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دامنه کاربرد

رعایت اصول بیان شده در  این بخش برای تمامی کار های اجرایی ساختمان با توجه به قوانین و آیین نامه  های 
موجود در کشور الزم االجرا می باشد. 

تعاریف کلی و واژه  ها
عملیات ساختمانی: عملیات ساختمانی در کار های اجرایی تزیینات داخلی شامل توسعه، تعمیر و تغییر 

فضای داخلی با توجه به خواسته  ها و نیاز  های کارفرما می باشد. 
یا  یک  آن  در  که  است  محلی  ساختمانی:  کارگاه 
تعدادی از عملیات  هاي ساختمانی انجام می شود. در 
محل کارگاه باید محل انبار مصالح یا استقرار تجهیزات 

و ماشین آالت در نظر گرفته شود. 
می باشد  ساختمانی  کارگاه  محدوده  در  کار:  محل 
به  کارگران  و  مجریان  و  است  کارفرما  اختیار  در  که 
درخواست و به حساب کارفرما در آنجا مشغول به کار 

می باشند.
وسایل و تجهیزات: ابزار، ماشین آالت، داربست  ها، نردبان  ها، سکو ها و تجهیزات مشابه که در کارگاه مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
حفاظت: اقدامات و عملیاتی که به منظور نگهداری و مراقبت از افراد، اشیاء، اموال، ابنیه، وسایل و تجهیزات 

در مقابل خطرات ناشی از اجرای عملیات ساختمانی به کار برده می شود.

ایمنی: 
 مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در کارگاه ساختمانی با عملیات ساختمانی 

ارتباط دارند.
 مصون و محفوظ بودن کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی )شعاع( کارگاه ساختمانی، عبور مرور، فعالیت 

یا زندگی می کنند. 
کارگاه  مجاورت  یا  داخل  در  آن  نظایر  و  تجهیزات  و  تأسیسات  خودرو ها،  ابنیه،  از  مراقبت  و  حفاظت   

ساختمانی.
خطر: خطر به شرایطی اطالق می شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب و صدمه به افراد، خسارت به وسایل، 

تجهیزات، بنا ها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در یک عمل از قبل تعیین شده باشد. 
بهداشت کار )بهداشت حرفه ای(: عبارت است از علم و فن پیشگیری از بیماری  های ناشی از کار و ارتقای 

سطح سالمتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محل کار.
محیط زیست: محیط زیست عبارت است از سالمت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی )شعاع 
مؤثر( کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند و همچنین جلوگیری از آلودگی هوا، آب، 

خاک و آلودگی صوت ناشی از عملیات ساختمانی.
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حادثه: حادثه رخدادی غیرعمد است که به طور غیرمنتظره اتفاق افتد و باعث خسارت مالی و صدمه جانی 
شود. 

حادثه ناشی از کار: حادثه ناشی از کار رخدادی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای شاغلین 
در کارگاه ساختمانی اتفاق افتد. 

بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی: بیماری است که در اثر اشتغال در محل کار برای کارگر به وجود آمده 
یا تشدید شده، و عامل اصلی و مرتبط با آن در محل کار و به عنوان عامل زیان آور موجود می باشد.

مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت کارگاه

در کارگاه ساختمانی کارفرما و مجریان موظف هستند 
اقدامات الزم به منظور حفظ و تأمین ایمنی، بهداشت 
هرگاه  آورند.  به عمل  را  محیط زیست  حفاظت  و  کار 
در یک کارگاه ساختمانی چند مجری به طور همزمان 
محدوده  در  مجری  هر  باشند،  کار  به  مشغول  هم  با 
مقررات  اجرای  مسئول  خود  کاری  شرایط  و  قرارداد 
مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد و 
و  نموده  همکاری  یکدیگر  با  هستند  موظف  مجریان 
سازنده یا کارفرما یا هر فرد باالدست دیگری مسئول 

مراقبت و ایجاد هماهنگی بین آنها می باشد. 

ایمنی
 مجری نباید به هیچ کارگری اجازه دهد که خارج از ساعت عادی کار، به تنهایی مشغول به کار باشد. در 
صورت انجام کار در ساعت غیرعادی، باید روشنایی کافی، امکان برقراری ارتباط و تمام خدمات مورد نیاز 

کارگران فراهم باشد. 
 مجری باید نسبت به شناسایی شرایط و مخاطرات احتمالی محیط کار که ممکن است خطراتي را به وجود 
آورد، اقدام نموده و اقدامات پیشگیرانه مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتمالی و به عبارت دیگر مدیریت 

ریسک به عمل آورد. 
 کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور شده و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل 

آن جلوگیری به عمل آید. 
یا محدود نمودن موقت پیاده روها و سایر   مسدود 
معابر و فضاهای عمومی، برای تخلیه مصالح، وسایل و 
تجهیزات و یا انجام عملیات ساختمانی ممنوع است، 
مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیربط برای مدت معین و 
با رعایت مفاد تعیین شده در مبحث 12 مقررات ملی 

ساختمان.
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جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی
دارد،  وجود  آتش سوزي  خطر  که  مکان هایي  در   
و  غیرمحصور  روشنایي  کردن  روشن  آتش،  افروختن 

وسایل گرمایشي ممنوع است.
 ضایعات مصالح قابل احتراق،  باید در جاي مناسبي 
به  و  خارج  کار  محل  از  روزانه  به طور  و  جمع آوري 

محل هاي مجاز حمل شوند.
قابل  مصالح  و  مواد  موقت  نگهداري  و  کردن  انبار   
احتراق و اشتعال مانند رنگ، روغن، تینر، چسب، کاغذ 
دیواري،  چوب و گوني باید مطابق مبحث سوم مقررات 

ملي ساختمان1 انجام شود.

بهداشت کار
با  مرتبط  زیان آور  عوامل  و  خطرات  کلیه  شامل  کار  بهداشتی  ریسک های  ارزیابی  به  نسبت  باید  مجری 
عوامل  و  کنترل خطرات  در خصوص  برنامۀ خود  اولویت ها،  براساس  و  نماید.  اقدام  ساختمانی  کارگاه های 

زیان آور محل های کار را به اجرا گذارد. 
 انجام اقدامات کنترلی در مبدأ ایجاد خطرات و عوامل زیان آور در محل کارگاه های ساختمانی.

 مواد شیمیایی و ترکیبات مورد استفاده در محل های کار از قبیل ظروف حاوی حالل، مواد قابل اشتعال 
و احتراق، اسیدها، فلوئور و یا سایر مواد مورد استفاده باید دارای برچسب بوده و فقط برای مصرف روزانه 

نگهداری شود. 
در  استفاده  مورد  شیمیایی  ترکیبات  و  مواد   
اطالعات  برگه  دارای  باید  ساختمانی  کارگاه های 
ایمنی مواد باشد و یک نسخه از آن در داخل کارگاه 

ساختمانی نگهداری شود.

1ـ مبحث حفاظت ساختمان ها در برابر حریق

شکل 4
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آلوده کننده در تماس مستقیم  یا سایر مواد  با گچ، سیمان  به طور مستمر  افرادی که  به   در اجرای کار، 
هستند، باید یک بار برای هر شیفت کاری شیر داده شود.

 درصورتی که میزان آالینده ها در محل کار و یا اطراف بیش ازحد مجاز باشد، کارفرما مکلف به پیش بینی 
تمهیدات الزم برای کاهش آالینده ها می باشد. 

 آب آشامیدنی، سالم، گوارا و کافی در اختیار کارگران قرار گیرد. 
 محل های تعویض لباس و رختکن باید متناسب با فضای کارگاه محلی سرپوشیده و بهداشتی، برای تعویض 

و نگهداری لباس کارگران باشد. 
 نور و روشنایی طبیعی و یا مصنوعی کافی و مناسب و در صورت لزوم روشنایی قابل حمل، در محل های 

کار، عبور و مرور، سرویس های بهداشتی، رختکن، غذاخوری، اقامت و استراحت کارکنان فراهم شود. 
باید به طور  اقامت و غذاخوری کارکنان   کلیه محل های کار، رختکن، استراحت، سرویس های بهداشتی، 

طبیعی یا مصنوعی تهویه شوند، به گونه ای که هوای کافی و سالم برای محل های فوق فراهم شود. 

حوادث شغلی در رشته
است  موظف  مجری  حادثه،  وقوع  احتمال  درصورت 
عملیات  ادامه  از  الزم،  حفاظت  و  ایمنی  تأمین  تا 
نماید. در  ساختمانی در موضع خطر خود خودداری 
یا فوت،  صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح 
اقدامات فوری برای رفع  از  مجری موظف است پس 
خطر، مراتب را حسب مورد به مراجع ذیربط گزارش 

نماید. 

کمک های اولیه در رشته
و  کار  نوع  به  بسته  ساختمانی،  کارگاه های  کلیه  در 
اولیه  کمک های  وسایل  شاغلین،  تعداد  با  متناسب 

فراهم و آموزش افراد در این زمینه، تأمین شود. 
تمهیدات الزم برای ارتباط فوری با بخش های امداد 
یا  دیده  آسیب  کارگران  اضطراری  انتقال  و  نجات  و 
به  شوند،  ناگهانی  بیماری های  دچار  که  کارگرانی 

مراکز پزشکی به عمل آید. 
بایستي جعبه کمک های اولیه، دارای وسایل ضروری 
هرگونه  از  و  شود  نصب  مناسب  جای  در  و  بوده 
آلودگی و گرد     و غبار دور نگه داشته شود و همیشه 

در دسترس افراد شاغل باشد.
وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و 

آتش نشانی نیز فراهم باشد.

شکل 5

شکل 6



102

وسایل و تجهیزات حفاظت فردي
افراد  به سر  و...  امکان برخورد وسایل، مصالح  کاله ایمني: در کارگاه هایي که 
دارد،  وجود  سقوط  اثر  در  افراد  به  خسارت  آمدن  وارد  احتمال  یا  دارد  وجود 

استفاده می شود.

حمایل بند کامل بدن و طناب مهار: در صورت نبود وسایل حفاظت از افراد 
در اثر سقوط از ارتفاع، باید حمایل بند کامل بدن و طناب مهار در اختیار افراد 

قرار گیرد.

عینک ایمني و سپر محافظ صورت: در کارهایي که امکان ایجاد خطر 
براي سر و صورت و چشم افراد ) مانند ماسه پاشي، بتن پاشي، جوشکاري 
و....( وجود دارد باید از عینک ایمني و سپر محافظ صورت متناسب با نوع 

کار استفاده شود.

ماسک تنفسي حفاظتي: درصورتي که تهویه فضاهاي در معرض گردوغبار، 
گازها و بخارهاي شیمیایي زیان آور از نظر فني امکان پذیر نباشد، باید متناسب با 
نوع کار و شرایط محیط و خطرهاي مربوط، ماسک تنفسي حفاظتي در اختیار 

افراد قرار داده شود.

چکمه و نیم چکمه الستیکي: به منظور حفاظت پاي کارگران در مقابل بتن، 
رطوبت، آب، گل متناسب با نوع کار باید چکمه و نیم چکمه الستیکي تهیه شده 

و در اختیارشان قرار گیرد.
دستکش حفاظتي: براي حفاظت از دست کارگراني که با اشیاء داغ، تیز و برنده 
حفاظتي  دستکش  باید  دارند،  سروکار  پوست  تحریک کننده  و  خورنده  مواد  و 

مناسب تهیه شده و در اختیار آنها قرار گیرد.

کفش و پوتین ایمني: براي تمام کارکناني که پاي 
آنها موقع کار در معرض خطر برخورد اجسام، اجسام 
داغ و برنده قرار دارد باید کفش و پوتین ایمني تهیه 
شود. براي پیش گیري از خطر برق گرفتگي کارگران 
تهیه  الکتریسیته  عایق  مخصوص  ایمني  کفش  باید 

شده و در اختیارشان قرار گیرد.
شکل 11
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افرادي که با دستگاه مته برقي و سایر وسایل که قطعات گردنده آنها احتمال درگیري با دستکش آنها 
را دارد نباید از هیچ گونه دستکشي استفاده کنند.

توجه

لباس کار: لباس کار باید متناسب با نوع کار و خطرات احتمالي در اختیار 
کارگران و افراد شاغل در کارگاه قرار داده شود. لباس باید مناسب با بدن 
شخص بوده، هیچ قسمتي از آن آزاد نباشد، داراي جیب هاي کوچک و تعداد 

کم باشد و همچنین شلوار آن بدون دوبل باشد.

گوشي حفاظتي: در   صورتي که کارکنان در معرض مداوم صداهاي شدید باشند باید 
از گوشي حفاظتي مناسب استفاده نمایند.

استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار ممنوع است. توجه

وسایل دسترسي

باالبر سّیار است که  از وسایل دسترسي، وسایل موقتي نظیر داربست، نردبان، راه پله، راه شیب دار،  منظور 
براي دسترسي افراد به قسمت هاي مختلف بناي در دست احداث، تعمیر، بازسازي و تخریب مورد استفاده 

قرار مي گیرد.

داربست
کلیه قسمت هاي داربست باید از مصالح مناسب و مرغوب ساخته و آماده به کار شود و عالوه بر ایستایي و 

پایداري الزم، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
قطعات چوبي و اجزاي فلزي به کار رفته در داربست باید فاقد پوسیدگي، ترک خوردگي و سایر نواقص باشند.
از مواد چسبنده و لغزنده باشد. داراي  باید صاف، بدون زائده و عاري  تخته هاي مورد استفاده در داربست 
ضخامت یکسان بوده و موقع استفاده کنار یکدیگر نلغزند. فاصله تکیه گاه هاي تخته ها براي کارهاي سنگین 

حداکثر 1/8 متر و براي کارهاي سبک 2/3 متر باشد.
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پایداري، استحکام و ایمني داربست در زمان هاي مشخص )قبل از شروع کار، حداقل هفته اي یکبار حین استفاده و 
یا پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در کار و یا پس از وقوع باد و طوفان و...( مورد بررسي و کنترل قرار گیرد.

در قسمت باز جایگاه کار براي پیشگیري از سقوط افراد از نرده حفاظتي استفاده شود. نصب پاخور در لبه هاي 
باز آن براي پیشگیري از سقوط اشیاء ضروري است.

در صورت وجود برف و یخ روي داربست باید قبل از کار برف و یخ از روي جایگاه برداشته شود.
در  شود.  استفاده  مصالح  انبار  براي  نباید  داربست ها  جایگاه  از 
صورت لزوم در زمان کوتاه مي توان با توزیع یکنواخت بار تعادل 
داربست را حفظ کرد ولي فوراً پس از اتمام کار روزانه باید مصالح 

کار را تخلیه کرد.
پیش از کار و موقع کار روي داربست از استحکام و پایداري آن 
اطمینان به عمل آورده و موقع طوفان یا باد شدید از کارکردن 

روي آن خودداري شود.
موقع باال کشیدن مصالح باید به طریق مناسبي از برخورد آن با 

داربست جلوگیري کرد.
موقع برچیدن داربست چوبي باید کلیه میخ ها از داربست بیرون 

کشیده شوند.

نردبان
نوع،جنس،ابعاد، قابلیت بارگذاري و نحوه نصب و نگهداري نردبان باید با شرایط اقلیمي و نوع عملیات متناسب 

باشد.
از نردبان هاي با پایه یا پله ترک خورده یا داراي هر نقص دیگري نباید استفاده کرد.

هنگام استفاده از نردبان حمل بار با دست ممنوع است.
موقع استفاده از نردبان باید امکان هیچ گونه لغزشي براي آن وجود نداشته باشد. در صورت امکان لغزش از 

کفشک الستیکي شیاردار یا وسایل دیگر باید مانع لغزش و حرکت پایه ها شد.
نردبان هاي فلزي باید داراي پله هاي آجدار باشد.

نردبان را نباید جلوي در باز یا دري که امکان باز شدن دارد قرار داد.
از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور هم زمان استفاده نمایند.

افزایش ارتفاع نردبان با استفاده از جعبه یا بشکه یا هر جسم دیگري 
مجاز نیست.

نردبان دو طرفه باید مجهز به قید یا ضامن باشد که از به هم خوردن 
شیب آن جلوگیري کند. ضمناً در حالت باز ارتفاعش از 3 متر بیشتر 

نباشد.
استقرار نردبان قابل حمل یک طرفه باید به گونه اي باشد که زاویه ایجاد 
شده بین نردبان و سطح مبنا حدود 75 درجه باشد و یا شیب آن طوري 
انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پاي سازه یک چهارم فاصله 

شکل 15

شکل 16
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تکیه گاه فوقاني بر روي سازه مبنا باشد. در صورت ضرورت در زاویه بین 75 تا 90 درجه که تکیه گاه تحتاني 
با سطح مبنا ایجاد مي نماید باید نردبان به وسیله اتصاالتي با سازه یا دیوار به صورت ایمن بسته و محکم شود.

مصالح و ضایعات

مصالح ساختماني و ضایعات نباید به صورت سقوط آزاد به 
کانال هاي  از داخل  تخلیه  اینکه  پرتاب شوند، مگر  خارج 

مخصوص پیش بیني شده انجام گیرد.
اشتعال داشته  قابلیت  از تخریب  درصورتي مصالح حاصل 
باشد، درصورت نگهداري در کارگاه باید وسایل اطفاي حریق 

مناسب وجود داشته باشد.
آزبست  و  رادیواکتیو  مواد  مانند  خطرناکي  مواد  ضایعات 
و  باشند.  بسته بندي  و  نگهداري  جداگانه  به صورت  باید 
به  مجهز  مواد  این  نگهداري  و  حمل  و  تخریب  کارگران 

دستکش، ماسک و لباس مخصوص باشند.
از  بیشتر  کف  روي  نباید  تخریب  از  حاصل  مصالح  وزن 
ظرفیت باربري کف باشد. از فشار افقي بار بر دیوارها هم 

باید جلوگیري کرد.
مصالح حاصل از تخریب نباید براي ساختمان هاي مجاور یا 

معابر عمومي ایجاد مزاحمت کند پس باید مواد در فواصل مناسب بارگیري و در محل هاي مجاز تخلیه شوند.  

 مفاهیم زیست محیطی

توجه به ابعاد زیست محیطی مصالح از مهمترین عوامل در معماری پایدار است. پایداری، دیدگاه هزاره سوم 
تمدن انسانی تلقی می شود و شرط الزم برای بقا در روی کره زمین نیل به سوي آن است. با چنین دیدگاهی 
»معماری پایدار« به معنی طراحی هوشمندانه در بهره گیری از عناصر اولیۀ موجود در طبیعت و هماهنگی و 
توازن با قوانین حاکم بر طبیعت )انرژی خورشیدی، باد و....( است. به طوری که در نهایت، اجزای معماری با 

محیط خود سازگاری و انطباق داشته باشند. 
فعالیت ها باید به نحوی انجام گیرد که باعث آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد رایج نشود. 

درختان  به  آسیب  باعث  نباید  ساختمانی  عملیات  انجام 
داخل و مجاور کارگاه ساختمانی شود.

باقیمانده  رهاسازی هرگونه نخاله، فاضالب و پسماندهای 
از فرایندهای عملیات ساختمانی در محیط زیست ممنوع 
قانون  با  مطابق  باید  ضایعات  و  مواد  این گونه  دفع  است. 

مدیریت پسماند انجام پذیرد.

شکل 17

شکل 18
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بازیافت مواد و مصالح

کاستن اثرات مخرب زیست محیطی از هرگونه تولید و مصرف مصالح ساختماني، یک قانون کلی و اصل مهمی 
است که باید همواره به آن توجه شود. در این صورت طبیعی بودن مصالح و قابلیت بازیافت آنها بسیار اهمیت دارد. 

بازیافت دارای مزایای متعددی است از جمله: حفظ منابع طبیعی، صرفه جویی در مصرف انرژی برای تولید 
و حمل ونقل، کاهش هزینه ها، کاهش خطر آلودگی محیط، استفاده از انرژی دریافتی از مواد زائد، و کاهش 

نیاز به منابع جدید. 

اقدامات برای سهولت بازیافت مواد ساختمانی
برای تسهیل در بازیافت مواد ساختمانی این اقدمات بسیار ضروری است:

 استفاده از اصول و مشخصات فنی که امکان بازیافت مصالح را فراهم می سازد.
 طراحی جزئیات خاص به کارگیری مصالح، به گونه ای که تفکیک و پیاده کردن آنها را آسان کند.

 استفاده از برچسب هاب اکولوژیکی )بوم شناختی(، حاوی میزان مصرف انرژی برای تولید و امکان و میزان 
بازیافت مصالح.

 استفاده مجدد از مصالح یا تولید انرژی از موادی است که درصورت عدم استفاده دور ریخته می شود. 
امروزه بازیافت زباله و پسماندهای گیاهی و حیوانی، به منظور تولید کود و انرژی روزبه روز مورد توجه 

بیشتری قرار می گیرد.

بازیافت

بازسازی

بازیافت
استفاده 

مجدد

60% آجر

17% سفال؟؟

23% سیمان

شکل 19

1 سه مورد از اقدامات مجری که باعث افزایش ایمنی در کارگاه های ساختمانی می شود را بنویسید.

2 کاله ایمنی، ماسک تنفسی و دستکش حفاظتی در چه شرایطی در کارگاه های ساختمانی استفاده می شوند؟

3 تخلیه و دفع مصالح و ضایعات ساختمانی باید به چه صورتی انجام بگیرد؟

4 مهمترین اقدامات برای سهولت و بازیافت مواد ساختمانی را بنویسید.

پرسش



ضمائم
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ضمیمه 1

در رشته معماري داخلي همانند رشته هاي تخصصي اصطالحات فني خاصي مورد استفاده قرار مي گیرد که 
آشنایي با آنها تعامل افراد شاغل در این حوزه را آسان تر مي کند. در اینجا برخي از این اصطالحات به صورت 

مختصر توضیح داده شده است.

اصطالحات و عناوین

 as-built drawing :نقشه های چون ساخت
shop-drawing :نقشه های کارگاهی

نوآرایي: تغییر پرداخت ها و نازک کاري بر روي عناصر معماري مانند دیوارها، کف سازي و پوشش داخلي 
سقف.

بازطراحي فضاهای داخلی: طراحي مجدد فضاهاي داخلي
مرمت یا نوسازي: بازگرداندن دقیق ساختار بنا به تمامیت و ظاهر اولیه خود 

اسکیس: روشي سریع براي انتقال ایده هاي ذهني بر روي کاغذ
کروکي: ترسیم و طراحي از خطوط محیطي احجام و ساختمان هاي موجود

راندو: استفاده از وسایل و ابزار مختلف نظیر ماژیک، مداد، مداد رنگي و.... براي ارائه کار طراحي و یا اسکیس 
ترکیب بندي )کمپوزیسیون(:  آرایش اجزا یا عناصر با نسبت یا رابطه اي مناسب، به منظور ایجاد یک کل 

یک پارچه.
محور: خط مستقیمي که اندازه یا تقارن عناصر یک ترکیب بندي نسبت به آن سنجیده می شود. 

مقیاس: اندازه، دامنه، یا درجۀ متناسب با مقداري معین که معموالًً نسبت به نقطۀ معیار یا مرجع سنجیده 
می شود. 

مقیاس انساني:  اندازه یا نسبت بندي هر عنصر یا فضاي یک بنا، یا اثاثیه به ابعاد ساختاري یا کارکردي بدن 
انسان.

ارگونومي: علمي کاربردي که با مشخصه هاي افراد سروکار داردکه در هنگام طراحي وسایل و فضاها باید در 
نظر گرفته شوند تا افراد و اشیاِء پیرامون آنها برهم کنش مؤثر و ایمن داشته باشند.

انسان سنجي: اندازه گیري و بررسي نسبت هاي بدن انسان.
طراحي: تالشي اندیشمندانه و خالقانه براي ساختن آینده اي بهتر است که از تفکر، شروع و از طریق تصور 

و خالقیت به ارائه محصولي زیبا، کارآمد و اصیل ختم می شود.
فرایند طراحي:  فعالیتي هدفمند با هدف تهیۀ طرح براي تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن به حالتي بهتر 

فرایند:  رشته اي نظامند از اعمال یا افعال معطوف به پایاني خاص.
فاز )مرحله(: بخش خاص در یک فرایند تغییر و تکامل.

برنامه: رویه اي براي حل یک مسئله، که زمینه، شرایط، نیازها و اهداف یک پروژه طراحي  را مطرح مي کند.
پیشنهاد: ارائه طرح براي بررسي، تصویب و اجرا

یا  تا شکل ظاهري  طبق مقیاس ساخته می شود،  از چیزي که معموالًً  یا مدلي  شبیه سازي: خلق مشابه 
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ساخته شدۀ چیزي را نشان دهد.
پروژه: مجموعه اي از فعالیت هاست که براي دستیابي به منظور یا هدف خاص انجام مي گیرد.

تیپ )نوع(: چند چیز که به دلیل خصیصه ها و مشخصه هاي مشترک در یک دسته قرار مي گیرند. 
مفهوم )کانسپت(: تصویر یا فرمول ذهني از آن چیزي که هست یا باید باشد.

کارگاه ساختمانی: کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات هاي ساختمانی در آن انجام 
می شود. درصورت اخذ مجوز برای استفاده از معابر مجاور کارگاه، جهت انبار کردن مصالح یا استقرار تجهیزات 

و ماشین آالت، این محل نیز جزئی از کارگاه محسوب می شود. 
وسایل و تجهیزات: وسایل و تجهیزات عبارت است از ماشین آالت، داربست ها، نردبان ها، سکوها و تجهیزات 

مشابه که در کارگاه ساختمانی براي اجراي عملیات ساختماني به کار گرفته می شود. 
مقررات ملي ساختمان: مجموعه اي از مقررات است که الزام به رعایت آنها در مراحل طراحي، محاسبه، 
 اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسایش و 

صرفه اقتصادي ضروري است. این مقررات شامل 22 مبحث مي باشد.
مقام قانونی مسئول در پروژه های ساختمانی: مقام دارای صالحیت قانونی و مسئول، سازمان، دفتر یا فردی 
است که مسئولیت تصویب مصالح، تأسیسات، تجهیزات یا روش ها را در پروژه های ساختمانی به عهده می گیرد. 
و  پروانه  مسئول صدور  قانون،  طبق  که  است  مرجعی  ساختمان  رسمی  مرجع  مرجع رسمی ساختمان: 

نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده عمل خود می باشد.
مرجع ذیصالح: مرجع ذیصالح مرجعی است که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و 

مقررات مشخصی را داشته باشد.
یا  کار مهندسی  به  اشتغال  پروانه  دارای  مورد  است که حسب  شخص ذیصالح: شخص ذیصالح شخصی 
کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و شهرسازی یا دارای صالحیت، نظارت بر امور ایمنی، بهداشت، 
کار و محیط زیست، یا پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته مربوط و یا گواهی ویژه 

تردد و کار با ماشین آالت ساختمانی از اداره راهنمایی و رانندگی باشد.
مهندس ناظر: شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه مندرج در پروانه اشتغال 

خود نظارت می نماید.
سازنده )مجری(: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار 
از وزارت راه و شهرسازی است و با عقد قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می نماید، اجرای عملیات 
ساختمانی را براساس نقشه های مصّوب، مقّررات ملی ساختمان و سایر مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. 
سازنده ساختمان نماینده صاحب کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل کار به ناظر 

و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان می باشد.
صاحب کار: شخصی حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالِک کارگاه ساختمانی بوده و اجرای 
عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را بر طبق قرارداد کتبی به سازنده 
واگذار می نماید. درصورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود راساً عملیات 

ساختمانی را عهده دار شود، سازنده نیز محسوب می شود. 
کارفرما: یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که یک طرف امضاء کننده موافقت نامه یا قرارداد است و اجرای 
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عملیات موضوع موافقت نامه یا پیمان را به پیمانکار یا مشاور واگذار می کند.
پیمانکار: شخصي حقیقي یا حقوقي که براي تأمین مصالح، و اجراي کار در یک پروژۀ ساختماني، براي مدت 

معین و در ازاي دستمزد مشخص،  پیمان مي بندد.
مورد  در  کارشناسي،  یا  ارائه مشورت هاي حرفه اي  براي  استخدام شده  یا حقوقي  مشاور:  شخص حقیقي 

جنبه هاي خاص از یک پروژه، مثاًل آکوستیک یا روشنایي.
معمار:  شخصي که در حرفۀ معماري شاغل است و معموالًً براي طراحي و اجراي پروژه هاي ساختماني آموزش 

دیده و تجربه کسب کرده است.
کارگر: کارگر شخصی است حقیقی که در کارگاه ساختمانی در مقابل مزد، به درخواست و با هزینه کارفرما 

کار می کند. 
صالحیت دار: داراي تأییدیه قانوني از طرف حکومت یا سایر مقامات ذیربط براي اشتغال به شغل یا حرفه 

مورد نظر. 
پیمان:  توافق نامه اي از لحاظ قانوني قابل اجرا، معموالًً به صورت مکتوب بین دو یا چند نفر، براي انجام یا عدم 

انجام کاري معین.
برنامه زمان بندي: برنامه اي است که در آن زمان شروع و پایان کل پروژه و همچنین فعالیت هاي بخش هاي 

مختلف آن تعیین می شود.
و  انرژي  مصرف  در  براي صرفه جویي  را  حداقلي  استانداردهاي  که  ساختماني  آیین نامه  انرژي:  آیین نامه 

طراحي ساختمان هاي کم مصرف تعیین مي کند. 
آیین نامه  در  پیش بیني شده  با شرایط  که  است  کاربري  یا  نوع ساخت،   به مصالح،  مربوط  خالف ضوابط: 

ساختماني تطبیق نداشته باشد.
دیاگرام: ترسیمي که لزوماً معرف همه قسمت هاي مختلف یک طرح نیست بلکه آرایش و روابط بین اجزاي 

یک کل را به صورت کلي نشان مي دهد.
نقشه هاي اجرایي: بخشي از اسناد پیمان که طرح، موقعیت،  ابعاد و روابط عناصر یک پروژه را به صورت 

ترسیمي دقیق یا به شکل تصویري آن نمایش مي دهد.
هندسه ترسیمي:  تهیه تصویر از اشیاي سه بعدي روي سطح صفحه اي، به منظور استنتاج خواص و روابط 

هندسي آنها.
سفت کاری: کلیه عملیات ساختمانی جهت ایجاد بنا که شامل مراحل: پی کنی، اجراي پي، کرسی چینی، 

اجرای تیر و ستون، بادبند، دیوار برشی، دیوارچینی، کف و سقف می باشد.
نازک کاری: عملیاتی که در مرحله آخر عملیات ساختمانی پس از سفت کاری انجام می گیرد، و پوشش نهایی 
و تکمیلی بر روی ساختار زیرین ساختمان است. مصالح نازک کاری بر روی سطح کف، دیوار و سقف قرار 
می گیرد. نازک کاری شامل کلیه عملیات اجرا به غیر از سفت کاری می باشد و شامل: عایق کاری، سنگ کاری، 

کاشی کاری، نقاشی، برق کاری، تأسیسات، نصب در و پنجره می باشد.
دیوار باربر: دیواری است که به طور عمده، بارهای قائم )بار سازه و افراد( را تحمل می کند.

دیوار غیرباربر: دیواری که فقط وزن خود را تحمل می کند. 
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ضمیمه 2 

واژگان تخصصی رشته 

انگلیسيفارسيردیف

Absorptionجذب

Admixtureافزودني

Aggregateسنگدانه

Analysisتجزیه وتحلیل

Aانسان سنجيAnthropometry

Atriumآتریوم/ دهلیز سرگشاده

Architectمعمار

Artهنر

Axisمحور

Balanceتوازن

Basementزیرزمین

Brick Typeنوع آجر

Bآجر کاريBrick work

Brilliantدرخشان

Bondآجرچیني

Break lineخط برش

Building Codeآیین نامه ساختمان

Ceilingسقف

Cementسیمان

Center of visionمرکز دید

Ceramicسرامیک

Ceramic Tileکاشي
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Chimneyدودکش

Chinaچیني

Colorرنگ

Color schemeطرح رنگ

Color Wheelچرخۀ رنگ

Columnستون

Complementary colorرنگ مکمل

Compositionکمپوزیسیون/ ترکیب بندي

Conceptمفهوم

Concreteبتن

Cمخروط دیدCone of vision

Constructionساخت وساز

Construction managementمدیر اجرا

Construction Drawing, working,contractنقشه هاي اجرایي

Contentمحتوا

Contractپیمان

Contrastتباین، کنتراست

Consultantمشاور

Contractorپیمانکار

Coolسرد

Courtyardحیاط مرکزي

Coveگلویي

Cross sectionمقطع عرضي

Cureعمل آوري

DتیرهDark
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Dashed lineخط چین

Decorationتزیین

Designطراحي

Detailجزئیات

Diagramنمودار

Dimensionاندازه

Dimension lineخط اندازه

Directionامتداد

Doorدر

Door frameچهارچوب در

Dotted lineنقطه چین

Draftنقشه اولیه

Drawingترسیم

Dropped Ceilingسقف کاذب

Economyاقتصاد

Elevationنما

Elevatorآسانسور

EتأکیدEmphasis

Engineeringمهندس

Energy Codeآیین نامه انرژي

Equilibriumتعادل

Ergonomic (Human engineering)ارگونومي

Fabricateساختن

Facadeنما

Facing Brickآجرنما

Fast-Trackاجراي همزمان با طراحي
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FپرداختFinishing

Fireplaceشومینه

Fireproofingمصالح ضد آتش

First Floorطبقه اول

Floorطبقه

Floatتخته ماله

Formفرم، قالب

Form workقالب بندي

Freehand Drawingترسیم دستي

Geometricهندسي

Glass doorدر شیشه اي

Glazeلعاب

GخاکستريGray

Ground lineخط زمین

Ground planeصفحه زمین

Hatchingهاشورزني

Hبلوک توخاليHollow Tile

Horizon lineخط افق

Ideaایده

Imageتصویر

Iطراحي داخليInterior Design

Insuranceبیمه

Longitudinal sectionمقطع طولي

J

KکورهKiln

Latticeشبکه
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Licensedصالحیت دار

Lightnessروشني

Lبتن سبکLightweight Concrete

Lineخط

louverکرکره

Machine roomموتورخانه

Massتوده

Measuring lineخط اندازه گیري

Mآب اختالطMixing Water

Modelمدل

Modelingبرجسته نمایي، حجم نمایي

Modular Designطرح مدولي

Nailمیخ

Nonconformingخالف ضوابط

Nپیکان شمالNorth arrow

Natural cementسیمان طبیعي

Orderنظم

Orientationجهت گیري

Oسازمان بنديOrganization

Ornamentآذین

Ownerصاحب کار

Paleروشن

Paraline drawingنقشه هاي موازي

Partiاتود

Patioپاسیو

Patternنقش
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Performance Specificationمشخصات فني و اجرایي

Perspectiveپرسپکتیو

Prefabricateپیش ساخته

Phaseمرحله کاري، فاز

PپالنPlan

Portland cementسیمان پرتلند

Portland cement mortarمالت سیمان پرتلند

Primary colorرنگ اصلي

Processفرایند

Profileمقطع

Programبرنامه

Projectپروژه

Proposalپیشنهاد

Proportionتناسبات، نسبت بندي

Q

Ratioنسبت

Rپالن معکوسReflected Plan

Regularمنظم

Renderingراندو

Rhythmریتم، آهنگ

Shade and shadowسایه و روشن

Shadowسایه

Scaffoldداربست

Scaleمقیاس

Screedشمشه
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Screen doorدر توري

Screeسنگ ریزه

Secondary Colorرنگ فرعي

Sectionمقطع

Shadingسایه زني

Simulateشبیه سازي

Sدر کشویيSliding door

Spanدهانه

Second Floorطبقه دوم

Shapeشکل

Sketchاسکیس

Spaceفضا

Space Planningبرنامه ریزي فضا

Specificationsمشخصات فني

Storyطبقه

Suctionمکش

Superstructureروسازه

Substructureزیرسازه

Symbolنماد

Symmetryتقارن

Station Pointموضع، دیدگاه

Systemسیستم

Technologyفناوري

Terraceتراس

Technicفن
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Testآزمون

TبافتTexture

Thresholdآستانه

Toneرنگ مايه

Trowelماله

Typeتيپ، نوع

U

Vanishing point

VتنوعVariety

Viewديد

WگرمWarm

Water Cement Ratioنسبت آب به سيمان

X

YحياطYard

ZمنطقهZone
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