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 محترم انميهمان -1

 یشورا محترم یاعضامقررات ملی ساختمان، از اعضای این کمیته و نیز، از  11ی تخصصی مبحث آقای مهندس انصاری، رییس کمیتهبرای این بازدید، 

 :از بودند عبارت نیحاضر آن میان، از که ندبود بعمل آورده دعوتمقررات ملی ساختمان،  نیتدو

 سمت نام نام مبحث مربوط به رديف

 رییس کمیته غفاریآقای مهندس محسن بهرام نظامات اداری 2مبحث  1

 رییس کمیته آقای دکتر سعید بختیاری ها در مقابل حریقحفاظت ساختمان 3مبحث  2

3 
  4مبحث 

 20مبحث 

 الزامات عمومی ساختمان

 عالیم و تابلوها
 رییس کمیته بنیادی آقای دکتر ناصر

 رییس کمیته اکبر رمضانیانپورآقای دکتر علی های ساختمانیمصالح و فرآورده 5مبحث  4

 رییس کمیته زاده قهیاهلل تقیآقای مهندس عزت ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 12مبحث  5

 رییس کمیته آقای مهندس سید محمدتقی راتقی تاسیسات مکانیکی 14مبحث  6

 رییس کمیته االسالمیآقای مهندس محسن شیخ آسانسورها و پلکان برقی 15بحث م 7

 رییس کمیته آقای دکتر بهروز علمداری میالنی تاسیسات بهداشتی 16مبحث  8

 رییس کمیته آقای مهندس نادر نجیمی هامراقبت و نگهداری از ساختمان 22مبحث  9

 عضو کمیته سین پرستشآقای دکتر ح سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  10

 عضو کمیته آقای دکتر عبدالرضا سروقد مقدم سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  11

 عضو کمیته آقای دکتر علیرضا هاشمیان سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  12

 عضو کمیته آقای دکتر علی مزروعی سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  13

 دبیر کمیته کردارمهدی خوش هندسآقای م سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  14

 مدیر پشتیبانی آقای مهندس غالمرضا بابایی همتی سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  15

 پشتیبان اصلی آقای مهندس احسان کیوانفر سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  16

 پشتیبان اصلی اکبریآقای مهندس جواد مهین سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  17

 پشتیبان اصلی جماعتآقای مهندس سجاد تابع سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  18

 پشتیبان خانم مهندس حدیثه محمدی سازی ساختمانصنعتی 11مبحث  19

 همراه رییس کمیته زادهآقای مهندس امیرحسین تقی ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 12مبحث  20

 همراه رییس کمیته اهلل ممیزای دکتر آیتآق ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 12مبحث  21

 همین دبیرخانه دبیر آقای دکتر ارسالن کاللی سازی و توسعه فناوریصنعتی دبیرخانه 22
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 عکس دسته جمعی -1 ریتصو

 پروژه نيمسوول -2

 سمت نام رديف

 مدیر پروژه  آقای مهندس شیر محمدی 1

 مدیر مهندسی ایآقای مهندس کمره 2

 مدیر قراردادها آقای مهندس کوهی 3

 رییس پشتیبانی فنی آقای مهندس بابکی 4

 مهندسیمدیر معاون  اصولیآقای مهندس  5

 دانش تیریو مد تیفیک نیتضم ها،ستمیسرپرست س آقای مهندس مرادی 6

 HSE سرپرست ذاکرحسینیآقای مهندس  7

 فاهدا -3

 های بزرگبرای پروژهچه سیستم مدیریت یکپاراعمال  لزوم 

 و بهبود کیفیت وریافزایش بهرهدر سایت  یمهندس سازی اطالعات ساختمان همراه بار شگرف مدلتاثی 

  در کنار هنرهای سنتی ایرانی صنعتی  ساخت هایها و روشفناوریکاربرد 

 نمدعوی پیشنهادهایاندرکاران پروژه و استفاده از نظرات و با دست ایجاد پل ارتباطی 
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 ديبازد یهبرنام -4

 ساعت
 مدت

 (قهي)دق
 فيرد شرح دهنده هيارا

 1 ی آقای مهندس انصاری در مرکز تحقیقاتمقدمه آقای مهندس انصاری 15 12:50الی  12:35

 2 کارگاه به قاتیتحق مرکز از انتقال ---- 40 13:30یال 12:50

 3 ناهار ---- 45 14:15 یال 13:30

 4 (کارفرما توسط شدههیته) پروژه یعموم لمیف شینما یسازمستند 15 14:30 یال 14:15

 5 دیبازد ریمس یمنیا درخصوص حاتیتوض هیارا HSE 5 14:35 یال 14:30

 6 دیبازد ---- 60 15:35 یال 14:35

 یرمحمدیش مهندس یآقا 15 16:00 یال 15:45
 ساختار و پروژه درخصوص یکل حاتیتوض هیارا و ییخوشامدگو

 آن یسازمان
7 

 8 یانصار مهندس یآقا یسخنران یانصار مهندس یآقا 15 16:15 یال 16:00

 60 17:15 یال 1615
 و یبابک ،یاکمره ینمهندسان یآقا

 یاصول

 کنترل ،یمهندس یواحدها: یمهندس واحد توسط یتخصص هیارا

 دیخر یمهندس و تیفیک
9 

 HSE 10واحد  توسط یتخصص هیارا ینیذاکرحس مهندس یآقا 15 17:30 یال 17:15

 11 یقرارداد امور واحد توسط یتخصص هیارا یکوه مهندس یآقا 15 17:45 یال 17:30

 12 دانش تیریتوسط واحد مد یتخصص هیارا یمراد مهندس یآقا 15 18:00 یال 17:45

 13 پاسخ و پرسش - 45 18:45 یال 18:00

 14 یبندجمع یانصار مهندس یآقا 15 19:00 یال 18:45

 15 قاتیتحق مرکز به بازگشت --- 60 20:00 یال 19:00

 مقدمه -5

 ،یتجار یچند منظوره یمجموعه نی. ااستیبرتر و لوکس دن یتجار یمجموعه 5جزو ، هاتیتنوع فعالو  ساختی شیوهبه لحاظ وسعت،  رانیا بازار یپروژه

 یفضا، تجار نیاز ا %40 حدود متر مربع است که 1،950،000و مساحت آن قرار گرفته ( 22 یدر شمال غرب تهران )منطقه یو گردشگر یفرهنگ ،یحیتفر

 20،000با وسعت  ارکتم پریاست. ها رینظیب ایبزرگ دن یهامجموعهمیان هزار خودروست که در  20از  شیمجتمع ب نیا یهانگیپارک تی. ظرفباشدیم

 مجموعه است. نیا یهایژگیو گریاز د ،کالیموز هایفوارهبا  اچهیمربع و درمتر 36،000به متراژ  یشگاهینما یمربع، فضامتر
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سازی اطالعات مدل از باشد. در این مجموعه،می امارات(دفتر ) NORR مهندسی مشاور کاناداییشرکت آن  طراحکارفرمای این پروژه، شرکت البرزتات و 

 باال سبب، ابزار مهم دو بکارگیری اینحذف شده است.  “تیسا یمهندس” یریها با بکارگدر نقشه یبازنگر. همچنین، شودیاستفاده م )1BIM( ساختمان

 شده است. هایکارسرعت اجرا و کاهش دوباره شیافزا ت،یفیرفتن ک

 ینا یسونک شرکت. گشت واگذار کیسون شرکت به آن کارینازک هایفعالیت، 1393شد و در سال  جراا پرلیت شرکتتوسط پروژه  نیا یسازه اتیعمل

 تیریچنان مد ،کارگر 12،000 کند.هستند، اجرا می یو خارج یداخل یمانکارانپ ینبهتری در زمره که پیمانکار 200 حدودا ب یمانپ یریتمد در قالبه را پروژ

 مجموعه در حال کار است.  کی ییکه گو شوندیم

 و و شهرسازی ارايه كردند  مسکنراه، ركز تحقيقات در م آقای مهندس انصاری سخنرانی مختصریپيش از انتقال ميهمانان به سوی كارگاه، 

 :داليل دعوت خود را چنين توضيح دادند

ه طلبد. طرح و اجرای  توام در این پروژه برود و همین مورد به تنهایی، سطح کیفیت بسیار باالیی را میهای دنیا به شمار میاین پروژه، یکی از بزرگترین مال

کنند و تبادل اطالعات آنها از خطاهای محتمل، جلوگیری ؛ یعنی طراح و مجری، زیر نظر یک مدیریت واحد، با هم کار میصورت کامل در حال انجام است

افتد؛ چون آنچه که از طرف مجری یا سازمان رود، در طرح و اجرای توام به راحتی اتفاق میبکار می مهندسی ارزش که برای اصالح خطاهای پروژه کند.می

ی گیری شده است. مهندسی ارزش در ارتش آمریکا شروع و دامنهزش قرار است منتقل و اصالح شود، در دوران طراحی از ابتدا، به درستی تصمیممهندسی ار

ها درصد در هزینه 30های دنیا، به مهندسی ارزش پایبند هستند و این امر تا حدود کاربرد آن به تدریج گسترده شد. در حال حاضر، خیلی از شرکت

 بخشد.کند و کیفیت را ارتقا میجویی میصرفه

نظیر است. هنر بی مانشرکت دارای رتبه، در یک پروژه است که در تاریخ مهندسی کشور 200چیزی که در این پروژه، مالحظه خواهد شد، انجام کار حدود 

ز زوایای گوناگون شامل شناسایی، عقد قرارداد، اجرا، کنترل کیفیت و مدیریت های آنها اافزاری و اجرا و با توجه به فصل مشترکدهی آنها به لحاظ نرمسازمان

شود و کسی این حس را که چند شرکت در حال انجام کار باشند، نخواهد کرد. مدیریت یکپارچه افتد که یکپارچگی به خوبی مشاهده میبه نحوی اتفاق می

های صنعتی، سازیمقررات ملی ساختمان، آن را برای انبوه 11ی تخصصی مبحث روست که کمیتههای بزرگ است و از همین نیاز اساسی، برای پروژهپیش

 است. الزامی کرده

باشد که بسیار خوب پیاده شده است؛ با اینکه در سطح کشورمان شود و حایز اهمیت است، نظام کنترل کیفیت میمورد دیگری که در این پروژه، مشاهده می

اند تحول بسیار خوبی توانسته کنند وکار می  HSEی شدهشده تحت نظام تعریفنیز، کارشناسان و افسران تربیت  HSEری دارد. در مورد نیاز به تکامل بیشت

مقررات ملی  11های اجراست که همان ستون اصلی مبحثسازی روشرا در قیاس با کشورهای پیشرو ایجاد کنند. مورد دیگر، مزیت تکرار برای صنعتی

مند شده است. دلیل دیگری برای دعوت از حضار محترم، تعامل با پروژه و استفاده از نظرات و پیشنهادهای باشد و این پروژه، از موهبت آن بهرهتمان میساخ

 باشد.ها میی مدیریت و بهبود اجرای این قبیل پروژهایشان، برای نحوه

 مقدم و معرفیخير -6

ی پروژه ،عرض خیرمقدم( پس از هپروژ ری)مد یمحمد ریش مهندس یآقا ،بازار ایران یواقع در پروژه سونیک تشرک سکنفران سالن به انمیهمان ورود از پس

 :کرد اشاره ریز موارد به توانیم آن جمله،نمودند؛ از  یرا به صورت مختصر معرف بازار ایران

 باشد.یارد تومان میهزار میل 12میلیون مترمربع و ارزش تقریبی  2، با وسعت حدود پروژه نیا 

 ی کیسون( اجرا کرده )زیر مجموعه مایو شرکت. این تجهیز را استمنظور شده مترمربع  5،000 حدود، فضای تجهیزی در پرسنل استقرار یبرا

 .است

 هر چند که کندینمنگاه  یموقت دیکارگاه را با د زیتجه ،وریبا هدف افزایش بهرهکار و  نیپرسنل در ح شیآسا نیتام یبرا سونیک شرکت .

 شود.های دیگری استفاده میهای تجهیز، پس از اتمام پروژه برچیده و در پروژه / پروژهسازه

 ستیپ نما،یسالن س 12 ،یرانیبه صورت هتل، باغ ا ،درصد 60آن در حدود  یمابقو  یبه صورت مغازه و تجار بازار ایران یدرصد فضا 40 حدود 

 .در حال ساخت است...  و کودکان و بزرگساالن یحیتفر مرکز(، ناژی)پات خی یاسک

 

                                                                 
1 Building Information Modeling 
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 انمیهمانبه  ییگو آمدپروژه( در حال خوش ری)مد یرمحمدیمهندس ش یآقا -2 ریتصو

ایش شده بود و شامل نم دو فیلم کوتاه که یکی توسط مدیر پیمان )شرکت کیسون( و دیگری توسط کارفرما )شرکت البرز تات( تهیه ،هاراپس از صرف ن

 بود، پخش شد. به همراه مراحل اجرایی پروژهامکانات و فضاهای مختلف 

ش آموز نیبه حاضر ،مربوطه تصاویر و یمعال شینمابا پروژه را از  دیبازدحین مربوط به  یمنینکات ا پروژه( HSE سرپرست) ینیمهندس ذاکرحس یآقا ،سپس

میلیون  6میلیون نفر ساعت، در ترکیه به ازای هر  5در آرژانتین به ازای هر که صحبت کردند  ایوادث منجر به فوت دناز آمار ح یمهندس انصار یآقا .دادند

 22میلیون نفر ساعت، در شرکت توتال به ازای هر  18میلیون نفر ساعت، در ایاالت متحده آمریکا به ازای هر  11نفر ساعت، در کره جنوبی به ازای هر 

های یک کشته در کارگاه ،میلیون نفر ساعت 40میلیون نفر ساعت و در سوئد و انگلیس به ازای هر  23عت، در اتحادیه اروپا به ازای هر میلیون نفر سا

وسط ؛ حال آنکه متدارد فوت به منجر یهحادث کی ،ساعت نفر ونیلیم 10 هر یبه ازابه طور میانگین،  سونیشرکت ک ایشان افزودند: ساختمانی وجود دارد.

 شد.بامیلیون نفرساعت کار می 3نفر فوتی به ازای هر  1حدود  در ایران، چیزی

 
 انمیهمانشرح نکات ایمنی حین بازدید برای  -3 ریتصو

 از سايت بازديد -7

 .نددکریم لیتکم دیر پروژهمرا  و اجرا یمهندس اتییجزسایر  و یمعرف، قسمت را مسوول اجرای آن بخش هر د،یبازد یهمرحل در
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 پروژه یکتابخانهقسمت ان از میهمانبازدید  -4 ریتصو

 
 و سقف سنتی آن 2پروژهزار ایرانی( ا)ب سوققسمت ان از میهمانبازدید  -5 ریتصو

 
 آنای و سقف شیشه 3نمایشگاه ماشینز قسمت ان امیهمانبازدید  -6 ریتصو

                                                                 
 باشد.بخشی از پروژه که معماری آن به سبک بازارهای سنتی ایرانی می 2

 ای معروف خودروسازهای دنیا، آخرین محصوالت خود را به معرض نمایش خواهند گذاشت.( در این قسمت برندهCar Showکارشو ) 3
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 یاتیدر حال معرفی و شرح جز ،نمایشگاه ماشینسرپرست کارگاه قسمت  -7 ریتصو

 
 متری 52ی با دهانه 4محل احداث باغ ایرانی پروژه -8 ریتصو

 هاارايه -8

 :باشدیم ریموارد ز شامل ،قسمت نیمهم ا مطالب .پروژه صحبت کردند یاجرا تیریو مد یمهندس ینحوه پروژه از ریمد ،دیبازد از پس

 ستمیاستفاده از س با شدهیطراح یهانقشه اترییتغ تیریمد BIM شودیم انجام. 

 منعقد شده است. قرارداد 400 حدود مختلف، یکار یهاجبههو  مانکارانیپ تعدد به توجه با 

 الزامات  یاجرا برایHSE تدوین ایشان  هیو تنب قیتشو دستورالعملی برای و انجامای های ویژهآموزشدر قالب  یسازفرهنگ، جز مانکارانیپ توسط

 باشد. الزم برای اجراتا  منظور گردید قراردادآن  وستیبه صورت پ هر پیمانکار، موضوع قرارداد هب مربوط  HSE Plan،نیهمچن شد.

 ت،یفیکنترل ک ولوکه شامل مس داردرا  خود ربطیذ نیولومس طبقه هر ،کار نیا با و منظور شده است کارگاه سرپرست کی ،پروژه از طبقه هر یبرا 

 .کنندیمپروژه کار  رینظر مد ریز یها با هماهنگکارگاهسرپرست  یهمه ،تیو در نها استو ...  یبانیپشت ،یمهندس

 مانکارانیپ نیب یهماهنگ جادیموضوع با ا نیا .کندیمو گردش  دیپروژه تول نیدر او ...  اتشامل مکاتبات، صورتجلس ،در ماه مدرک هزار 11 حدود 

 .است شده انجام کپارچهی ستمیسو استفاده از 

                                                                 
 باشد.های روان طراحی شده است و در حال تکمیل میهای قدیمی ایرانی با اختالف ارتفاع و آباین بخش به سبک باغ 4
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 تحت عنوان  ،در انتها پروژه ییو اجرا یدانش فن ومستندات  مدارک، یتمامFinal Book خواهد هیارا بردارهرهبو  سونیشرکت کی استفاده برای 

 .شد

 هیارا یگزارش مورد بوده است، 3374 انهیماهمیانگین مراجعات به واحد مهندسی، با اشاره به اینکه  پروژه( یمهندس ری)مد یاکمرهمهندس  یآقا سپس

 است: ریبه شرح ز آند نمودند که اهم موار

  پروژه  یدیکل نفعانیذمعرفی 

  پروژه کیزیف و ساتیتاس بر راتییتغ نیا یاثرگذار و بعدی راتییتغ ،یابالغ طرح یمحدودهتوضیح 

  پروژه نیا یاجرا یبرا الزم یهاتخصصمعرفی  

  پروژه یسازمان چارتتوضیح  

 مانکارانیپ و پرسنل اشاره به شرح وظایف مشخص برای 

  پروژه مختلف یهاقسمت در مشاورانمعرفی  

 ستمیس د،یخر یشاپ، مهندس یهانقشه ،یلیتفص یطراح شامل پروژه یمهندس تیوضع از یگزارشی ارایه BIM، ساخت،چون یهانقشه 

 یبانیپشت خدمات و Final Book ییکتابچه نها ،یبرداربهره  دستورالعمل

 
 مهندسی پروژه های واحدای در حال شرح فعالیتآقای مهندس کمره -9 ریتصو

 :کردند مطرح را ریموارد ز ،پروژه یگزارش واحد مهندس لیتکمدر  یارمهندس انص یآقا ،ادامه در

 
 پروژه مهندسی نکات شاخصآقای مهندس انصاری در حال صحبت در مورد  -10 ریتصو

 مثال یبرا اجراست؛ در یادیز رایبس یهایدگیچیپ یدارا های ساخت صنعتی،ها و روشفناوریاز  استفادهو  باال وسعتبه علت  ،پروژه نیا، 

 .است کوچکتر در عین حال، و مشابه یهاپروژهاز  تردهیچیپ اریبس ،پروژه نیا ساتیتاس



  

 

 15از  11صفحه 
 

 بازار ایرانگزارش بازدید اعضای شورای تدوین مقررات ملی ساختمان از پروژه 

 است ارزش با واقعاکه انجام شده  ، مدیریت کیفیت جامعپروژه نیا در. 

 است مشابه یهاژهپرو ریسا با پروژه نیا یاجرا ینحوه یهاتفاوتنشان دادن  ،دیبازد نیدعوت بنده و ا علت. 

 :، عنوان کردندریز شرح بهپروژه را  یهاچالشپروژه(  یمهندسمدیر )معاون  یاصولمهندس  یآقا

 مان و پوسته اجرای و طراحیبه لحاظ ، کشور داخل درو  متفاوت است اریبس رانیمتاسفانه سطح دانش و استاندارد اروپا نسبت به ا ،نما مورد در 

 .رددا وجود ضعف

 به نسبت ییهاضعف ،ییبه لحاظ اجرا یول ؛شد استفاده مشاور عنوان به فیشر یصنعت دانشگاه از .داشت وجود یجد چالش ،کیآکوست مورد در 

 .کنند کار لهامس نیا یرو دیاسات که است ازین و دارد وجود ایدن یاستانداردها

 توان و کار و ساز ،یفن دانش وجود رغمیعل رانیمتاسفانه در ا ؛دارد وجود هپروژ نیا در یمختلف یهاهساز نکهیبا توجه به ا ،مورد کنترل ارتعاش در 

 .است لهامس نیا به دیاسات توجه ازمندین و ندارد وجود کشور در ،آن ییاجرا

 یاستانداردهابا  بقمطا ،پروژه نیا در و دارد وجود کشور در الزم توان ،ییاجرا از نظر هم و یدانش لحاظ به هم خوشبختانه ،آتش و یمنیا مورد در 

 .است شده اجرا ،عامل ریغ پدافند با منظور کردن و یالملل نیب

 دفتر  پروژه طراح(ییکانادا شرکت NORR در امارات )پروژه را در نظر نگرفته  نیا یو قابل استفاده برا رانیا موجود یهارساختیز ح خود،طر در

 .داشت یسازیبه بوم ازیو ن دبو

 
 ات مهندسی پروژهییآقای مهندس اصولی در حال شرح جز -11 ریتصو

است  ییهاهیها و رودستورالعمله نمودند که شامل یپروژه را ارا نیدر ا دیخر یمهندس ستمیاز س یحاتی( توضرییس پشتیبانی فنی پروژه) یبابک مهندس یآقا

 .شودیمانجام  دیخر ندیآفر ،شدهتیصالح دییکنندگان تانیتاماز  ،که مطابق آن

 
 آقای مهندس بابکی در حال شرح اقدامات واحد مهندسی خرید -12 ریتصو
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 عملکرد یابیارز و اتیعمل کنترل واحد، نیا درجذب  ینحوه و یسازمان چارت شامل که نمودند هیارا پروژه HSEاز واحد  یگزارش ینیذاکرحسمهندس  یآقا

 ، در این پروژهمنجر به فوت یمیلیون نفر ساعت بدون حادثه 14کارکرد که منجر به  بود HSE یهنیدر زم جز مانکارانیپ یتوانمندساز ،جز ارانمانکیپ

 گردیده است.

 
 HSEهای واحد آقای مهندس ذاکر حسینی در حال گزارش فعالیت -13 ریتصو

 :بود ریز مواردپروژه را عنوان کردند که شامل  یقراردادها تیریاز مد یگزارش ،پروژه یمور قراردادهاا ریمد یکوه مهندس یآقا

 شد انجام یااغلب به صورت مناقصه مانکارانیپ و جذب انتخاب نحوه. 

 کنند.ا فعالیت میردادهقرا به یدگیرس یدر زمینه فرن 18 و تامناقصبرگزاری  و هاقرارداد عقد برای نفر 7 امور قراردادها، واحد در 

 تشده اس میتنظ ،جز مانکارانیپ و سونیک شرکت نیب، قراردادها انواع از یتنوع ،پروژه نیا در. 

 23 ه استشد برگزار ،پروژه یقراردادها امور پرسنل یبرا یآموزش یدوره. 

 ه استشد جادیا واحد نیا یبرا یاختصاص بانک اطالعاتی دو. 

 ه استشد هیته واحد نیا یبرا ملدستورالع و ندیفرآ 40 حدود. 

  ه استشد هیته جز مانکارنیپ یابیارز یبراسیستمی. 

 
 امور قراردادها هایمهندس کوهی در حال گزارش فعالیت آقای -14 ریتصو

 :است ریز شرح به آن موارد اهم که دادند هیارا، هپروژ نیدانش در ا تیریمد تیوضع ازرا  یگزارش ،پروژه دانش تیریمدسرپرست  ،یمراد مهندس یآقا

 است دانش تیریمد و یمستندساز ،سونیک شرکت یهاپروژه در تیاهم زیحا موارد از یکی. 

 شود.انجام میپروژه تاد مسکن و س روهگ ،یمرکز ستادر سه سطح د سونیک شرکت در دانش تیریمد 
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 صل سهبا  ،پروژه نیادانش  تیریمد شر ،پروژه نیح در بهبود یهدف ا سازمان ن سطح  ساختمان برا تدوینو  آن در  انجام  بردارانبهره یاطالعات 

 .شودمی

 5 پروژه نیا در دانش تیریمد یسازادهیپمورد استفاده در  کیتکنAAR باشدیم. 

 بازار ایران یدانش در پروژه تیریمد یینها یخروج، Final Book .است 

 400 ه استدیگرد برگزار پروژه پرسنل یبرا دانش تیریمد وصخص در یآموزش یهدور نفرساعت. 

 فکیک ت 6یکار یهابستهحاصل از  نشدا و مانیپ تیریمد دانش ،یمهندس دانش ،یفن یمستندساز بخش چهار به پروژه نیا دانش تیریمد

 یبرداربهره و زاتیتجه ش،یآزما جینتا ،یفیک کنترل مدارک قرادادها، اطالعات ،یفن مدارک قسمت شش به یفن یمستندساز بخش. شودمی

زمان، انبار و اموال، اجرا و ساخت، قراردادها، اطالعات و ارتباطات، ادعا،  د،یخر یبه نه قسمت مهندس مانیپ تیریدانش مد بخش. دشویم میتقس

HSE یفضاها نما، بام، اص،خ یهاسقف ی خاص،هاسازهی به صورت شش کتابچه یکار یهابسته بخش .شودیم میتقس تیفیک تیریمد و 

  .است هشد میتقس یبرق و یکینمکا ساتیتاس و یعموم

 
 واحد مدیریت دانش هایفعالیتآقای مهندس مرادی در حال گزارش  -15 ریتصو

 پاسخ و پرسش -9

 است.آمده که نکات مهم آن، در ادامه  شد مطرح پاسخ و پرسش بخش ،خاتمه در

 سون؟یشرکت ک ایبوده است  مانکاریپخود  یعهدهبر  ،جز مانکارانیپ نقل و حمل و غذا خوابگاه، نیتام ینحوه 

 )نزدیکی پروژه( یشناساهیگپژوهش  تیدر سا جز مانکارانیپ به... و خوابگاه کارگاه، زیتجه برای ییفضا گفتنددر پاسخ  یمحمد ریمهندس ش یآقا

 اجرا تیسا درون ،موارد یبرخ در .انجام شد سونیشرکت ک نیو قوان یطبق طراح که بود آنها خود یعهده بر زیساخت و تجه. البته، داده شد اختصاص

 است. بوده جز مانکارانیپ خود یهعهد بر موارد یتمام نقل، و حمل و غذا خصوص در. ه استشد داده اختصاص مانکارانیپ نیا به یمحل ،زین

 را اشاره کنید.کار  یکل احجام 

کابل لومتر،یک 150 حدود پروژه نیا برق کابل لوله لومتر،یک 100 حدود فیضع انیجر و برق کابل یکشینیسپاسخ دادند  یمحمد ریس شمهند یآقا

به صورت گالس پکت،  مترمربع هزار 65 حدود یاشهیش ینما لومتر،یک 70 حدود پروژه نیا 7HVACهای یکشلوله لومتر،یک 400برق در حدود  یکش

 .باشدمی مترمکعب هزار 880 حدود یزیربتنهزار مترمربع و حجم  120حدود  یکیسرام ینما

                                                                 
5 After Action Review 

 باشد.های کاری مجزا از هم تعریف شده است و در حال اجرا میصورت بسته های مختلف پروژه بهبا توجه به حجم وسیع پروژه، بخش 6

 ی مطبوعگرمایش، تهویه و تهویه 7
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 در حالی که امکان استفاده از  چیست؟ داریپا یو در نظر نگرفتن الزامات توسعه یدیخورش یهاسلول مانند یانرژ افتیباز یهاالمان عدم کاربرد علت

 .های خورشیدی در سقف و نمای ساختمان بودسلول

راهم فموارد  نیمتاسفانه امکان استفاده از ا یول ؛است داده انجام یاریبس یها تالش راستا نیا در سونیک شرکت که دادند اسخپ یاصولهندس م یآقا

 . در این خصوص، ذکر موارد زیر الزم است:نشد

 اب .بود آلمان سیرو-رولزبا این مشخصات،  سازگار یکمپان اتنهقرار گیرد؛  مدار در دیبا هیثان 10 ریز که است یزلید یمگاوات 50 پروژه نیا روگاهین -الف

حرارت  افتیباز برایدوگانه سوز  ای کارمیدا یهازلی، امکان استفاده از د22 یهمنطق یعنی پروژه یریقرارگ محل یطیمحستیز یهاتیمحدود به توجه

 حاصل از آن وجود نداشت.

و هوا خنک  ICE STORAGEخاص  یلرهایبا استفاده از چ ،کندیم کار خنک آب با پروژه نیا یرهالیچ نوع نکهیا به توجه با آب مصرف مورد در -ب

خنک یبرا ،آن از اوج ساعات طول در و شودیم دیتول خیمصرف  ،کیپ ریدر شب و ساعات غ ،استفاده شده است یسنتر بانک مرکز تاید ستمیکه در س

 .رسدیمآب به حداقل  ریار تبخمقد کار نیا با و شودیم استفاده هافضا کردن

 یمختلف خارج یهاستمیس یرو برکه  ییهایکل پروژه با بررس یبرا یول ؛میهست مطالعه حال در یرونیب یفضا ییروشنا یبرا ستمیس سوالر مورد در -ج

 یاقتصاد ریغ ،ستین سونیک شرکت گذارهیسرما هنکیبا توجه به ا ،یمساحت نینچ یکه برا میدیرس لوواتیک هر یازا به تومان ونیلیم 8 مبلغ بهانجام شد 

 .میهست سبز یانرژ بحث یبرا یگرید یهاحلهمچنان دنبال راه ،البته .نشد اجرا نیا؛ بنابربود

 مترمکعب 3،000 حدود یدیتول فاضالب مترمکعب 7،000 از و است ساخت دست در مشخص سلول دو در ییهاخانههیتصففاضالب،  یهیتصف ددر مور -د

 یهاستفاد رقابلیغ آب است ذکر به الزم. استفاده خواهد شد است،چشمه  1،000ها که حدود سرویس یهاتانکفالش در دوباره و گرددیم بر ستمیس به

 .میهست...  و سبز یفضا درکاربرد آن  یبرا یبررس حال در و بود خواهد روز در مترمکعب 400 حالت نیبدتر در ،پروژه

 

 رسش و پاسخپ -16 ریتصو

 ؟در نظرگرفته شده استاز شهر  ی دورنقطه نیدر ا یحیتفر-یمرکز تجار نیا چرا 

و در میان دو شهر تهران  22ی پرازدحام همنطق. این مرکز در مجاورت سازندیم هاشهر یهیحاش در را هامعموال مال دادندپاسخ  یاکمره مهندس یآقا

 است. و کرج واقع شده

  چیست؟پروژه  نیدر ا یو سنت یرانیا یاستفاده از معمار عدمعلت 

  طراحی و اجرا شده است. ،یرانیا یسنت یمعمار بر اساس ،یرانیا باغ و ق )بازار سنتی(سو: دو قسمت پاسخ دادند یاکمره مهندس یآقا

  ؟ی استبه چه علت که نورگیری مناسبی ندارد، یغرب-یشرق در جهتپروژه قرارگیری هتل 

 .ندارد وجود یریگنور در یمشکل و ده استش یریگجهت یجنوب-یشمال صورت به هتل یهاکه اتاق دادند پاسخ یاکمره مهندس یآقا

  یا حل و فصل ادعا  برایآیاClaim ،؟است شدهگرفته  نظر، در حَکَم عنوان به یدفتر 



  

 

 15از  15صفحه 
 

 بازار ایرانگزارش بازدید اعضای شورای تدوین مقررات ملی ساختمان از پروژه 

 دو لبه عنوان حَکَم که مورد قبو یشده است و مرجع دهیموضع د نیا ،جز مانکارانیپ با قراردادها یتمام درکه  پاسخ دادند یرمحمدیشمهندس  یآقا

 باشد.می ندهیآ یبرا یخوب اریبس شنهادیکه پاست نشده  دهیدر پروژه د میبه صورت دفتر مق یول ؛دارد وجود هاادعا فصل و حل یبرا است طرف

 ستمیه با سها، مستندات و اطالعات پروژکه بهتر است نقشه شد شنهادیپ GIS شود کپارچهی آنها یمکان تیموقع یعنی. 

بانک  نکیل قایشده است و دق دهید، که بستر آن است Revit افزارو نرمBIM  امکان در بحث نیمورد پاسخ دادند که ا نیدر ا یاصولمهندس  یآقا

 .دارد آنها یمکان تیموقع بهرا  هانقشهو  اطالعاتی

دو در  زادهیتق مهندسآقای  ،همچنین .دنده قرارتیم پروژه  اریاخت در را سازه اطالعات پورانیرمضان دکترمقرر شد آقای  ،پرسش و پاسخدر انتهای بخش 

 .داشته باشند پروژهتعامالتی با  ،“های صنعتیارزیابی داربست”و  “استفاده از انرژی خورشیدی در پروژه”متفاوت  یزمینه

 خاتمه -10

که  ها و پیشنهادهاییهمچنین از راهنمایی قدردانی کردند؛ و تشریف آوردند، دعوت ایشان را پذیرفتندبرای اینکه ان میهمانی از پایان، آقای مهندس انصاردر 

 مطرح نمودند، بسیار سپاسگزاری کردند.
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