربع 85واحد 

 مترمربع است. 9،750سطح کل زیربنا 

 ي یک از سازمان برنامه و بودجه است.ي ابنیه، داراي رتبهمجري در زمینه

 طرح و ساخت انجام شده است. روشپروژه به 

هاي ابعادي الزم براي آسایش، رعایت شده حداقلمتر انتخاب و سانتی 5مضربی از ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت 
 است.

 است. طراحی شدهابعاد در و پنجره مدوالر 

 بندي ارایه شده است.ي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقو نقشه فاز دو معماريهاي نقشه

هاي معماري رعایت نقشهمحاسبات بر اساس هاي کف و دیوار در براي پوشش %1 به حداکثر ضایعات محدود ساختن
 شده است.

 پروژه گودبرداري ندارد.

 .بوده است تونلیقالب روش ساخت، 

 سازي شده است.اي ساختمان در برابر زلزله مقاوماجزاي غیرسازه

 سازي شده است.مقاوم یجان یمنیا - IIعامل با سطح عملکرد  یرپدافند غ يساختمان در حوزه

                                                
96 Developer 
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 هاي آن با جزییات کامل اجرایی، ارایه شده است.طراحی و نقشه با صالحیتی تاسیساتپروژه توسط مشاور  تاسیسات

 یابی، مدل شده است.ساختمان در سطح سه بعدي همراه با تداخلاطالعات 

 جویی در مصرف انرژي انجام و مصرف انرژي ساختمان برآورد شده است.طراحی با رویکرد صرفه

 هاي کارگاهی اجراي سازه به صورت کامل با روش اجرایی ارایه شده است.نقشه

 ي مجدد بوده است.دهساخته با قابلیت استفاتجهیز کارگاه به صورت پیش

 قطع و خم آرماتورها با دستگاه انجام شده است.

 شده است.آماده  ساختهبا جوش، به صورت پیشهاي آرماتور شبکه

 صنعتی استفاده شده است. بندياز روش قالب

 سازي شده است.ها پیشپلهشمشیري راه

 حذف شده است. کاري دیوارهانازك
 بندي صدا شده است.بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایق سقف و دیوارهاي میان واحدها

 کشی صنعتی استفاده شده است.براي انتقال آب و فاضالب از روش لوله

 ي عایق بکار رفته است.ساختهپیشنیمههاي ي مطبوع، کانالبراي انتقال هواي گرم، تعویض هوا و تهویه

 آماده یا چسب استفاده شده است.شبراي کاشی / سرامیک / سنگ از مالت پی

 براي نما از بتن نمایان استفاده شده است.

 به صورت نظري و عملی آموزش دیده بودند. یی،اجرا عوامل

 نظام کنترل کیفیت در پروژه مستقر بود.

 نظام تضمین کیفیت در پروژه مستقر بود.

ي منجر به داراي یک حادثه، کارگاهی ساعت کار-نفر صد هزاریکو  میلیون 15در پروژه مستقر بود؛ با  HSEنظام موثر 
 فوت بوده است.

بندي مبتنی بر تکرار ارایه شده ي زماني اجرا با برنامهبندي با منابع همراه و مدارك الزم براي مقایسهي زمانبرنامه
 است.

 کار ارایه شده است.ي پایاندر مرحله برداريبهره دفترچه

 واحد بوده است. 10،000سال گذشته،  10شده با سیستم پیشنهادي توسط مجري در مجموع واحدهاي ساخته

 مجزاست.آب داراي کنتور  ،هر واحد

 استفاده شده است. دوحالته یفونسدر تمامی واحدها از 
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 باشد.می Eساختمان داراي برچسب انرژي 

*** 

 باشد.از نوع انبوه میاست؛  15طبقات حداقل  کل چون تعداد

 شود:الزامات پروژه چنین می لیستچک

 بندهاي مرتبط
کاربرد 
 ندارد

 هاي انبوهسازي در ساختمانالزامات صنعتی بلی خیر

 ردیف الزامات عمومی

11-4-2-1     1 سازي صنعتی ساختمانبندي مناسب انبوهرتبه 

11-4-2-2     2 “طرح و ساخت”ي انجام پروژه با شیوه 

11-4-2-3    
 

هاي فنی الزم براي مصالح، قطعات، تاییدیه استاندارد بودن و یا داشتن
 3 تجهیزات و تاسیسات

11-4-2-4     4 ي پایان کاربرداري در مرحلهي دفترچه بهرهارایه 

11-4-2-5     5 10زیست کسب حداقل شاخص حامی محیط 

 ردیف الزامات طراحی

11-4-3-1    
 

جویی در مصرف انرژي و برآورد انرژي مصرفی طراحی با رویکرد صرفه
 1 ساختمان

11-4-3-2      2 مترسانتی 5ابعاد داخل به داخل فضاها به صورت مضربی از 

11-4-3-3      3 97بودن ابعاد در و پنجرهمدوالر 

11-4-3-4     4  فاز دو معماريهاي ي نقشهارایه 

11-4-3-5    
 

هاي کف و دیوار در براي پوشش %1محدود ساختن ضایعات به حداکثر 
 5 هاي معماريمحاسبات بر اساس نقشه

11-4-3-6     
ها و محاسبات گودبرداري و پایدارسازي گود با جزییات کامل و ي نقشهارایه

 روش اجرایی 
6 

11-4-3-7     (مراجعه به متن) 7 کاربرد روش ساخت تایید شده 

11-4-3-8     (مراجعه به متن) 8 کاربرد انواع دیوار تایید شده 

11-4-3-9    
 

، 1هاي متعلق به گروه خطرپذیري اي ساختمانسازي اجزاي غیرسازهمقاوم
 98ي زیاد و خیلی زیادزلزله مناطق واقع در پهنهدر  3و  2

9 

                                                
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 571-طبق نشریه ض 97
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11-4-3-10    
 

هاي ي نقشههاي مهندسی مورد تایید و ارایهطراحی تاسیسات با روش
 تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی

10 

11-4-3-11     11 بنديي نما، حداقل شامل جزییات زیرسازي و عایقي نقشهارایه 

11-4-3-12      از استفادهBIM 12 یابیهمراه با تداخل يدر سطح سه بعد 

 ردیف الزامات اجرایی

11-4-4-1     1 هاي کارگاهی اجراي سازه به صورت کامل با روش اجراییي نقشهارایه 

11-4-4-2    
 

ا امکان ي مجدد یا بساخته با قابلیت استفادهتجهیز کارگاه به صورت پیش
 2 ي دایمی از آنتغییر کاربري براي استفاده

11-4-4-3     3 بندي به روش صنعتیقالب 

11-4-4-4     4 قطع و خم آرماتورها با دستگاه 

11-4-4-5     
کارخانه و نصب آن در محل فقط با سازي قطعات اسکلت فوالدي در پیش

 اياتصاالت پیچ و مهره
5 

11-4-4-6  
  

 
شو فقط از نوع کندسوز یا خود خاموش استایرن فقط از نوع کندسوزکاربرد پلی

با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و  و ASTMمطابق استاندارد 
 هاي موقت و دایمیشهرسازي براي سقف و یا دیوارهاي سازه

6 

11-4-4-7  

11-4-4-8  
   

 و عدم استفاده از دیوارهاي آجري (مگر براي تزیین) و یا انواع بلوك سفالی
 7 سیمانی غیر سبک

11-4-4-9     
صدابندي سقف و دیوارهاي میان واحدها بر اساس مبحث هجدهم مقررات 

 ملی ساختمان
8 

11-4-4-10     9 کشی به روش صنعتی براي انتقال آب و فاضالبلوله 

11-4-4-11     10 آماده یا چسب براي کاشی / سرامیک / سنگ غیر نماکاربرد مالت پیش 

11-4-4-12     11 ي دستورالعمل نصب نماارایه 

11-4-4-13     12 کاري در محل و به صورت خشکشنصب سنگ نما بدون نیاز به بر 

 ردیف الزامات مدیریتی

11-4-5-1     1 آموزش نظري و عملی عوامل اجرا 

11-4-5-2     2 استقرار نظام کنترل کیفیت 

11-4-5-3     3 استقرار نظام تضمین کیفیت 

11-4-5-4      استقرار نظام موثرHSE  4 

11-4-5-5     5 بندي همراه با منابع و مبتنی بر تکراري زمانداشتن برنامه 

11-4-5-6     6 بندي ي زماني اجرا با برنامهي مدارك الزم براي مقایسهارایه 
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بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز
سقف 
 امتیاز

 زیست            الزامات کسب شاخص حامی محیط

ف
ردی

 

 ردیف جویی در مصرف آبالزامات صرفه

 1 واحد هر ورودي در ي آبشمارنده نصب 1 1  11-5-2-1-1

 2 نصب سیفون دوحالته 1 1  11-5-2-1-2

11-5-2-1-3  0 14 
 در موارد مجدد ياستفاده براي باران و یا آب خاکستري آب يآوري و تصفیهجمع
 مجاز

3 

 ردیف هاي تجدیدپذیرجویی در مصرف انرژي و تولید انرژيالزامات صرفه

 1 ریدپذیتجد يبا منابع انرژ انهیسال یبرق مصرف %40 دیتول يبه ازا 24 0  11-5-2-2-1
 2 دیخورش يبا استفاده از انرژ انهیسال یگرم مصرفآب %30 دیتول يبه ازا 6 0  11-5-2-2-2

11-5-2-2-3  13 54 

 ي برچسب انرژيارایه

F – 9 امتیاز 

E – 13 امتیاز 

D – 18 امتیاز 

C – 27 امتیاز 

B – 40 امتیاز 

A – 54 امتیاز 

3 

 مجموع امتیازات 100 15 --

 

 شود:لیست زیر محاسبه میسازي مطابق چکتکمیلی صنعتیاز آنجا که تمامی الزامات را رعایت کرده است، شاخص 
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بندهاي 
 مرتبط

 امتیاز
سقف 
 امتیاز

 ههاي انبوسازي ساختمانالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 ردیف طراحی الزامات

 1 99آسایش براي الزم ابعادي هايحداقل رعایت 8 8  11-4-6-2-1

 2 اي / میراگرهاکاربرد جداسازهاي لرزه 7 0  11-4-6-2-2

 3 جانی ایمنی - II عملکرد سطح با عامل غیر پدافند يحوزه در سازيمقاوم 6 6  11-4-6-2-3

11-4-6-2-4  8 8 
 بتن کامپوزیت، شیشه، ک،یي سیمانی، سرامتخته( صنعتی خارجی نماي
 لُوِرال) خورشیدي، پنل نمایان، بتن ساخته،پیش

4 

 ردیف الزامات اجرایی

11-4-6-3-1  7 7 

 مورد: 3کاربرد یکی از این 

 ي جوشی در اسکلت بتن مسلحساختهي آرماتور پیششبکه

 ايدر قطعات اسکلت پیچ و مهره DTIواشرهاي ویژه 

 يدر روش قاب سبک فوالد یربتنیسبک غ يهاسقف

1 

 2 ي ساختي موقت و ایمن در دورهپلهکاربرد راه 3 3  11-4-6-3-2

 3 هاپلهراه يسازي سازهپیش 3 3  11-4-6-3-3

 4 هاسازي کف پلهپیش 3 0  11-4-6-3-4

 5 هاي منجر به حذف زیرسازيکاربرد روش 5 5  11-4-6-3-5

 6 ساختهپیش سرویس واحدهاي کاربرد 3 0  11-4-6-3-6

 7 کاربرد عایق رطوبتی سرد اجرا 3 0  11-4-6-3-7

11-4-6-3-8  3 3 
 قیعاشیاز پ يهاکاربرد ورق ای قیعا يساختهپیشنیمه يهااستفاده از کانال

 8 مطبوع يهیهوا و تهو ضیگرم، تعو يانتقال هوا يبرا

 9 متر از سطح زمین 20کاربرد تیرچه با بلوك سفالی در ارتفاع بیش از  -5 0  11-4-6-3-9

11-4-6-3-10  11 15 
 ساعت کار در کارگاه با یک حادثه منجر به فوت (مراجعه به متن) -تعداد نفر

 اتمام پروژه بدون حادثه منجر به فوت (مراجعه به متن)
10 

 ردیف الزامات سازماندهی
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11-4-6-4-1  8 8 
 سال 10 در مجري توسط پیشنهادي سیستم با شدهساخته واحدهاي مجموع
 جاري يپروژه واحدهاي تعداد نصف حداقل گذشته،

1 

 2 100گرتایید کیفیت پروژه توسط کارفرما / توسعه 11 11  11-4-6-4-2

11-4-6-4-3  7 7 
از سوابق اجرا شده توسط مجري با سیستم  ارایه حداقل یک کتاب پروژه

 3 سال گذشته 5پیشنهادي در 

-- 80 -- 
 *مجموع امتیازات

 باشد.می 100مجموع امتیازات مثبت حداکثر *

صنعتی است،  بیشتر 65که چون از  باشدمی 80سازي ساختمان براي این پروژه به عبارت دیگر، شاخص تکمیلی صنعتی
 .شودمحسوب می یک يدرجه
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	11-1  کلیات
	11-1-1  دامنه
	11-1-2   هدف
	11-1-2-1  افزایش ایمنی و بهداشت
	11-1-2-2  بهرهوری منابع
	11-1-2-3  افزایش سرعت
	11-1-2-4  بهبود کیفیت و دوام
	11-1-2-5  پرهیز از آسیب به محیطزیست
	11-1-2-6  بهبود مصرف انرژی
	11-1-2-7  توجه به مطلوبیت و آسایش

	11-1-3  تعاریف
	11-1-3-1  آب خاکستری: آب غیر آشامیدنی تحصیلشده از فاضلاب خروجی از دستشویی، وان، زیردوشی، لگن یا ماشین رختشویی که منحصرا برای شستشوی توالتها و یورینالها و آبیاری زیرسطحی ممکن است مورد استفادهی دوباره قرار گیرد.
	11-1-3-2  اجزای ساختمانی مدولار: اجزای ساختمانی که اندازهی آنها، از رابطه 11-1-1 بدست میآید:
	11-1-3-3  انبوهسازی صنعتی: ساخت تعداد کافی واحد یا مجموعه واحدهای ساختمانی با کیفیت مطلوب، طی زمان مناسب و با توجیه اقتصادی است. معیار تعداد کافی، استفاده از روشهای ویژهی طرح و ساخت صنعتی با توجه به مزیت تکرار میباشد.
	11-1-3-4  بهبود پلکانی: مجموعهای از پیشرفتهای تدریجی نهادینهشده است که در آن، پس از هر پله بهبود، یک دورهی بازنگری مدیریتی، شامل ارزیابی و تحلیل نتایج حاصل از اقدامات مراحل پیشین و بکارگیری درس آموختههای مرتبط برای تعیین مسیر بعدی وجود دارد.
	11-1-3-5  بهبود مستمر: تلاش دایمی برای بهبود محصولات، خدمات یا فرآیندهاست.
	11-1-3-6  بهرهوری4F : ترکیب بهینه و موزون منابع و زمان برای دستیابی به اهداف تعریفشده است و معیاری برای ارزیابی بازدهی فعالیتهای تولیدی میباشد. بهرهوری از حاصل نسبت خروجی (ستانده) به ورودی (داده) محاسبه میشود. به عبارت بهتر، ”میزان خروجی به ازای...
	11-1-3-7  پیشساختگی: پیشساختگی، تولید صنعتی قسمتهای مختلف ساختمان در محیطی کنترلشده میباشد. در این محیط، عوامل جوی شامل دما، باد و بارش، تاثیری بر روند تولید و کیفیت محصول نخواهند داشت. از اینرو، سرعت و کیفیت محصولات تولید شده، بالاتر خواهد رف...
	11-1-3-8  دفترچهی بهرهبرداری: مجموعهای از اطلاعات ساختمان، شامل نقشههای چونساخت و روش اجرا؛ نتایج آزمایشگاهی؛ مشخصات مصالح، اجزا و تاسیسات؛ فهرست تامینکنندگان مصالح؛ و دستورات لازم برای راهبری، تعمیر و نگهداری میباشد. بخشی از اطلاعات مذکور در ش...
	11-1-3-9  ساختمان محدود: ساختمانی غیرانبوه و منفرد با مساحت کل زیربنای برابر یا کمتر از 300 مترمربع، کمتر از سه طبقه از روی زمین و بیشینه ارتفاع 10 متر است که دارای حداکثر 4 واحد با کاربری مسکونی، دفتر کار و یا انبار و افراد ساکن دایم زیر 12 نفر باشد.
	11-1-3-10  سطح زمین: تراز متوسط کف معبر/معابر مجاور است.
	11-1-3-11  شاخص تکمیلی صنعتیسازی ساختمان: عددی است بین صفر و 100 که در یک پروژهی ساختمانی، بر اساس روابط و جداول این مبحث، برای تعیین میزان بکارگیری ضوابط انتخابی صنعتیسازی محاسبه میشود.
	11-1-3-12  شاخص حامی محیطزیست: عددی است بین صفر و 100 که در ساختمانهای ساختهشده به روش صنعتی، بر اساس دو معیار اصلیِ مدیریت در مصرف آب و انرژی ارزیابی میشود.
	11-1-3-13  صنعتیسازی ساختمان: رویکردی برای احداث ساختمان، با بهرهگیری از مزیت تکرار است که با جایگزینی نسبی ماشین به جای نیروی انسانی، تحت مدیریت یکپارچه، به بهبود بهرهوری منابع، افزایش سرعت تولید و بالا بردن و یکسانسازی کیفیت، منجر میشود.
	11-1-3-14  طرح و ساخت: شیوهای که در آن مدیریت طرح و ساخت برعهدهی یک مجموعهی واحد میباشد. طراحی با لحاظکردن نظرات مجری، به منظور کاهش خطاها و در نتیجه افزایش سرعت فعالیتها انجام میشود.
	11-1-3-15  غیرانبوهسازی صنعتی: در غیرانبوهسازی صنعتی به سبب تکرار محدود، استفاده از روشهای صنعتی ویژهی انبوهسازی، میسر نیست و ملاک صنعتیسازی، استفاده از قطعات پیشساختهی کارخانهای و احداث بنا با نصب آنها و یا پیشسفارشی صنعتی کل ساختمان است. ش...
	11-1-3-16  قالب سنتی: قالبی است با تعداد تکرار کم که انطباق آن با معماری، در دفتر فنی یا مهندسی طراحی نشده و برای نصب، به تغییر ابعاد در محل اجرا نیاز باشد.
	11-1-3-17  قالب صنعتی: قالبی با تکرار بالاست که انطباق آن با معماری، در دفتر فنی یا مهندسی به گونهای طراحی شده باشد که در محل اجرا، فقط کار سرهمکردن قطعات و نصب آنها انجام شود.
	11-1-3-18  قالببندی صنعتی: روش قالببندی است که در آن از قالبهای صنعتی برای بتنریزی استفاده شود.
	11-1-3-19  قالب ماندگار: قالبی است که پس از گیرش بتن، در محل خود باقی میماند و ممکن است غیر از نقش نگهدارنده، وظایف دیگری از جمله عایقبودن، ظرفیت باربری و ... را به تناسب جنس و ضخامت آن، بر عهده داشته باشد.
	11-1-3-20  کتاب پروژه: مجموعهای از اطلاعات ساختمان و فرآیندهای پروژه در کنار درسآموختههای اجرای آن میباشد. اطلاعات ساختمان شامل جزییات طراحی و روش اجرا، نتایج آزمایشگاهی، فهرست تامینکنندگان مصالح و برنامههای زمانبندی است.
	11-1-3-21  لولهکشی صنعتی برای انتقال آب / فاضلاب: روش لولهکشی است که در محل، سریعا نصب میشود. انتخاب جنس لوله، ساز و کار اتصال آن و تمهیدات طراحی در دفتر فنی یا مهندسی، از عوامل افزایش سرعت میباشند.
	11-1-3-22  مدول: واحدی از اندازه است که طبق مراجع معتبر برای هماهنگ نمودن ابعاد در نظام هماهنگی اندازهها بکار برده میشود.
	11-1-3-23  مدولارسازی: به طراحی ساختمان بر اساس اجزای ساختمانی مدولار طبق تعریف بند 11-1-3-2 اطلاق میشود.


	11-2  صنعتیسازی پروژههای ساختمانی غیرانبوه کوچک و متوسط6F
	11-2-1  دامنهی کاربرد
	11-2-2  الزامات عمومی
	11-2-2-1  مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در پروژهی غیرانبوهسازی صنعتی کوچک و متوسط باید استاندارد باشد و یا تاییدیههای فنی لازم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داشته باشد.
	11-2-2-2  دفترچهی بهرهبرداری باید در مرحلهی پایانکار ارایه شود.
	11-2-2-3  رعایت حداقل شاخص حامی محیطزیست، طبق بند 11-5-3-1-1 الزامی است.

	11-2-3  الزامات طراحی
	11-2-3-1  نقشههای فاز دو معماری باید ارایه شود.
	11-2-3-2  ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوششهای کف و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود؛ به گونهای که در محاسبات بر اساس نقشههای معماری، ضایعات، به حداکثر 3 درصد محدود شود.
	11-2-3-3  در طراحی اجزای سازهای پیشساخته باید بارگذاریهای حین ساخت، حمل و نصب قطعات، مطابق مقررات و آییننامههای معتبر طراحی منظور شود.
	11-2-3-4  طراحی اجزای سازهای پیشساخته باید با توجه به ملاحظات اجرایی در کلیهی مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر و نگهداری، مطابق مقررات و آییننامههای معتبر مرتبط صورت پذیرد.
	11-2-3-5  طراحی اجزای سازهای ساختمانهای چوبی باید مطابق ضوابط آییننامههای معتبر صورت پذیرد.
	11-2-3-6  اجزای غیرسازهای ساختمانهای متعلق به گروه خطرپذیری  1، 2 و 3 که در مناطق واقع در پهنه زلزلهی زیاد و خیلی زیاد ساخته میشوند، باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاومسازی، دفترچهی ”جزییات مقاوم در برابر زلزله برای اجزای غیرسازهای معم...
	11-2-3-7  نقشهی نمای ساختمان باید حداقل شامل جزییات زیرسازی و عایقبندی باشد.

	11-2-4  الزامات اجرایی
	11-2-4-1  ملاحظات بارگیری، حمل، باراندازی و انبارداری اجزای پیشساختهی ساختمانهای غیرانبوه کوچک و متوسط باید مطابق مقررات و آییننامههای معتبر صورت پذیرد.
	11-2-4-2  استفاده از دیوارهای آجری و بلوک سیمانی غیر مسلح، مگر برای تزیین، مجاز نیست.
	11-2-4-3  برای انتقال آب و فاضلاب باید از روش لولهکشی صنعتی استفاده شود.
	11-2-4-4  برای نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیر نما باید از ملات پیشآماده یا چسب استفاده شود.

	11-2-5  الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-2-5-1  الزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-2-5-1-1  در صورت تامین کلیهی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی ساختمانهای غیرانبوه کوچک و متوسط، موضوع بندهای 11-2-2 تا 11-2-4 شاخص تکمیلی صنعتیسازی از رابطه 11-2-1 برآورد میشود.
	11-2-5-1-2  برای برآورد شاخص تکمیلی صنعتیسازی باید علاوه بر مدارک خواسته شده، روش اجرایی سازه همراه با نقشههای نصب قطعات پیشساخته؛ ترتیب و توالی انجام عملیات؛ جزییات مصالح بخشهای سفتکاری، نازککاری و تاسیسات؛ و روشهای انتقال آب و فاضلاب ارایه شود.
	11-2-5-1-3  هر یک از الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی، اگر تنها برای بخشی از پروژه تامین شده باشد، امتیاز تعیینشده برای آن الزام، باید به تناسب اندازهی آن بخش نسبت به کل تعلق گیرد.
	11-2-5-2  الزامات بخش طراحی کسب شاخص صنعتیسازی
	11-2-5-2-1  امتیاز بخش طراحی، برحسب ملاحظات انجامشده در طراحی، باید از جدول 11-2-1 محاسبه شود.
	11-2-5-3  الزامات بخش سازه کسب شاخص صنعتیسازی
	11-2-5-3-1  امتیاز بخش سازه بر حسب نوع سازه، روش اجرایی و مساحت آن باید از رابطه 11-2-2 محاسبه شود.
	11-2-5-3-2  با خم ماشینی آرماتور در اجزای بتنی درجا، آجری و بلوک سیمانی مسلح، 5 واحد به امتیاز حاصل از جدول 11-2-2 اضافه میشود.
	11-2-5-3-3  با استفاده از روشهای پیشتنیدگی در سقفهای بتنی، 10 واحد به امتیاز حاصل از جدول 11-2-2 اضافه میشود.
	11-2-5-3-4  سازههای چوبی تمام پیشساخته، 100 امتیاز دارد.
	11-2-5-3-5  سازههای چوبی با قطعات پیشساخته، 90 امتیاز دارد.
	11-2-5-3-6  روش قاب سبک فولادی با سقفهای سبک غیر بتنی11F ، مشروط بر رعایت صدابندی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، 100 امتیاز دارد.
	11-2-5-3-7  در صورت استفاده از بلوک پلیاستایرنی در سقفهای تیرچه-بلوک، این ماده باید از نوع کندسوز یا خود خاموششو مطابق استاندارد ASTM و با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد؛ در غیر این صورت، امتیاز صفر برای آن سقف منظور میشود.
	11-2-5-3-8  به منظور تعیین امتیاز سایر شیوههای ساخت سازه که در این قسمت بررسی نشدهاند، باید از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استعلام شود.
	11-2-5-4  الزامات بخش دیوار کسب شاخص صنعتیسازی
	11-2-5-4-1  امتیاز بخش دیوار، اعم از سازهای و غیرسازهای، بر حسب نوع دیوار و طول آن باید از رابطه 11-2-3 محاسبه شود.
	11-2-5-4-2  به خم ماشینی آرماتور در دیوارهای بتنی درجا، آجری و بلوک سیمانی مسلح، 3 واحد به امتیاز دیوار مورد نظر در جدول 11-2-3 اضافه میشود.
	11-2-5-4-3  در صورت استفاده از هستهی پلیاستایرنی در ساندویچ پنلها، این ماده باید از نوع کندسوز یا خود خاموششو مطابق استاندارد ASTM و با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد؛ در غیر این صورت، امتیاز صفر برای آن دیوار منظور میشود.
	11-2-5-5  الزامات کسب سایر موارد شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-2-5-5-1  امتیاز بخش ”سایر موارد صنعتیسازی“ بر حسب ملاحظات طراحی و اجرایی باید از جدول 11-2-4 محاسبه شود.

	11-2-6  درجهبندی صنعتیسازی ساختمانهای غیرانبوه کوچک و متوسط
	11-2-6-1  درجهی صنعتیسازی ساختمان، باید بر اساس نقشهها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در دو مرحلهی سفتکاری و نازککاری پایش و کنترل شود.
	11-2-6-2  تعیین درجهی صنعتیسازی ساختمان در هر مرحله، باید از طریق مرجع کنترل ساختمان، توسط بازرسانی انجام شود که دارای پروانهی صلاحیت ارزیابی صنعتیسازی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی باشند.
	11-2-6-3  در صورت تامین نشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای 11-2-2 تا 11-2-4 باید عبارت ”غیرصنعتی“ در شناسنامهی فنی و ملکی ساختمان منظور میشود.
	11-2-6-4  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای 11-2-2 تا 11-2-4 تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتیسازی کمتر از 30 باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی سه“ در شناسنامهی فنی و ملکی ساختمان درج میشود.
	11-2-6-5  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتیسازی برابر یا بیشتر از 30 و کمتر از 60 باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی دو“ در شناسنامهی فنی و ملکی درج میشود.
	11-2-6-6  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتیسازی 60 و بیشتر از آن باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی یک“ در شناسنامهی فنی و ملکی درج میشود.


	تجهیز کارگاه به صورت پیشساخته یا با قابلیت استفادهی مجدد
	پله و راهپله پیشساخته و نیمهپیشساختهی موقت ویژهی دورهی ساخت
	11-3  صنعتیسازی پروژههای ساختمانی غیرانبوه بزرگ
	11-3-1  دامنهی کاربرد
	11-3-1-1  مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در پروژهی غیرانبوهسازی صنعتی بزرگ باید استاندارد باشد و یا تاییدیههای فنی لازم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داشته باشد.
	11-3-1-2  دفترچهی بهرهبرداری باید در مرحلهی پایانکار ارایه شود.
	11-3-1-3  رعایت حداقل شاخص حامی محیطزیست، طبق بند 11-5-3-1-2 الزامی است.

	11-3-2  الزامات طراحی
	11-3-2-1  ابعاد داخلی تمامی فضاها باید به صورت مضربی از 5 سانتیمتر باشد. در صورت محدودیت، یکی از فضاهای متوالی در هر امتداد، از این قاعده مستثنا میشود.
	11-3-2-2  ابعاد در و پنجره باید مدولار باشد. مرجع طراحی شبکهی مدولار در و پنجره برای فضاهای مسکونی، نشریه ض-571 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است و در سایر فضاها، مقررات و آییننامههای معتبر میباشد.
	11-3-2-3  نقشههای فاز دو معماری باید ارایه شود.
	11-3-2-4  ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوششهای کف و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود به گونهای که در محاسبات بر اساس نقشههای معماری، ضایعات، به حداکثر 2 درصد محدود شود.
	11-3-2-5  نقشهها و محاسبات گودبرداری و پایدارسازی گود باید با روش اجرایی و جزییات کامل ارایه شود.
	11-3-2-6  در طراحی اجزای سازهای پیشساخته باید بارگذاریهای حین ساخت، حمل و نصب قطعات، مطابق مقررات و آییننامههای معتبر طراحی منظور شود.
	11-3-2-7  طراحی اجزای سازهای پیشساخته باید با توجه به ملاحظات اجرایی در کلیهی مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر و نگهداری، مطابق مقررات و آییننامههای معتبر مرتبط صورت پذیرد.
	11-3-2-8  طراحی اجزای سازهای ساختمانهای چوبی باید مطابق ضوابط آییننامههای معتبر صورت پذیرد.
	11-3-2-9  اجزای غیرسازهای ساختمانهای متعلق به گروه خطرپذیری  1، 2 و 3 که در مناطق واقع در پهنه زلزلهی زیاد و خیلی زیاد ساخته میشوند، باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاومسازی، دفترچهی ”جزییات مقاوم در برابر زلزله برای اجزای غیرسازهای معم...
	11-3-2-10  تاسیسات ساختمان باید طبق روشهای مهندسی مورد تایید، طراحی شود و نقشههای تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی آن، ارایه شود.
	11-3-2-11  نقشهی نمای ساختمان باید حداقل شامل جزییات زیرسازی و عایقبندی باشد.

	11-3-3  الزامات اجرایی
	11-3-3-1  ملاحظات بارگیری، حمل، باراندازی و انبارداری اجزای پیشساختهی ساختمانهای غیرانبوه بزرگ باید مطابق مقررات و آییننامههای معتبر صورت پذیرد.
	11-3-3-2  نقشههای کارگاهی اجرای سازه، باید به صورت کامل و با روش اجرایی ارایه شود.
	11-3-3-3  تجهیز کارگاه باید به صورت پیشساخته یا با قابلیت استفادهی مجدد باشد.
	11-3-3-4  در ساختمانهای غیرانبوه بزرگ باید از روش قالببندی صنعتی استفاده کرد. کاربرد قالب سنتی، به صورت موردی مجاز است.
	11-3-3-5  استفاده از دیوارهای آجری مگر برای تزیین، مجاز نیست.
	11-3-3-6  کاربرد بلوک سیمانی غیر سبک و سفالی مجاز نیست.
	11-3-3-7  برای انتقال آب و فاضلاب باید از روش لولهکشی صنعتی استفاده شود.
	11-3-3-8  برای نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیر نما باید از ملات پیشآماده یا چسب استفاده شود.
	11-3-3-9  دستورالعمل نصب نما باید ارایه شود.
	11-3-3-10  نصب نما باید به صورت خشک انجام شود.

	11-3-4  الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-3-4-1  الزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-3-4-1-1  در صورت تامین کلیهی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای 11-3-2 تا 11-3-4  شاخص تکمیلی صنعتیسازی ساختمانهای غیرانبوه بزرگ، باید از رابطه 11-3-1 محاسبه شود.
	11-3-4-2  برای برآورد شاخص تکمیلی صنعتیسازی ساختمان باید علاوه بر مدارک خواسته شده، روش اجرایی سازه همراه با نقشههای نصب قطعات پیشساخته؛ ترتیب و توالی انجام عملیات اجرا؛ جزییات مصالح بخشهای سفتکاری، نازککاری و تاسیسات ارایه شود.
	11-3-4-3  هر یک از الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی، اگر تنها برای بخشی از پروژه تامین شده باشد، امتیاز تعیینشده برای آن الزام، باید به تناسب اندازهی آن بخش نسبت به کل تعلق گیرد.
	11-3-4-4  الزامات بخش سازهی کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-3-4-4-1  امتیاز بخش سازه بر حسب نوع سازه، روش اجرایی و مساحت ساخت آن باید از رابطه 11-3-2 محاسبه شود.
	11-3-4-4-2  با خم ماشینی آرماتور در اجزای بتنی درجا، 2 واحد به امتیاز سازهی مورد نظر در جدول 11-3-1 اضافه میشود.
	11-3-4-4-3  با استفاده از روشهای پیشتنیدگی در سقفهای بتنی، 5 واحد به امتیاز سازهی متناظر در جدول 11-3-1 اضافه میشود.
	11-3-4-4-4  روش قاب سبک فولادی با سقفهای سبک غیر بتنی17F ، مشروط بر رعایت صدابندی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، 35 امتیاز دارد.
	11-3-4-4-5  سازههای چوبی با قطعات پیشساخته، 30 امتیاز دارد.
	11-3-4-4-6  در صورت استفاده از بلوک پلیاستایرنی در سقفهای تیرچه-بلوک، این ماده باید از نوع کندسوز یا خود خاموششو مطابق استاندارد ASTM و با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد؛ در غیر این صورت، امتیاز صفر برای آن سقف منظور میشود.
	11-3-4-4-7  به منظور تعیین امتیاز سایر شیوههای ساخت سازه که در این قسمت بررسی نشده است، باید از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استعلام شود.
	11-3-4-5  الزامات بخش دیوار کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-3-4-5-1  امتیاز بخش دیوار که کلیهی دیوارهای سازهای و غیرسازهای را دربر میگیرد، بر حسب نوع دیوار و اندازهی طولی آن باید از رابطه 11-3-3 محاسبه شود.
	11-3-4-5-2  به خم ماشینی آرماتور در دیوارهای بتنی درجا، 3 واحد به امتیاز دیوار مورد نظر در جدول 11-3-2 اضافه میشود.
	11-3-4-5-3  در صورت استفاده از هستهی پلیاستایرنی در ساندویچ پنلها، این ماده باید از نوع کندسوز یا خود خاموششو مطابق استاندارد ASTM و با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد؛ در غیر این صورت، امتیاز صفر برای آن دیوار منظور میشود.
	11-3-4-6  الزامات کسب سایر موارد شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-3-4-6-1  امتیاز بخش ”سایر موارد صنعتیسازی“ بر حسب ملاحظات طراحی و اجرا، باید از مجموع امتیازات بدست آمده از جدول 11-3-3 محاسبه شود.

	11-3-5  درجهبندی صنعتیسازی ساختمانهای غیرانبوه بزرگ
	11-3-5-1  درجهی صنعتیسازی ساختمان، باید بر اساس نقشهها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در دو مرحلهی سفتکاری و نازککاری پایش و کنترل شود.
	11-3-5-2  تعیین درجهی صنعتیسازی ساختمان در هر مرحله، باید از طریق مرجع کنترل ساختمان توسط بازرسانی انجام شود که دارای پروانهی صلاحیت ارزیابی صنعتیسازی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی باشند.
	11-3-5-3  در صورت تامین نشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای 11-3-2 تا 11-3-4 باید عبارت ”غیرصنعتی“ در شناسنامهی فنی و ملکی ساختمان منظور شود.
	11-3-5-4  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، موضوع بندهای 11-3-2 تا 11-3-4 تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتیسازی کمتر از 35 باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی سه“ در شناسنامهی فنی و ملکی درج شود.
	11-3-5-5  اگر شاخص تکمیلی صنعتیسازی برابر یا بیشتر از 35 و کمتر از 65 باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی دو“ در شناسنامهی فنی و ملکی درج شود.
	11-3-5-6  اگر شاخص تکمیلی صنعتیسازی 65 و بیشتر از آن باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی یک“ در شناسنامهی فنی و ملکی درج شود.


	11-4  صنعتیسازی پروژههای ساختمانی انبوه
	11-4-1  دامنهی کاربرد
	11-4-2  الزامات عمومی
	11-4-2-1  مجری پروژهی انبوهسازی صنعتی باید رتبهبندی مناسب انبوهسازی ساختمان به شیوهی صنعتی را داشته باشد. در صورت عدم وجود چنین نظام تشخیص صلاحیتی، رتبهبندی ابنیهی سازمان برنامه و بودجه متناسب با ابعاد پروژه قابل پذیرش است.
	11-4-2-2  پروژهی انبوهسازی صنعتی، باید به شیوهی ”طرح و ساخت“27F  انجام شود.
	11-4-2-3  مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در پروژهی انبوهسازی صنعتی باید استاندارد باشد و یا تاییدیههای فنی لازم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داشته باشد.
	11-4-2-4  دفترچهی بهرهبرداری باید در مرحلهی پایانکار ارایه شود.
	11-4-2-5  رعایت حداقل شاخص حامی محیطزیست، طبق بند 11-5-3-1-3 الزامی است.

	11-4-3  الزامات طراحی
	11-4-3-1  طراحی باید با رویکرد صرفهجویی در مصرف انرژی صورت پذیرد و مصرف انرژی ساختمان برآورد شود.
	11-4-3-2  ابعاد داخل به داخل فضاها باید به صورت مضربی از 5 سانتیمتر باشد.
	11-4-3-3  ابعاد در و پنجره باید مدولار باشد. مرجع طراحی شبکهی مدولار در و پنجره برای فضاهای مسکونی، نشریه ض-571 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است و در سایر فضاها، مقررات و آییننامههای معتبر میباشد.
	11-4-3-4  نقشههای فاز دو معماری باید ارایه شود.
	11-4-3-5  ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوششهای کف و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود؛ به گونهای که در محاسبات بر اساس نقشههای معماری، ضایعات، حداکثر به 1 درصد محدود شود.
	11-4-3-6  نقشهها و محاسبات گودبرداری و پایدارسازی گود باید با جزییات کامل و روش اجرایی ارایه شود.
	11-4-3-7  روش ساخت مورد استفاده در پروژهی انبوهسازی صنعتی باید در مجموعهی فنآوریها و روشهای ساخت صنعتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد یا این مرکز، آن را تایید نماید.
	11-4-3-8  انواع دیوار مورد استفاده در پروژهی انبوهسازی صنعتی باید در مجموعهی فنآوریها و روشهای ساخت صنعتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد یا این مرکز، آنها را تایید نماید.
	11-4-3-9  اجزای غیرسازهای ساختمانهای صنعتی انبوه و متعلق به گروه خطرپذیری  1، 2 و 3 که در مناطق واقع در پهنهی زلزلهی زیاد و خیلی زیاد ساخته میشوند، باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاومسازی، دفترچهی ”جزییات مقاوم در برابر زلزله برای اجزا...
	11-4-3-10  تاسیسات مورد استفاده در پروژهی انبوهسازی صنعتی باید طبق روشهای مهندسی مورد تایید، طراحی شود و نقشههای تاسیسات همراه با جزییات کامل اجرایی آن، ارایه شود.
	11-4-3-11  نقشهی نمای ساختمان باید حداقل شامل جزییات زیرسازی و عایقبندی باشد.
	11-4-3-12  از 28F BIM در سطح سه بعدی همراه با تداخلیابی29F ، باید استفاده شود.

	11-4-4  الزامات اجرایی
	11-4-4-1  نقشههای کارگاهی اجرای سازه باید به صورت کامل با روش اجرایی ارایه شود.
	11-4-4-2  تجهیز کارگاه باید یا به صورت پیشساخته با قابلیت استفادهی مجدد باشد؛ یا امکان تغییر کاربری آن برای استفادهی دایمی درنظر گرفته شده باشد.
	11-4-4-3  برای قالببندی باید از روش قالببندی صنعتی استفاده کرد. کاربرد قالب سنتی، به صورت محدود مجاز است.
	11-4-4-4  قطع و خم آرماتورها باید با دستگاه انجام شود.
	11-4-4-5  قطعات اسکلت فولادی باید در کارخانه، تولید و اتصالات آن در محل، به صورت پیچ و مهره اجرا شود.
	11-4-4-6  در صورت استفاده از پلیاستایرن در کف، سقف و یا دیوار سازههای موقت و دایمی، این ماده باید از نوع کندسوز یا خود خاموششو مطابق استاندارد ASTM و با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد.
	11-4-4-7  استفاده از دیوارهای آجری و یا انواع بلوک سفالی و سیمانی غیر سبک، مجاز نیست.
	11-4-4-8  کاربرد آجر در دیوار، به منظور تزیین مجاز است.
	11-4-4-9  سقف و دیوارهای میان واحدها باید بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایقبندی صدا شود.
	11-4-4-10  در انتقال آب و فاضلاب باید از روش لولهکشی صنعتی استفاده شود.
	11-4-4-11  برای نصب کاشی / سرامیک / سنگ غیرنما باید از ملات پیشآماده یا چسب استفاده شود.
	11-4-4-12  دستورالعمل نصب نما باید ارایه شود.
	11-4-4-13  سنگ نما باید بدون نیاز به برشکاری در محل و به صورت خشک نصب شود.

	11-4-5  الزامات مدیریتی
	11-4-5-1  عوامل اجرا باید به صورت نظری و عملی آموزش دیده باشند.
	11-4-5-2  پروژهی انبوهسازی صنعتی، باید نظام کنترل کیفیت داشته باشد.
	11-4-5-3  پروژهی انبوهسازی صنعتی، باید نظام تضمین کیفیت داشته باشد.
	11-4-5-4  پروژهی انبوهسازی صنعتی، باید نظام موثر HSE مستقر در کارگاه داشته باشد.
	11-4-5-5  برنامهی زمانبندی باید با منابع همراه و مبتنی بر تکرار باشد.
	11-4-5-6  مدارک لازم برای مقایسهی اجرا با برنامهی زمانبندی باید ارایه شود.

	11-4-6  الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-4-6-1  الزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-4-6-1-1  در صورت تامین کلیهی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی، موضوع بندهای 11-4-2 تا  11-4-5 شاخص تکمیلی صنعتیسازی ساختمانهای انبوه، باید مطابق بندهای زیر محاسبه میشود.
	11-4-6-1-2  هر یک از الزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی، اگر تنها برای بخشی از پروژه تامین شده باشد، امتیاز تعیینشده برای آن الزام، باید به تناسب اندازهی آن بخش نسبت به کل تعلق گیرد.
	11-4-6-1-3  برای برآورد شاخص تکمیلی صنعتیسازی باید جزییات مصالح بکاررفته در سفتکاری، نازککاری و تاسیسات، نقشههای کارگاهی پیشسازی و ترتیب انجام کار ارایه شود.
	11-4-6-2  الزامات طراحی کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-4-6-2-1  با رعایت حداقلهای ابعادی لازم برای آسایش 8 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی اختصاص مییابد. مرجع تعیین حداقلهای ابعادی برای آسایش در فضاهای مسکونی متعارف، نشریه ض-566 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است و در سایر فضاها، مقررات و آییننا...
	11-4-6-2-2  با کاربرد جداسازهای لرزهای / میراگرها30F ، 7 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی تعلق میگیرد.
	11-4-6-2-3  برای ساختمان مقاوم در حوزهی پدافند غیر عامل با سطح عملکرد II - ایمنی جانی بر اساس مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، 6 امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتیسازی منظور شود.
	11-4-6-2-4  اگر نمای خارجی به صورت صنعتی باشد؛ مانند: تختهی سیمانی، سرامیک، شیشه31F ، کامپوزیت، بتن پیشساخته، بتن نمایان، پنل خورشیدی و لُوِرال؛ 8 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی اختصاص مییابد.
	11-4-6-3  الزامات اجرایی کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-4-6-3-1  با کاربرد یکی از سه مورد زیر، 7 امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتیسازی منظور میشود:
	 شبکهی آرماتور پیشساختهی جوشی، در اسکلت بتن مسلح.
	 واشرهای ویژه 32F DTI در قطعات اسکلت فولادی پیچ و مهرهای.
	 انواع سقفهای سبک غیربتنی33F  در روش قاب سبک فولادی.
	11-4-6-3-2  با کاربرد راهپلهی موقت و ایمن در دورهی ساخت، 3 امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتیسازی کسب میشود. مرجع ایمنی، مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان میباشد.
	11-4-6-3-3  با پیشسازی سازهی راهپلهها، 3 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی اختصاص مییابد.
	11-4-6-3-4  به پیشسازی کف پلهها، 3 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی تعلق میگیرد.
	11-4-6-3-5  با کاربرد روشهای منجر به حذف زیرسازی، 5 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی اختصاص مییابد.
	11-4-6-3-6  در صورت کاربرد واحدهای سرویس پیشساخته، 3 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی تعلق میگیرد.
	11-4-6-3-7  در صورت استفاده از عایق رطوبتی سرد اجرا، 3 امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتیسازی منظور میشود.
	11-4-6-3-8  در صورت استفاده از کانالهای نیمهپیشساختهی عایق یا کاربرد ورقهای از پیشعایق برای انتقال هوای گرم، تعویض هوا و تهویهی مطبوع، 3 امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتیسازی منظور میشود.
	11-4-6-3-9  در صورت استفاده از تیرچه با بلوک سفالی برای سقف در ارتفاعات بالای 20 متر از سطح زمین، 5 امتیاز از شاخص تکمیلی صنعتیسازی کسر میگردد.
	11-4-6-3-10  برای 1 نفر فوتی به ازای هر S میلیون نفر- ساعت کار در کارگاه، 7 - S×5/1 امتیاز/جریمه34F  تا سقف 11 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی تعلق میگیرد.
	11-4-6-3-11  اگر پروژهی انبوهسازی، حادثهی منجر به فوت نداشته باشد، به ازای هر S   <2 میلیون نفر- ساعت کار در کارگاه، 3 - S×5/1 امتیاز تا سقف 15 امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتیسازی منظور میشود.
	11-4-6-4  الزامات سازماندهی کسب شاخص تکمیلی صنعتیسازی
	11-4-6-4-1  اگر مجموع واحدهای ساختهشده با سیستم پیشنهادی توسط مجری در 10 سال گذشته، حداقل نصف تعداد واحدهای پروژهی جاری باشد، 8 امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتیسازی منظور شود.
	11-4-6-4-2  اگر کیفیت پروژه به تایید کارفرما / توسعهگر35F  برسد، 11 امتیاز به شاخص تکمیلی صنعتیسازی تعلق میگیرد.
	11-4-6-4-3  ارایهی حداقل یک کتاب پروژه از سوابق اجرا شده توسط مجری با سیستم پیشنهادی در 5 سال گذشته، 7 امتیاز دارد.

	11-4-7  درجهبندی صنعتیسازی ساختمانهای انبوه
	11-4-7-1  درجهی صنعتیسازی ساختمانهای انبوه، باید بر اساس نقشهها و روش ساخت تاییدشده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در هر سه ماه یکبار پایش و کنترل شود.
	11-4-7-2  تعیین درجهی صنعتیسازی ساختمان در هر مرحله، باید از طریق مرجع کنترل ساختمان توسط بازرسانی انجام شود که دارای پروانهی صلاحیت ارزیابی صنعتیسازی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی باشند.
	11-4-7-3  در صورت تامین نشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی، موضوع بندهای 11-4-2 تا 11-4-5 باید عبارت ”غیرصنعتی“ در شناسنامهی فنی و ملکی ساختمان قید شود.
	11-4-7-4  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی، موضوع بندهای 11-4-2 تا  11-4-5  تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتیسازی کمتر از 35 باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی سه“ در شناسنامهی فنی و ملکی ساختمان درج شود.
	11-4-7-5  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتیسازی برابر یا بیشتر از 35 و کمتر از 65 باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی دو“ در شناسنامهی فنی و ملکی قید شود.
	11-4-7-6  اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی تامین شده و شاخص تکمیلی صنعتیسازی 65 و بیشتر از آن باشد، باید عبارت ”صنعتیسازی درجهی یک“ در شناسنامهی فنی و ملکی درج شود.


	11-5  ضوابط حمایت از محیطزیست در ساخت و سازهای صنعتی
	11-5-1  دامنهی کاربرد
	11-5-2  الزامات کسب شاخص حامی محیطزیست
	11-5-2-1  برای کاهش آب مصرفی در دوران بهرهبرداری، 16 امتیاز به شرح زیر منظور میشود:
	11-5-2-1-1  به نصب شمارنده در ورودی هر واحد، 1 امتیاز تعلق میگیرد.
	11-5-2-1-2  با کاربرد سیفون دو حالته، 1 امتیاز منظور میشود.
	11-5-2-1-3  در صورت جمعآوری و تصفیهی آب باران و یا آب خاکستری برای استفادهی مجدد در موارد مجاز، 14 امتیاز منظور میشود.
	11-5-2-2  برای کاهش انرژی مصرفی ساختمان در دوران بهرهبرداری و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، 84 امتیاز به شرح زیر، تعلق میگیرد:
	11-5-2-2-1  به ازای تولید 40% برق مصرفی سالیانه با منابع انرژی تجدیدپذیر، 24 امتیاز (به تناسب) تعلق میگیرد.
	11-5-2-2-2  به ازای تولید 30% آبگرم مصرفی سالیانه با استفاده از انرژی خورشید، 6 امتیاز (به تناسب) تعلق میگیرد.
	11-5-2-2-3  متناظر با ارایهی برچسب انرژی ساختمان A، B، C، D، E و F به ترتیب 54، 40، 27، 18، 13 و 9 امتیاز منظور میشود. مرجع ردهبندی انرژی ساختمان، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان میباشد.

	11-5-3  حداقل لازم برای شاخص حامی محیطزیست
	11-5-3-1-1  برای صنعتیسازی ساختمانهای غیرانبوه کوچک و متوسط، کسب حداقل شاخص 10 الزامی است36F .
	11-5-3-1-2  برای صنعتیسازی ساختمانهای غیرانبوه بزرگ، کسب حداقل شاخص 15 الزامی است37F .
	11-5-3-1-3  برای صنعتیسازی ساختمانهای انبوه، کسب حداقل شاخص 10 الزامی است38F .


	11-6  الزامات فني و كاركردي تعدادي از روشهاي صنعتي ساختمانسازی کشور
	11-6-1  مقدمه
	11-6-2  سیستم قابهای سبک فولادی سرد نوردشده (LSF)
	11-6-2-1  کلیات
	11-6-2-2  الزامات سیستم ساختمانی قابهای سرد نوردشده (LSF) به شیوه اجرای طبقهای
	11-6-2-2-1  سیستم LSF به همراه مهاربند قطری حداکثر تا پنج طبقه یا ارتفاع 15 متر از تراز پایه در تمام کشور مجاز است و طرح لرزهای و سازهای آن باید بر اساس نشریه ض-608 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صورت پذیرد.
	11-6-2-2-2  در این نوع سیستم، حداکثر بار مرده و زنده برای سقفها نباید به ترتیب از 350 کیلوگرم بر مترمربع و 250 کیلوگرم بر مترمربع تجاوز کند.
	11-6-2-2-3  کنترل سازه در مقابل بار باد باید مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان انجام شود.
	11-6-2-2-4  اتصال اسکلت با پی باید از طریق ریشهگذاری میلمهار در پی و اتصال آن به ناودانی (تیرک) زیرین به وسیله مهره صورت گیرد.
	11-6-2-2-5  اتصال مهاربندیهای تسمهای قطری به عناصر متقاطع با آنها در طول مهاربند ضروری است.
	11-6-2-2-6  مهاربندیهای تسمهای قطری در باربری جانبی باید به عنوان اعضای صرفا کششی در تحلیل و طراحی در نظر گرفته شوند.
	11-6-2-2-7  مهاربندیهای تسمهای قطری باید با روش پیشکشیدگی به منظور رفع شلشدگی اولیه نصب شوند.
	11-6-2-2-8  تامین ضوابط دیافراگم صلب برای کلیه سقفها با توجه به ضوابط موجود در استاندارد 2800 توصیه میشود. در غیر این صورت، سازه و سقف باید با توجه به ضوابط آییننامههای معتبر متناظر طراحی شوند.
	11-6-2-2-9  در صورت استفاده از اتصالات جوشی در محل کارخانه، رعایت ضوبط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نوردشده مطابق استاندارد AISI و آییننامه AWS و AISC الزامی است.
	11-6-2-2-10  مقاطع سبک فولادی سرد نوردشده نباید در تماس مستقیم با خاک باشند.
	11-6-2-2-11  بکارگیری مصالح بنایی در دیوارهای داخلی و خارجی در دهانه قابهای سبک سرد نوردشده مجاز نیست.
	11-6-2-2-12  حداکثر وزن دیوار تمام شده در جداکنندههای داخلی نباید از 50 کیلوگرم بر مترمربع و در دیوارهای خارجی نباید بیشتر از 100 کیلوگرم بر مترمربع باشد.
	11-6-2-2-13  اتصال دیوارهای غیر باربر و جداکنندهها به سیستم سازهای باید به نحوی باشد که ضمن تحمل بارهای وارده مانند باد، زلزله و ضربه، مشارکتی در سختی جانبی سازه نداشته باشد.
	11-6-2-2-14  رعایت مشخصات فولاد سرد نوردشده بر اساس استاندارد ASTM A653 و ASTM A500 الزامی است. همچنین، لازم است تمهیدات و پوششهای لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیطهای خورنده ایران صورت پذیرد.
	11-6-2-2-15  به منظور کاهش اثر پل حرارتی، لازم است حد فاصل ستونکها و لایه خارجی جداره، با نوعی عایق حرارتی متراکم پر شود.
	11-6-2-2-16  با توجه به اقلیم مورد نظر برای هوابندی در جدارههای داخلی و خارجی، بازشوها و همچنین محل نصب اجزای اتصالی نظیر پیچ و مهره، باید ملاحظات کامل با در نظر گرفتن پدیدهی میعان عمل آید.
	11-6-2-3  الزامات سیستم ساختمانی LSF به شیوه اجرای دیوارهای یکپارچه
	11-6-2-3-1  در مناطق واقع در پهنه با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد، استفاده از این سیستم سازهای به عنوان قاب ساختمانی ساده با مهاربند جانبی حداکثر تا ارتفاع 15 متر از تراز پایه بلامانع است و طرح لرزهای و سازهای آن باید بر اساس نشریه ض-608 مرکز تحقیقات ...
	11-6-2-3-2  بکارگیری این سیستم در مناطق لرزهخیز با خطر نسبی بسیار زیاد مجاز نیست.
	11-6-2-3-3  طراحی اسکلت سازه LSF به روش دیوارهای یکپارچه باید با استفاده از ستونکهای یکسره و بدون قطع در تراز طبقه و تیرچههایی که به صورت یکسره از کنار ستون عبور میکنند، صورت پذیرد.
	11-6-2-3-4  کنترل سازه در مقابل بار باد باید بر مبنای مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران و با در نظر گرفتن سیستم مقاوم در مقابل بار جانبی انجام شود.
	11-6-2-3-5  کلیه اتصالات اعضای قایم به اعضای افقی باید به گونهای باشند که یکپارچگی اعضا در ارتفاع سازه تامین شود.
	11-6-2-3-6  در صورت استفاده از اتصالات جوشی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نوردشده مطابق استاندارد AISI و آییننامههای AWS و AISC الزامی است.
	11-6-2-3-7  مقاطع سبک فولادی سرد نوردشده نباید در تماس مستقیم با خاک باشند.
	11-6-2-3-8  تامین ضوابط دیافراگم صلب برای کلیه سقفها الزامی است.
	11-6-2-3-9  رعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده به ترتیب 250 کیلوگرم بر مترمربع و 350 کیلوگرم بر مترمربع برای سقفها الزامی است.
	11-6-2-3-10  بکارگیری مصالح بنایی در دیوارهای داخلی و خارجی در دهانه قابهای سبک سرد نوردشده مجاز نیست.
	11-6-2-3-11  حداکثر وزن مترمربع دیوار تمامشده در جداکنندههای داخلی نباید بیشتر از ۵۰ کیلوگرم بر مترمربع و در دیوارهای خارجی نباید بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع باشد.
	11-6-2-3-12  اتصال دیوارهای غیر باربر و جداکنندهها به سیستم سازهای باید به نحوی باشد که ضمن تحمل بارهای وارده مانند باد، زلزله و ضربه، مشارکتی در سختی جانبی سازه نداشته باشد.
	11-6-2-3-13  رعایت مشخصات فولاد سرد نوردشده بر اساس استاندارد ASTM A653 و ASTM A500 الزامی است. همچنین لازم است تمهیدات و پوششهای لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیطهای خورنده ایران صورت پذیرد.
	11-6-2-3-14  به منظور کاهش اثر پل حرارتی، لازم است حدفاصل ستونکها و لایه خارجی جداره، با نوعی عایق حرارتی متراکم پر شود.
	11-6-2-3-15  با توجه به اقلیم مورد نظر برای هوابندی در جدارههای داخلی و خارجی، بازشوها و همچنین محل نصب اجزای اتصالی نظیر پیچ و مهره، باید ملاحظات کامل با در نظر گرفتن پدیدهی میعان به عمل آید.
	11-6-2-3-16  کلیهی رواداریهای ساخت و نصب، باید طبق مراجع معتبر باشد.

	11-6-3  روش اجرای ساختمانهای بتنمسلح با قالبهای عایق ماندگار (ICF)
	11-6-3-1  کلیات
	11-6-3-2  الزامات روش اجرای ساختمانهای ICF
	11-6-3-2-1  در صورتی که ضوابط شکلپذیری بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت نشود، کاربرد این سیستم صرفا در مناطق واقع در پهنه با خطر نسبی کم و متوسط و برای ساختمانهای دارای اهمیت کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع ۱۰ متر مجاز است. بدی...
	11-6-3-2-2  بارگذاری سیستم سازهای حاصل از این روش باید بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد.
	11-6-3-2-3  طراحی سازهای این سیستم باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شود.
	11-6-3-2-4  شالودهی دیوارهای ICF باید به صورت نواری یا گسترده مطابق مباحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان طرح شود و پهنای شالوده باید به اندازهای باشد که با احتساب ضخامت هستهی بتنی، فضای کافی برای قرارگیری قالبها موجود باشد.
	11-6-3-2-5  ضخامت جدارهها و فاصلهی دو عایق از یکدیگر باید بر اساس نیازهای سازهای و حرارتی تعیین شود و ضخامت دیوارهای باربر بتنی نباید کمتر از ۱۵ سانتیمتر باشد.
	11-6-3-2-6  بتن مصرفی باید از نوع سازهای و با حداقل مقاومت ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر اندازه اسمی سنگدانهی مصرفی ۲۰ میلیمتر باشد.
	11-6-3-2-7  اسلامپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن مسلح با قالبهای عایق ماندگار باید حداقل 100 تا150 میلیمتر در نظر گرفته شود.
	11-6-3-2-8  متراکمکردن بتن در صورت مجاز بودن، فقط باید بهصورت داخلی انجام گیرد و لرزاندن میلگردهای عمودی مجاز نمیباشد.
	11-6-3-2-9  قالب باید مقاومت لازم را برای انجام عملیات بتنریزی داشته باشد.
	11-6-3-2-10  افزودنیهای بتن، نحوهی بتنریزی از لحاظ مرحلهبندی در ارتفاع و نحوهی متراکمنمودن و جزییات آرماتوربندی خاص باید در نقشهها ذکر شود.
	11-6-3-2-11  مشخصات میلگردهای فولادی باید مطابق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-3-2-12  مشخصات مقاومتی مصالح عایق در برابر آتشسوزی باید مطابق ضوابط مباحث سوم و پنجم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-3-2-13  ملاحظات استفاده از پلیاستایرن
	11-6-3-2-14  قالبها باید در برابر وزش باد حفاظت شوند.
	11-6-3-2-15  انبارکردن قالبها، با حجم بیش از 60 مترمکعب مجاز نمیباشد، درصورت نیاز به انبارکردن مقادیر بیشتر، باید بین هر دپو حداقل 20 متر فاصله باشد.
	11-6-3-2-16  قالب عایق باید از نور خورشید، خرابی فیزیکی و شرایط جوی محافظت شود. اگر قالبها تحت اثر نور اکسیده و زرد رنگ شده باشند، قبل از اتصال هرگونه مادهای، باید لایه اکسیدشده برداشته شود. همچنین، درصورت مرطوبشدن عایقها باید پیش از استفاده، از خ...
	11-6-3-2-17  به طور کلی دیوارهای سیستم ساختمانی ICF ، باید در برابر مواد آتشزا همچون روغن، بنزین و نفت به دقت مراقبت شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری قالبها الزامی است.
	11-6-3-2-18  وجود کپسول آتشنشانی به تعداد کافی در نزدیکی هر یک از محلهای نگهداری قالبها الزامی است.
	11-6-3-2-19  در مسیر انتقال بار توسط دیوارهای باربر، هیچ گونه انقطاعی نباید وجود داشته باشد.
	11-6-3-2-20  اتصال پانلها به یکدیگر به صورت عمودی یا افقی مجاز میباشد.
	11-6-3-2-21  برای ثابت نگاه داشتن فاصلهی دو عایق و تامین ضخامت هستهی بتنی، بلوکها و پانلها باید با استفاده از اتصالاتی از جنس پلاستیک یا فولاد به یکدیگر متصل شوند.
	11-6-3-2-22  رابطها میتواند از جنس پلیپروپیلن با دانسیته بالا، پلیاستایرن منبسطشونده، پلیاستایرن با مقاومت بالا، ورق گالوانیزه و یا میلگرد باشند.
	11-6-3-2-23  تعداد و ابعاد رابطها باید تحمل بارهای حین اجرای ناشی از عملیات بتنریزی و بتن تازه را داشته باشد.
	11-6-3-2-24  سطح مقطع رابطها باید کمتر از 3 درصد سطح مقطع بتن مسلح باشد. در غیر این صورت، مقطع تضعیف شدهی دیوار باید در محاسبات ملاک عمل قرار گیرد.
	11-6-3-2-25  مشخصات مقاومتی مصالح رابط در برابر آتشسوزی باید مطابق ضوابط مباحث سوم و پنجم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-3-2-26  شکل هندسی و جنس رابطهای قالب باید در نقشهها مشخص شود.
	11-6-3-2-27  چنانچه قسمتی از میلگردگذاری دیوارهای ICF در محل کارخانه انجام شود، در طراحی و نقشههای سازه باید این مساله به صورت تفکیکشده مشخص شود.
	11-6-3-2-28  دستور برشکاری لایهی عایق در نواحی لازم مانند مرز طبقات و نواحی حساس به حریق باید در نقشهها مشخص شده باشد.
	11-6-3-2-29  هر نوع پوشش یا نمای ساختمان مجاز است و باید توسط اتصالات مکانیکی استاندارد به هسته بتنی یا رابط قالبها مهار شود.
	11-6-3-2-30  حداقل ضخامت پوشش نمای مورد نیاز برای سیستم ساختمانی ICF باید مطابق نشریه ض-682 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد و در هر حال نباید کمتر از 15میلیمتر در نظر گرفته شود.
	11-6-3-2-31  برای اجرای اندود باید از توری فلزی، رابیتس یا شبکهی فولادی مناسب که با فواصل استاندارد به جدارهی بتنی متصل شدهاند، استفاده شود و قبل از بتنریزی دیوارها، باید تمهیدات لازم جهت مهار توری، رابیتس یا شبکهی فولادی به دیوار توسط اتصالات مف...
	11-6-3-2-32  چنانچه اتصال پوشش نما به دیوار، از طریق رابطهای پلاستیکی باشد، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان 2/7 متر خواهد بود.
	11-6-3-2-33  رواداریهای سیستم ساختمانی ICF باید مطابق ضوابط رواداریهای دیوارها و دالهای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

	11-6-4  ساختمانهای بتنی پیشساخته
	11-6-4-1  کلیات
	11-6-4-2  الزامات
	11-6-4-2-1  منظمبودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.
	11-6-4-2-2  طراحی و اجرای ساختمانهای بتني پیشساخته باید مطابق با ضوابط بارگذاری و طراحی اجزای بتنی مندرج در مباحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان و با در نظر گرفتن کلیه شرایط اجرایی پروژه از جمله جابجایی، نصب و حمل صورت پذیرد.
	11-6-4-2-3  مقرون به صرفهترین اندازه برای قطعات پیشساختهی یک ساختمان، بزرگترین مقدار بدست آمده از عوامل زیر است:
	11-6-4-2-4  تامین ضوابط دیافراگم صلب و همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی برای کلیهی سقفها الزامی است.
	11-6-4-2-5  طراحی و اجرای میلمهارهای سقفی مناسب در محل اتصال اعضای پانلی سقف پیشساخته به یکدیگر الزامی است.
	11-6-4-2-6  طراحی اتصالات ساختمانهای بتني پیشساخته باید طبق ضوابط مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان و سایر مراجع معتبر انجام شود.
	11-6-4-2-7  اتصال سقف به قاب و دیوار به صورت پیوسته و یکپارچه طراحی و اجرا گردد و میلگردگذاری لازم بر این اساس، در محل اتصال انجام شود. همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی در محل اتصال تیر به ستون و اجرای میلگردگذاری لازم ضروری است. بدیهی است کلیه اعضای ا...
	11-6-4-2-8  تامین اتصال قاب پیشساختهی ساده ساختمانی به دیوار برشی بتنمسلح درجا، از طریق اتصال تیرهای همامتداد دیوار برشی، با المان مرزی درجا صورت گیرد.
	11-6-4-2-9  در صورت تعبیهی اعضای مرزی در دیوارهای برشی بتن مسلح، ضروری است این اعضا به صورت درجا اجرا شوند و در نظر گرفتن ستونهای پیشساخته قاب به عنوان اعضای مرزی مورد تایید نمیباشد.
	11-6-4-2-10  تمهیدات لازم جهت تامین پایداری قطعات پیشساختهی الحاقی به ساختمان مانند: راهپلهها، جانپناهها و ... در برابر نیروهای وارده صورت گیرد.
	11-6-4-2-11  طراحی و اجرای تیرچه در پیرامون بازشوها، الزامی است.
	11-6-4-2-12  رعایت ضوابط طراحی و اجرای شالوده برای ساختمانهای بتنی پیشساخته، باید مطابق مباحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-4-2-13  مشخصات کلیهی میلگردهای فولادی بکار رفته در بتن باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-4-2-13  مشخصات کلیهی میلگردهای فولادی بکار رفته در بتن باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-4-2-13  مشخصات کلیهی میلگردهای فولادی بکار رفته در بتن باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-4-2-14  مشخصات مصالح و کیفیت بتن تولیدشده باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-4-2-15  اندازهی بزرگترین سنگدانهی مصرفی در قطعات بتن پیشساخته نباید بیش از 25 میلیمتر باشد.
	11-6-4-2-16  اسلامپ بتن مصرفی در قطعات بتن پیشساخته نباید بیش از 150 میلیمتر باشد.
	11-6-4-2-17  عملآوری قطعات بتنی پیشساخته تولیدشده باید به صورت تامین گرمایش از طریق بخار آب، شبکه لولههای آب داغ و یا سایر روشهای گرمایش باشد و با پوشش عایق مناسب، میزان رطوبت و درجه حرارت در طول مدت عملآوری کنترل شود.
	11-6-4-2-18  تمام اندازهها و خواص مهندسی مقاطع فولادی بکار رفته در این سیستم، باید مطابق ضوابط موجود در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-4-2-19  در اتصالات پیچ و مهرهای قطعات بتنی پیشساخته باید از پیچ و مهرههای استاندارد معمولی و پرمقاومت مطابق مشخصات تعیینشده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان استفاده شود.
	11-6-4-2-20  استفاده از اتصالات جوشی، پیچ و مهره، گلدانی و غلاف ملات / گروت اجزای باربر سازه به شالوده مجاز میباشد و باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و سایر مراجع معتبر طراحی گردند.
	11-6-4-2-21  طول وصلههای آرماتور در محل اتصالات تر باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
	11-6-4-2-22  وصله ستونهای بتنمسلح پیشساخته باید در محلی که تلاشهای اعمالی به حداقل میرسند، انجام شود.
	11-6-4-2-23  لازم است تمهیدات لازم جهت تحمل نیروی Uplift در اتصال ستون بالایی به ستون پایینی صورت گیرد؛ مانند: دندانهدار کردن شیارهای تعبیهشده در بالای ستون پایینی.
	11-6-4-2-24  در نظر گرفتن تمهیدات لازم در هنگام بتنریزی در محل اتصال تیرها به ستونهای پیشساخته برای تامین کیفیت مناسب بتن ضروری است؛ مانند: ویبرهی مناسب و ....
	11-6-4-2-25  اتصالات باید در برابر شرایط محیطی و آتشسوزی محافظت شوند.
	11-6-4-2-26  مدارک اختصاصی زیر باید برای اجرای ساختمانهای بتنی پیشساخته تهیه گردد:
	11-6-4-2-27  نقشههای ساخت باید با در نظر گرفتن جزییات کامل تهیه گردد.
	11-6-4-2-28  نشانههای استفاده شده در نقشههای کارگاهی باید طبق بر مراجع معتبر باشد.
	11-6-4-2-29  مدارک فنی نصب قطعات پیشساخته باید با در نظر گرفتن فرآیند نصب تهیه شود.
	11-6-4-2-30  باید به عملکرد قطعات در حین نصب توجه شود؛ به طوری که وقتی نسبت دهانه به عمق تیر بالا باشد، باید مقدار انحنا، خروج از محوریت و لرزش تیرها مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
	11-6-4-2-31  نقاط مخصوص برای بلند کردن قطعات باید به گونهای تعیین شوند که تنش قطعه در محدودهی مجاز باقی بماند و قطعه در حین بلندکردن، تراز باشد.
	11-6-4-2-32  برای قطعات با هندسهی نامتقارن یا مقطع ناقص باید نقاط مکمل کمکی برای بلندکردن قطعه در نظر گرفته شود.
	11-6-4-2-33  در صورتی که بخشی از قطعه دارای مساحت کوچک (مقطع کاهش یافته) و یا کنسولهای بزرگ است، اضافه کردن تقویتهای فلزی سازهای به پشت قطعه برای فراهمکردن مقاومت اضافی لازم است.
	11-6-4-2-34  زمانی که زاویهی زنجیر کوچک است، بار ایجادشده موازی با محور طولی قطعه ممکن است لنگر بزرگی را  که باعث اثر P-Δ میشود، تولید کند. در نتیجه بهتر است از تیر شاهين (پخشی)، دو عدد جرثقیل یا سایر لوازمی که زاویهی زنجیر را افزایش میدهد، استفاد...
	11-6-4-2-35  علاوه بر لنگر خمشی طولی، ممکن است لنگر خمشی عرضی ناشی از موقعیت نقاط اتصال بلندکننده با توجه به ابعاد عرضی ایجاد شود.
	11-6-4-2-36  رعایت تمهیدات لازم مناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیطهای خورندهی ایران الزامی است.
	11-6-4-2-37  رواداریهای حمل و نصب قطعات بتنی پیشساخته باید طبق مراجع معتبر رعایت شود.

	11-6-5  ساختمانهای نیمهپیشساخته با صفحات بتن پاششی سه بعدی (3D پانل)
	11-6-5-1  کلیات
	11-6-5-2  الزامات ساختمانهای نیمهپیشساخته با صفحات بتن پاششی سهبعدی (3D پانل)
	11-6-5-2-1  ساختمان باید در ارتفاع، منظم باشد.
	11-6-5-2-2  حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان 2/7 متر از تراز پایه است.
	11-6-5-2-3  طرح سازهاى و اتصالات این سیستم باید بر اساس آییننامههاى معتبر انجام گیرد.
	11-6-5-2-4  طرح لرزهای این سیستم باید بر اساس استاندارد 2800 صورت پذیرد.
	11-6-5-2-5  کنترل سازه در مقابل بار باد بر مبناى مبحث ششم مقررات ملى ساختمان و با در نظر گرفتن سیستم مقاوم در مقابل بارجانبى انجام شود.
	11-6-5-2-6  بار زنده قابل اعمال حداکثر 250 کیلوگرم بر مترمربع است.
	11-6-5-2-7  حداکثر دهانهی باربر ثقلى 5 متر و حداکثر طول آزاد و ارتفاع خالص پانلهاى دیوارى به ترتیب 6 و  20/3 متر است.
	11-6-5-2-8  تمهیدات لازم در مورد بازشوها باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان لحاظ شود.
	11-6-5-2-9  رعایت مشخصات بتن پاششى براساس آییننامه بتن ایران الزامى است.
	11-6-5-2-10  حداقل تنش تسلیم فولادها 240 مگاپاسکال و حداقل قطر آنها 3 میلىمتر باشد.
	11-6-5-2-11  مشخصات شبکهی جوش باید بر اساس استاندارد معتبر باشد.
	11-6-5-2-12  تمهیدات لازم در شرایط اقلیمى مختلف براى بتن مسلح مانند فولاد گالوانیزه و بتن مقاوم در محیط خورنده لحاظ شود.
	11-6-5-2-13  پلىاستایرن منبسطشونده باید از نوع کندسوز یا خودخاموششو، مطابق استاندارد ASTM و با تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد.

	11-6-6  ساختمانهای بتنآرمه با شیوهی قالبهای تونلی
	11-6-6-1  کلیات
	11-6-6-2  الزامات طراحی و اجرای ساختمانهای بتنآرمه با شیوهی قالببندی تونلی
	11-6-6-2-1  مبانی کلی طراحی این سیستم مطابق با ساختمانهای بتن مسلح از نوع دیوار باربر میباشد.
	11-6-6-2-2  اجرای این سیستم درکلیهی پهنههای لرزهخیزی ایران حداکثر تا ۵۰ متر از تراز پایه بلامانع است.
	11-6-6-2-3  بارگذاری و طرح سازهای این روش باید به ترتیب، بر اساس مباحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.
	11-6-6-2-4  رعایت ضوابط مربوط به شکلپذیری متوسط و زیاد متناسب با لرزهخیزی مناطق مختلف ایران الزامی است.
	11-6-6-2-5  حداکثر ارتفاع خالص ۳ متر (بدون احتساب ضخامت سقف) و حداقل ضخامت ۱۵ سانتیمتر برای دیوارهای هر طبقه در این سیستم مجاز است.
	11-6-6-2-6  سطح مقطع اسمی دیوارهای سازهای در هر جهت باید حداقل ۳% سطح زیربنای طبقه باشد.
	11-6-6-2-7  سطح مقطع اسمی دیوارهای سازهای یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد.
	11-6-6-2-8  رعایت حداقل مقاومت فشاری نمونهی استوانهای ۲۵ مگاپاسکال برای بتن سازهای و حداقل تنش تسلیم ۴۰۰ مگاپاسکال برای فولاد الزامی است.
	11-6-6-2-9  درنظر گرفتن ملاحظات لازم در پلان معماری برای بستن و باز کردن قالبهای تونلی ضروری است.
	11-6-6-2-10  قالببرداری با تامین ضوابط پایهی موقت، طبق مراجع معتبر انجام شود.
	11-6-6-2-11  استفاده از مواد افزودنی (روانکننده، فوق روانکننده و افزودنیهای تسریعکنندهی گیرش بتن) باید مطابق مقررات ملی ساختمان و یا سایر مراجع معتبر باشد؛ همچنین نوع و میزان مصرف آنها بر مبنای مشخصات اجرایی و اقلیمی محل پروژه انتخاب گردد.
	11-6-6-2-12  لحاظکردن جزییات دقیق مسیر و محل نصب کلیهی اقلام تاسیسات برقی و مکانیکی در مرحلهی طراحی و اجرا ضروری است.
	11-6-6-2-13  در نظر گرفتن تمهیدات و تجهیزات لازم برای اجرای بتنریزی یکپارچه دیوارها با سقف در هر طبقه ضروری است.
	11-6-6-2-14  تمهیدات لازم در اجرای نازککاری و نماسازی بر روی سطوح بتنی باید در مراحل طراحی و اجرا در نظرگرفته شود.
	11-6-6-2-15  رعایت رواداریهای دیوارهای باربر و برشی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
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