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الزامات هماهنگی
Construction Managementمدیریت ساخت• and  Engineering

هماهنگی سیستم های سازه و تأسیسات•

انبوه سازی•

پیش ساختگی•

آشنایی با مدارک اجرایی ساختمان•



مدیریت ساخت
انجام  تلفیق علم هنر و فن است و به منظور آموزش برای: مدیریت ساخت•

فعالیت های آماده سازی نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های عمرانی
.طرح ریزی شده است 

:معرفی رشته •
ش  در رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، انجام وظایف و نق•

در عین  های مدیریتی نمود بیشتری یافته و هدف تربیت افرادی است که
دارا بودن توانایی های یک مدیر، قادر به اجرای وظایف یک مهندس  

زی،  به عبارت دیگر توانایی های الزم جهت برنامه ری. عمران نیز باشند
هدایت،نظارت، اجرا و کنترل ساخت پروژه های بزرگ عمرانی در سطح  

.  باشندملی،منطقه ای و شهری را دارا 

ها  هایی نظیر سدهای بلند، بنادر وسازه های دریایی،پاالیشگاهپروژه •
ونیروگاهها،مجتمع های بزرگ مسکونی واداری، سازه های بلند، پل های

.آنهابا دهانه بزرگ وسیلوها ونظایر 



:ها عبارتست ازتوانائی برخی •

ادی ارزیابی و کنترل پروژه های عمرانی، مدیریت پروژه و امور پیمان در ابعاد حقوقی، اقتص

یل واجرایی، امور قراردادها، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، هدایت و رهبری منابع انسانی،تحل

، انواع مصالح و روش های ساخت، تجزیه وتحلیل عملیات ساخت ونگهداری پروژه های بزرگ

.استفاده بهینه از ماشین آالت و روش های ترمیم سازه ها

:ارشد عمران مهندسی و مدیریت ساخت و تعداد واحدها( سرفصل)برنامه درسی •

واحد32: تعداد کل واحدها •

واحد15: دروس اجباری 

واحد9: دروس اختیاری 

واحد6: پروژه 

واحد2: سمینار



اصول و مقررات پیمان•

مدیریت ماشین آالت•

روش های ساخت•

مهندسی ارزش•

مدیریت پروژه•

سایر مباحث مدیریت•
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و مقررات پیمان  اصول 
این قراردادها  . پیمان شما را با نحوه انعقاد و مدیریت قراردادها آشنا می کندو مقرراتاصول 

مترین  مه. معموال با مشتریان، تأمین کنندگان، پیمانکاران، مشاوران و کارکنان منعقد می گردد
عملکرد های مدیریت پیمان شامل مذاکره، فراهم کردن قرارداد، انعقاد قرارداد، نظارت بر اجرای

ت هدف مدیری. قرارداد، تطابق قرارداد با قسمتهای ساخته شده و تحلیل مفاد قرارداد می باشد
ن نمودن عملکرد فنی و مالی پروژه بر حسب خواست کارفرما ضمن محدود نمودبهینه پیمان 

انواع قرارداد ها، نحوه برگزاری مناقصات و روشهای تأمین شناخت : اهداف . ریسک خواهد بود
.  تدارک در پروژه ارضا خواهد شد



(449نشریه)آالت مدیریت ماشین 
ا  امروزه ماشین آالت نقش مهمی درچگونگی اجرا هزینه ها و سرعت تکمیل طرح های عمرانی ایف

احی و اجرای زمینه را برای طردر صنعت مینمایند حضورماشین آالت پیشرفته و باقابلیت های باال 
پروژه های بزرگ عمرانی درکشور عدماز وضعیت طرح های بزرگ فراهم می سازد ارزیابی کلی 

ود مشکل موج. ساختوجود یک رویکرد علمی به مقوله کنترل و مدیریت پروژه را نمایان خواهد 
و مدیریت ماشین االت عمرانی درپروژه های عمرانی بعنوان یکی ازعوامل افزایشدرسازماندهی 

.  استهزینه درپروژه ها مطرح شده 
ور  اجرای پروژه های بزرگ عمرانی کشدر زمینه سوددهی به اینکه یکی ازعوامل موثر باعنایت 

کاهش هزینه های ناشی ازماشین االت بعنوان یک راه حل مناسب جهت افزایش بهره وری  
هزینه  ودرنتیجه سوددهی موردنظر می باشد بنابراین برای افزایش بهره وری ماشین آالت و کاهش

.  باشدهای راهبری آنها استفاده ازروشهای اصولی نگهداری و تعمیرات اجتناب ناپذیر می 

مراقبت وضعیت مبتنی براطالعات جمع اوری شده روش 
راهکار مناسبی عمده خرابی ماشین االت میتواند ازدالیل 

مدیران پروژه ها درزمینه مدیریت و راهبری برای 
.باشدماشین االت مناسب 



روش های ساخت 
:انواع روشهای ساخت و ساز را می توان به هفت دسته عمده زیر تقسیم  بندی نمود

سنگ در این روش، قسمتهای باربر از خشت و گل و یا چوب و گل و یا گل و-ابتدائیساختمان سازی با روشهای –1
و یا گل و گچ و سنگ و یا خشت و آجر ساخته می شود

Elementary Building System

فراد عملیات ساختمانی با استفاده از وسایل ابتدائی توسط ا: متداولساختمان ساز با روش های سنتی و یا –2
.متخصص و نیمه ماهر و غیرماهر انجام می شود

Traditional or Conventional Building System

لت بتنیساختمانهای با اسکلت فلزی و یا اسک-اجرای کار توسط افراد و متخصصان: پیشرفتهساختمان سازی –3

فلزی و ها، پانلهای پیش ساخته، تیرها و ستونهایتیرچه از قطعات آماده شده از قبیل : ساختمان سازی صنعتی–4
.استفاده می شود… فلزیبتنی، شبکه های 

Industrialized Building

ین به کل در کارخانه بتنی، پیش ساخته می شود و توسط ماشین های سنگ: سیستم های پیش ساخته سنگین–5
.کارگاه ها حمل و نصب می گردند

Heavy Weight Pre-Fabricated Systems
:سیستم پیش ساخته نیمه سنگین–6
:سیستم های ساختمانی پیش ساخته سبک–۷



چكيده•

 مهندسی ارزش(به انگلیسی :Value Engineering) ) طول بیش از پنج دهه کاربرد آن با تحوالت مختلفی در

ا از این روزها مهندسی ارزش طیف وسیعی از کاربرده. به ویژه در زمینه گسترش دامنه کاربرد همراه بوده است

امنه گسترش د. برنامه ریزی استراتژیک تا کاربرد در تصمیم گیری های کوچک یک شرکت را پوشش می دهد

.  کاربردها با تغییراتی در مفاهیم مهندسی ارزش و تغییر نگاه از مهندسی به مدیریت همراه بوده است

 دقت بایدبه بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها و ارزش، مهندسی ارزش، مدیریت ارزش و برنامه ریزی ارزش تحلیل

.  کرد

 ارزش، تحلیل ارزش، مدیریت ارزش، برنامه ریزی ارزشمهندسی :  کلیدی این گفتار کلمات



تاریخچه
ین کار طراحی و تدو. صورت گرفتجنگ جهانی دومتحلیل ارزش به صورت یک روش فنی ویژه، در سال های پس از

.  آغاز شدجنرال الکتریکمعاون فنی بخش خریدهای شرکت (Henry Erlicher)هنری ارلیچراین روش به دستور

به وی معتقد بود که برخی از مواد و مصالح و طرحهای جایگزین، که به طور ضروری و به علت کمبودهای زمان جنگ

قای کارایی  به دستور او در داخل شرکت و به منظور ارت. کار گرفته می شدند دارای عملکرد بهتر با هزینه کمتر هستند

.  مل آمدتولید از طریق تأمین مواد، مصالح و روشهای جایگزین برای مواد و مصالح پرهزینه، کوشش همه جانبه ای به ع

شرکت جنرال مهندس ارشد (Lawrence D.Miles)الرنس مایلزاین وظیفه برعهده194۷در سال 

مایلز در مورد روش ها و فنون موجود به پژوهش پرداخت و از برخی روش های مرسوم به صورت . نهاده شدالکتریک

دسی ارزش مایلز که مبتکر و بنیانگذار مهن. تلفیقی با روش مرحله به مرحله خویش برای تحلیل ارزش بهره گرفت

به شمار می رود، یک روش رسمی رابه اجرا درآورد که در جریان آن چندین گروه از کارکنان شرکت، عملکرد 

افت آنان به اتکای روش های خالق گروهی و بدون. را بررسی می کردندجنرال الکتریکمحصوالت تولیدی شرکت

«  ل ارزشتحلی»روش . کارایی محصول، تغییراتی در محصوالت شرکت بوجود آوردند و هزینه های تولید را کاهش دادند

زمان های پذیرفته شد و به تدریج شرکت های دیگر و برخی ساجنرال الکتریکبه عنوان یک استاندارد در شرکت

دکه روش و نتیجه این ش. دولتی نیز این رو ش جدید را به عنوان ابزاری برای کاستن از هزینه های خود به کار بستند

به وجودآمد« مهندس ارزش»تکنیک 
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کاریبرنامه 
ئله برنامه کاری مهندسی ارزش ارایه ای از رویکردها وعملکرد الزم برای بدست آوردن جواب بهتر و موثرتر برای مس

سی ارزش اجرا البته به دلیل اینکه اگر نتایج یک مطالعه مهند. برنامه مهندسی ارزش شامل شش فاز می باشد. می باشد

.نگردد، عمالً هیچ فایده ای نداشته است، بعضی افراد فاز اجرا را نیز جزو فازهای برنامه کاری می دانند

فاز اطالعات-1

فاز تحلیل کارکرد-2

فاز خالقیت-3

فاز ارزیابی-4

فاز توسعه-5

فاز ارائه-6

فاز اجرا-۷

گراستمحصول . 1

نداهایی که در گذشته کاربرد داشته به کارگیری روش. 2

تحلیلشیوه تجزیه و . 3

پردازدبه حل مسئله می "مستقیما. 4

گیردکاهش هزینه را در نظر می . 5

بر دیدگاه فردی تکیه دارد. 6



هماهنگی سیستم های سازه و تأسیسات
وظایف مهندس معمار•

یافتن پروژه جدید از طریق بازاریابی و دادن توضیحات الزم برای مشتری•
مشورت با مشتری برای تعیین نیاز مشتری و الزامات الزم برای ساختمان ها•
بررسی و تحلیل شرایط و خصوصیات زمین و محوطه ساخت و ساز•
تعیین خصوصیات فیزیکی و کمی طرح و هزینه یابی و زمان بندی اولیه پروژه•
تهیه طرح ها و نقشه های پروژه با استفاده از نرم افزارهای طراحی و مدلسازی •

همكاری با سایر مهندسان از جمله مهندسان تاسيسات مكانيک،  •
رقی  در انجام محاسبات فنی و تاسيسات مكانيكی و ب... مهندسان برق و 

...و 

نظارت بر کار تکنسین ها•
بستن قرارداد با پیمانکاران•
مدیریت پروژه های ساخت و ساز•
بازدید از محل پروژه برای اطمینان یافتن از پیشرفت آن مطابق با برنامه•



مشورت مهندس معمار قبل از طراحی  و در هنگام ایده •
اولیه با مهندسین سازه و تأسیسات

تأثیر مشورت اولیه در ساختار طراحی مهندس معمار•

ین و کشیدن طرح طبق دو مورد باال بعالوه تأثیر دادن قوان•
مقررات ملی ساختمان بوسیله مهندس معمار

هت ارسال کتبی نقشه ها به مهندسین سازه و تأسیسات ج•
اظهار نظر کتبی

ن اصالح موارد مطرح شده و تشکیل جلسه با تک تک ای•
متخصصین

نهایی کردن طرح توسط مهندس معمار•

تشکیل جلسه نهایی با کلیه متخصصین امر•



برای منظورهای اشاره شده(3D)درست کردن ماکت •



برای منظورهای اشاره شده(3D)درست کردن ماکت •



انبوه سازی



ه می شود به به مقدار زیاد گفتاستانداردبه تولید کاالی :تولید انبوه•

. نیز باشدخط مونتاژخصوص که شامل 

ز تولید انبوه در تولید انواع و اقسام کاالها استفاده می شود؛ ا•

د جدا گرفته تا قطعات جام( مانند سوخت و مواد شیمیایی)سیاالت 

یل مانند اتومب)ویا حتی سرهم کردن آن قطعات ( مانند بست)از هم 

(.  سازی

سیترون لوکوربوزیه•

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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:مزایای انبوه سازی•

اقتصادی بودن•

بهینه سازی استفاده از زمین و امکانات زیر ساخت ها•

استفاده از فنآوری مدرن در ساختمان•

سرعت در ساخت و ساز•

ایجاد اشتغال•

ایجاد اعتماد و رشد در کشور•



:معایب انبوه سازی•

تاثیرات فرهنگی•

ایجاد فاصله با گذشته سنتی•

عدم حس تعلق به فضا•

(بی روح بودن فضا)ماشینی شدن محله •

(روح آزاد بشر در بند)اسیر بودن میان انبوه •

مجتمع اکباتان تهران •

.توضیح اینکه شاید بعضی از موارد باال برای نسل امروز بی معنی باشد•



:ُبعد اقتصادی•

شناسایی کامل جریان هزینه ها و درآمدها در طول عمر پروژه•

محاسبه ارزش حال تمام هزینه ها  و عواید طرح•

محاسبه ارزش فعلي خالص طرح یا نرخ سودآوري پروژه•



:انتخاب نوع زمین•

زمین مرغوب و تاثیرات آن  •

مسکن کاالیی غیر جابجایی است•

مکان احداث پروژه از لحاظ تقاضا و قیمت پرداخت به آن•

قیمت ارزش مکان احداث باال باشد هزینه باال می رود•

باید بازدهی پروژه باال باشد•



:طول دوره ساخت•

تأثیر زیادی بر هزینه ساخت و هزینه سرمایه دارد•

با کاهش طول دوره ساخت هزینه سرمایه بصورت قابل  •
توجهی کاهش می یابد

نرخ سودآوری پروژه افزایش می یابد•



:مقیاس تولید•

رانه طبق قواعد اقتصادی با افزایش سطح تولید هزینه س•
تولید کاهش می یابد

:طول دوره ساخت•

تأثیر بسیار جدی انبوه سازی بر طول دوره ساخت است•
در حال حاضر طول دوره ساخت در ایران دو سال است•



نا نوشته ها

طرح ها و ایده های زیادی برای تامین مسکن داده می شود، اما •

. دمتاسفانه در هیچ جا از نیازهای مردم و جامعه صحبت نمی شو

مثال در مسکن مهر به چه بخشی از نیازهای مردم پاسخ داده  

شد؟ 

ط انبوه سازان تا چه اندازه با مردم همراه بودند؟ همه به نوعی فق•

.  به منافع خود فکر می کنند

ه ارائه  باید مجموعه ای وجود داشته باشد که بابت برنامه هایی ک•

.داده میشود، جوابگو باشد



:در انتها این بحث شاید بتوان گفت •

ی و تخصص، سرمایه و تجربه سه عنصر اساس•
.موتور محرک انبوه سازی است



پیش تنیدگیپیش ساختگی و 
Prefabricate

اده  به گواهی تاریخ شاید بتوان سیاه چادرهای مورد استف•

شده در قبایل و عشایر ملل مختلف را به عنوان اولین

صد نمونه های صنعت پیش ساختگی نام برد، ولی امروز ق

شته و تاریخ نگاری این صنعت را در دنیا و کشور ایران ندا

تر از  بیشتر نگاه مان به توسعه و بهره گیری هر چه بیش

.این صنعت در زندگی امروزی است



Lloyds building London



:تعریف پيش ساختگی•

سیستم  تولید صنعتی یا غیر صنعتی قطعات تشکیل دهنده یک•
ساختمان که در خارج از محل ساختمان اماده و در محل مقرر  

.نصب می گردد

قت و عدم نیاز به تجارب مختلف و صرف واز مزایای تولید صنعتی•
در بحث پیش ساختگی باید حجم کار و. هزینه زیاد می باشد

اد و خصوصیات اجزا و عناصر از نظر ابع–مد نظر امکانات–فضاها 
ب  نص–طریقه حمل و نقل –وزن قطعات و حتی نحوه قالب گیری 

.نظر قرار دادقطعات و حتی پوشاندن درزها را باید مد



:پيش ساختگیتاریخچه •

یش  پیش ساختگی به نسبت مبحث جدید است ولی نمونه هایی از پگفت باید•
ه در برای مثال آجر اولین جز پیش ساخت.ساختگی سال ها قبل استفاده شده است

.ساختمان بوده و هست

میالدی طرحی در مورد یک شهر پیش ساخته  16لئوناردوداوینچی در دهه دوم قرن •
.داده است

لزی بنای کتابخانه ملی فرانسه در پاریس از قطعات پیش ساخته ف1842در سال •
.ساخته شد

قصر کریستال در لندن از قطعات پیش ساخته فوالدی جدا از هم 1851در سال •
.ساخته شد

سترالیا خانه های پیش ساخته چوبی ازنمایشگاه بین المللی پاریس به ا1854در سال •
.حمل شد



:سيستم های پيش ساختگی•

فوالدیسیستم •

سیستم چوبی•

(محصوالت نفتی)سیستم الیاف مصنوعی •

سیستم بتنی•



ارزیابی و مقایسه روش های اجرائی و سيستم هایبرای •

:گروه و معيار را همواره باید مد نظر قرار داد4ساختمانی 

مسایل و عوامل اقتصادی-1

زمان و سرعت اجرا-2

سهولت و گستره کاربرد شیوه مورد نظر-3

قابلیت ها و ویژگی های فنی-4



:مسایل و عوامل اقتصادی-1

زم است هیچ سیستم پیش ساخته دارای برتری مطلق نمی باشد و ال

بودجه متناسب با نیاز زمانی، موقعیت جغرافیایی، اقلیم منطقه و

ردد  مورد نظر، مناسب ترین گزینه برای پروژه مورد نظر انتخاب گ

ط با از نقطه نظر اقتصادی و با عنایت به افزایش هزینه های مرتب

اجرا از جمله هزینه نیروی انسانی و با عنایت بر ضرورت کاهش

مصالح، بهره مندی ( پرت)زمان اجرا و کاهش هزینه های دورریز 

. از صنعت پیش ساخته فراخورد نیاز توصیه می گردد



:مسایل و عوامل اقتصادی-1

در تفاوت عمده و شاید دلیل اصلی کمتر بهره بردن ساخت وسازهای شهری از صنعت پیش ساختگی

غیر مقایسه با انبوه سازی ها، عدم آشنایی اقشار درگیر در ساخت وساز شهری می باشد که از قشر

گیری  این قشر در تالش هستند نقصان دانش خود را در به کار. متخصص معموال تشکیل شده است

کاری نیروهای مصالح نوین و پیش ساخته با حذف صورت مساله جبران کنند و بیشتر با اتکا به تجربه

ای چون، سنتی معمار و بنای ساختمانی پروژه های خود را پیش ببرند، غافل از اینکه مشکالت عدیده

ژه به کندی ساخت وساز، افزایش هزینه تمام شده ساخت، افزایش پرت و عدم کیفیت مناسب به وی

تر هنگام بروز حوادث طبیعی چون زلزله ماحصل چشم پوشی از به کارگیری مصالح و راهکاری بس

.با یک مثال ساده به یادداشت خود خاتمه می دهم. ساخته نوین ساختمانی می باشد



:مسایل و عوامل اقتصادی-1

ه  در طول چندین سال تجربه کاری خود و دوستان هم صنف خود بارها و بارها با این مقایس
متری می خواهیم بسازیم، چقدر تمام می  2۰۰روبه رو شده ایم که یک ویالی دوبلکس 

تره و ما نیز طبق اصول حرفه ای و مهندسی ابتدا ساختمان را به طور دقیق طراحی، م: شود
سری برآورد، قیمت های روز بازار را برای مصالح از بازار اخذ و طی آنالیز دقیق و ضرایب باال

آیتم برآورد نموده  6۰و سود و حمل و نقل و زمان ساخت قیمت تمام شده را در حداقل 
ایم، 

این 1/5ا ، در منطقه ب).........(مشتری با نگاه بر عدد نهایی به این پاسخ بسنده نموده که معمار 
درصد  9۰ماه که شما می گویید می سازد و در 8مبلغ همین ویال را در همین مدت زمان 

مواقع توضیحات ما دال بر دفاع از آنالیز قیمت مثمر ثمر واقع نمی گردد،  

که تا سال بعد می بینیم در حالی که به حالت استیصال رسیده و از این2شخص مورد نظر را 
ن برابر رقم پیشنهادی معمار هزینه کرده، اعصاب ندارد و هنوز ویال یا ساختما3به امروز 

اختمان  مورد نظر تمام نشده، مورد شماتت خانواده می باشد نتوانسته به موقع از ویال یا س
ر به  معمار که تیشه اش یکجا گیر کرد دیگ: و این جمله معروف که. خود بهره برداری کند

.این راحتی خارج نمی شود



در این پروژه مبحث پيش ساختگی از چندین لحاظ مورد •
:قرار ميگيردبررسی

از نظر روش ساخت-1

از نظر سیستم اجرا-2

از نظر روش اجرا-3

از نظر وزن سیستم -4













:زمان و سرعت اجرا-2



سهولت و گستره کاربرد شیوه -3
:مورد نظر



:قابلیت ها و ویژگی های فنی-4





تعریف و مزایای پيش ساختگی  •

.مقاوم در برابر زلزله•
.مقاوم در برابر شرایط بد آب و هوایی•
.لفامکان ساخت و ساز در چهار فصل سال و در تمام نقاط ایران با شرایط اقلیمی مخت•
.امکان دستیابی به جداول زمانبندی و برنامه ریزی طرح•

ر باال بودن سرعت اجرای کار و کوتاه بودن زمان سرمایه گذاری برای ساخت و ساز و د•
.نتیجه بازدهی باالی سرمایه گذاری ها

نیاز به  پایین بودن هزینه ها بعلت صاف و صیقلی بودن سطح قطعات و به تبع آن عدم•
.اندودکاری از جمله گچ  و خاک و گچ رویه

کاهش و صرفه جویی در اتالف مواد اولیه، زمان، ضایعات، نیروی انسانی متخصص و•
.ماهر

.کیفیت برتر به دلیل دارا بودن تجهیزات و ماشین آالت مکانیزه•
ر جلوگیری از تبادل حرارت و اشغال فضای اضافی بعلت نصب عایق های مناسب د•

.داخل دیوارهای خارجی

http://www.deesman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2014-05-10-11-07-20&catid=23:about-deesman&Itemid=196


آشنایی با مدارک اجرایی ساختمان

منظور از مدارک چیست؟•

ان  اسنادی که توسط آن مهندسین رشته های هفت گانه سازم•
نظام مهندسی ساختمان خدمات خود را به مالک و دیگر ارگان

.  های ذیربط ارائه می دهند



مدارک اجرایی ساختمان

دفترچه اطالعات ساختمان•
(مرحله4شامل)برگه اعالم شروع عملیات ساختمان •
مجری/ تعهد نامه ناظر هماهنگ کننده •
تعهد نامه سازه پروژه•
فرم بازدید اولیه مهندس ناظر سازه یا معمار از زمین•
قرارداد نظارت مرحله ای مهندسین ناظر بر اجرای ساختمان•
برگ در خواست آزمایش بتن•
(سه مرحله)گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی نظارت معماری •
(سه مرحله)گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی نظارت تأسیسات برقی •
(رحلهسه م)گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی نظارت تأسیسات مکانیکی •
(دو مرحله)گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی نظارت نقشه برداری •



دفترچه اطالعات ساختمان



(مرحله4شامل)برگه اعالم شروع عملیات ساختمان 



مجری/ تعهد نامه ناظر هماهنگ کننده 



تعهد نامه ساز پروژه



فرم بازدید اولیه مهندس ناظر سازه یا معمار از زمین



قرارداد نظارت مرحله ای مهندسین ناظر بر اجرای ساختمان



برگ در خواست آزمایش بتن



گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی نظارت 
(سه مر حله)معماری 



برقی  گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی نظارت تأسیسات
(سه مرحله)



ت  گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی نظار
(سه مرحله)تأسیسات مکانیکی 



ت  گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی نظار
(دو مرحله)نقشه برداری 





:منابع

•http://www.civilica.ir

•http://www.ravanshadnia.com
•http://www.jmmj84.blou;s

عکس ماکت از آرشیو مولف•
مدارک اجرایی ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان •

استان آذربایجان غربی
مرجع دانش مهندسی ارزش ایران•
و مقررات پیمانجزوه مدیریت•

http://www.civilica.ir/
http://www.ravanshadnia.com/
http://www.jmmj84.blou;s/
http://iranvalue.ir/
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=580&q=%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&sa=X&ved=0ahUKEwje_d-37JvPAhUH2CwKHSYnAlYQ1QIIaygB

