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 ی مل  مقررات  سوال مطرح شود که ن یا زی شما دوستان عز یممکن است برا
 می ت  شده است؟ لیتشک ی که از چه مباحث نیا ایو  ستیساختمان چ
  ی مقاله قصد دارد شما را با مجموعه کتب مقررات مل نینماتک در ا

موضوع مهم   نی آشنا شدن با ا یبرا پس .ساختمان و مباحث آن آشنا کند
و تا انتها با ما همراه   دیله را از دست ندهمقا نیخواندن ا ،یدر مهندس

 .دیباش

 

 ساختمان یمقررات مل نی هدف از تدو 1#

 بر خواهد تا ی و اجرا م  ی ساختمان از مهندسان در زمان طراح ی مل  مقررات 
مندرج در مباحث مختلف آن عمل کرده و سپس   ی طبق اصول مهندس 

 .ندیو محاسبات نما ی اقدام به طراح

ساختمان   ی اصول و مقررات، حاکم بر نظارت بر ساخت اصول  نی ا تیرعا
در زمان   ی من یبهداشت و ا تیرا ملزم به رعا سازندگان باشد و ی ها م

 .کند ی م   زیساخت پروژه ن

سالمت و   ، یمنی ا نیساختمان، با هدف تام ی مقررات مل گرید انیب به
ساخت ساختمان با   نیبر ا عالوه .شده است  نی بهداشت افراد جامعه تدو

 .شود  ی ساز بودن آن ها م ی مقررات منجر به مهندس  نی ا تیرعا
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 ست؟ یساختمان چ یمقررات مل 2#

  نیکه باعث تام  یی ها دیها و نبا دیزبان ساده تر به مجموعه مقررات، با  به
  نیا .ندیگو ی ساختمان م  ی شود، مقررات مل ی ساختمان م شتریب تیامن

و   بیتخر ،یو بازساز  میاجرا، ترم ،ی در طراح  ی سلسله مقررات ساختمان 
به آن ساختمان اعمال   دنیبنا با هدف استحکام بخش  کی یکاربر  رییتغ
 .شود ی م

مجموعه کتب بر  نی ا میتنظ  ،ی قانون سازمان نظام مهندس 33ماده  طبق
 یی از آن شورا پس .گذاشته شده است یعهده وزارت مسکن و شهر ساز 
  ی مقررات مل  نیتدو یبا نام "شورا یتوسط وزارت مسکن و شهرساز 

مقررات در   نیا می و تنظ نیاقدام به تدو  تا شد، لیساختمان" تشک
 .کنند یگانه ا 22مجموعه کتب  
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امر   نیدر ا اریهست که بس ی و صاحب نظران دیمتشکل از اسات   میت  نیا
 .باشند یم یخبره و حرفه ا

 

 

 ساختمان یکاربرد مقررات مل 3#

مقررات در زمان ساخت منجر به حفظ سالمت سازندگان   نیکردن ا تیرعا
  .آن خواهد شد تیفیعمر بنا و ک ش ی بر افزا ی نیتضم ز یو پس از ساخت ن

 ساکنان شود، تیمقررات در تمام مراحل به طور کامل رعا نیا اگر
و   ی حرارت  قیهمچون عا یی ای از مزا ،یدر هنگام بهره بردار  زیساختمان ها ن

 .شوند ی بودن ساختمان ها بهره مند م  ی صوت
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و پر  ریمقررات به ظاهر دست و پاگ نی موارد ا ی ممکن است در برخ گاها
 یها نهیکاهش هز ،یدر کل با کاهش مصرف انرژ  اما باشد؛ نهیهز

 .همراه خواهند بود یو نوساز  ینگهدار 

  دات یمصالح و تول یر یمقررات به کار گ نی ا تیرعا ی ملزومات اصل از
که استاندارد  نی نخواهد شد، مگر ا سری م زیامر ن نیا .باشد ی تاندارد م اس

به نحو   ی مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح ساختمان دات یتول یساز 
را خواهد داد که  نیا دیموارد نو   نیا ی تمام  تیرعا .مطلوب انجام شود

  یی ارهایمع روز جهان هماهنگ هستند؛ یارهایبا مع مانیساخت و سازها 
 :لیاز قب

 زلزله بودن ساختمان  ضد •
 بودن ساختمان  قیحر ضد •
 شدن ساختمان  کی اکوست •

 ...و
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 نیآ گریساختمان با د یتفاوت مقررات مل 4#
 نامه ها و استاندارد ها 

نامه   نی و آ ی مدارک فن گریساختمان با د ی مقررات مل   انیواضح م تفاوت 
به  منجر مقررات در سراسر کشور است که نیا ین اجرابود ی ها، الزام 

 .شود ی در صنعت ساختمان م هیوحدت رو   جادیا

نامه ها و   نیآ گرید  برخالف  سبب شده تا دهایو نبا دها یبا نی ا ی طرف از
مقررات، وجود نداشته   نی در متن ا ی ا هیو توص یی دستور العمل ها، راهنما

 .ستین یی منطقه و قلمرو  چیمقررات مختص ه نیا نیچن هم .باشد

 

 ساختمان یمحدوده مقررات مل 5#

  بیمرتبط با ساخت و ساز از تخر اتیعمل ی ساختمان بر تمام  ی مل  مقررات 
 نیا .باشد ی توسعه و ساخت بنا حاکم م رات،یتعم  ،یگرفته تا نوساز 

 همان طور که از بلکه شود، ی ساختمان نم نیمقررات فقط شامل مهندس
 ی تمام  شامل بوده و ی رود، مقررات ساختمان یعنوان آن انتظار م

 .با ساختمان ارتباط دارند ی ق یکه به طر  ستیکسان

هر   زین یی داشته باشند و آموزش ها یی حتما با آن ها آشنا دیعوامل با نیا
 نی ضوابط از پا  نیا یا هیپا آموزش .کسب کنند نهیزم نیدر ا ی چند جزئ

  ی مقررات را در پ نی اهداف تدو ن ی سطح جامعه، تضم نی تا باالتر نی تر



 

6 www.namatek.com 

در مورد  خالء شده، میبه اهداف ترس لیم یبرا لیدل نیهم به .دارد
 .رفع گردد دیوجود داشته، با ی در نظام آموزش  نیاز ا شی که پ ی مقررات مل 

  نیاعمال و کنترل ا ی ساختمان به عنوان ارگان اصل ی نظام مهندس سازمان
 .ساختمان شده است ی مقررات مل جیرات، عهده دار امر آموزش و ترو مقر

 

 

 ینظام مهندس یآزمون ها 6#

ورود به حرفه در رشته  یساختمان که برا ی نظام مهندس یآزمون ها منابع 
 باشد، ی ساختمان م  ی مباحث مقررات مل  سات یو تاس یعمران، معمار  یها
آزمون   نیکه در ا ی آن دسته از مهندسان قتیرسد، در حق ی به نظر م  اما

و   ی نظام مهندس یی عنوان بازوان اجرا به کنند، ی را کسب م ی نمره قبول
از مقررات و سرعت  ی میبا ن یی آشنا رایز مقررات نخواهد بود؛ نیاعمال ا

 ی آماده به کار نم ی مهندس تیجواب سواالت، باعث ترب افتنیعمل در 
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  نیو مستمر به منظور استفاده از ا ی مفهوم  ق،یمطالعه عم بلکه شود؛
 النیکشور، ضعف دانش فارغ التحص یمقررات در صنعت ساختمان ساز 

 .ساختمان را جبران خواهد کرد ی درباره مقررات مل  یمهندس  یرشته ها

 

 گانه  ۲۲مباحث  7#

شده است که در    نی و تدو هیجلد ته  22ساختمان در   ی مقررات مل  مجموعه
 :کرد  میخواه ی معرف  تانی برا بیادامه به ترت 

 ف ی : تعار1  مبحث •
 ی: نظامات ادار 2  مبحث •
 قی: حفاظت ساختمان در مقابل حر3  مبحث •
 ساختمان  ی : الزامات عموم 4  مبحث •
 یساختمان ی: مصالح و فرآورده ها5  مبحث •
 وارد بر ساختمان  ی: بار ها6  مبحث •
 یساز  ی و پ  ی : پ7  مبحث •
 ییبا مصالح بنا یساختمان ها  ی: طرح و اجرا8  مبحث •
 بتن آرمه  یساختمان ها  ی: طرح و اجرا9  مبحث •
 ی فوالد یساختمان ها  ی: طرح و اجرا10  مبحث •
 ساختمان ی صنعت  ی: طرح و اجرا11  مبحث •
 اجرا نی و حفاظت كار در ح ی منی : ا12  مبحث •
 ساختمان  ی برق سات یتأس ی: طرح و اجرا13  مبحث •
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 یک یمکان سات ی: تاس14  مبحث •
 ی : آسانسورها و پلکان برق15  مبحث •
 یبهداشت  سات ی: تأس16  مبحث •
 یع یگاز طب ی : لوله كش17  مبحث •
 صدا  میو تنظ یبند قی: عا18  مبحث •
 یدر مصرف انرژ  یی : صرفه جو19  مبحث •
 : عالئم و تابلوها 20  مبحث •
 عامل  ری: پدافند غ21  مبحث •
 ی: مراقبت و نگهدار 22  مبحث •


