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 َای فًالدی  ساختمان .6
 گشدًذ:  ّبی فَالدی، ضبهل هَاسد صیش هی ی ٍرَُ تخشیت هطبّذُ ضذُ دس سبختوبى ػوذُ

  ی غیشاغَلی اص همبعغ دس اػضبی  استفبدُگسیختگی آى )یب سیستن ثبسثش ربًجی ًجَد

ارشای ؛ اتػبالت هْبسثٌذی ًبدسستارشای  ؛اتػبالت خوطی ًبدسستارشای ؛ هْبسثٌذی

الغشی صیبد ؛ ارشای غیشاغَلی هْبسثٌذ ٍاگشا؛ ی غیشاغَلی هْبسثٌذّب ٍغلِ؛ ّب ًبهٌبست لموِ

 ( ؛ ٍ ...اػضبی هْبسثٌذی

 ُی ًشم )ثِ خػَظ دس رْت لبة خوطی(  ی عجمِ پذیذ 

 ( هْبسثٌذی دس پالىّبی  تَصیغ ًبهتمبسى دّبًِ)سبصُ  تخشیت پیچطی 

 ی وشهبًطبُ، ّب ٍ ثشسسی اثؼبد گًَبگَى حَادث سخ دادُ دس صلضلِ ثب ثبصسسی دلیك ٍ وبسضٌبسی سبصُ

 ثٌذی ًوَد:  تَاى همػشیي سا ثِ تشتیت صیش اٍلَیت هی

 ارشا .1

 ًظبست  .2

 عشاحی  .3

 ای  ّبی لشصُ ًبهِ آییي .4

 : ضَد صیش خالغِ هی ثِ غَست، هطىالت اغلی دس ارشا ٍ ًظبستثذیي تشتیت، 

  ثِ تفػیل ثشسسی ضذُ است(  1)دس ثخص ویفیت پبییي هػبلح 

  ثِ تفػیل ثشسسی ضذُ است(  2)دس ثخص ویفیت ًبهٌبست رَضىبسی ٍ یب ػذم رَضىبسی 

 ّبی سٍسشی ٍ  ایشادات اسبسی اتػبالت خوطی اص رولِ ضؼیف ثَدى ٍ یب ػذم ٍرَد ٍسق

 غیشُ 

  ّب ٍ غیشُ(  پٌبُ ّب، ربى ّب، تیغِ لبة ای )هیبى ارضای غیشسبصُ تَرِ ثِػذم 

  ػذم تَرِ ثِ رضئیبت ارشایی 

 ِّبی عشاحی  تفبٍت ارشا ثب ًمط 

 ّب  ارشای ًبدسست وف ستَى 

 گشدد:  ثٌذی هی ثِ غَست صیش دستِ ّب ًیض ضذُ دس استجبط ثب عشاحی سبصُ هطىالت هطبّذُ ی ػوذُ

  هسجت ایزبد اػضبی هْبسثٌذی چٌیي  ّب ٍ ّن ستَىدس  ًبهٌبستاستفبدُ اص همغغ(

 ( ی ًشم ی عجمِ ّبی صیبد عجمِ ٍ ٍلَع پذیذُ تغییشضىل

  ثِ وبسگیشی غیشاغَلی سیستن هْبسثٌذی ٍاگشا 
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 ػذم اتػبل اتػبل هستمین آى ثِ ٍسق ربى ستَى ، ّبی هْبسثٌذی ػذم پیىشثٌذی ٍسق ٍ

 هٌبست ثِ تیش 

 ّبی هْبسثٌذی دس پالى  بصُ ثِ دلیل ػذم تَصیغ هتمبسى دّبًًِبهٌظوی پیچطی لبثل تَرِ س 

 ُی ًشم ثِ دلیل استفبع ًبهتٌبست عجمبت ی عجمِ پتبًسیل ایزبد پذیذ  

 ّب  ػذم عشاحی وف ستَى 

 ُای  ػذم تَرِ ثِ ارضای غیشسبص 

 ٍسبصّب  ػذم تَرِ ثِ ضشایظ خبن هحل دس سبخت 

 ِستَى لَی-ی تیش ضؼیف ػذم سػبیت ضبثغ  

 ی تطذیذ یبفتِ  ّبی فَالدی ثشای ثبس صلضلِ ّبی اعشاف هْبسثٌذ دس سبصُ ػذم عشاحی ستَى 

ًوبیذ. ثِ ػٌَاى هخبل، ٍضغ  ّب، ثشخی تزذیذًظشّب ثسیبس ضشٍسی هی ًبهِ چٌیي دس استجبط ثب آییي ّن

ثب آى چِ دس سشپل تَاًذ اص ثشٍص حَادحی هطبثِ  ای، هی ای ثشای ارضای غیشسبصُ گیشاًِ الضاهبت رذیذ ٍ سخت

 رّبة هطبّذُ ضذ، رلَگیشی وٌذ. 

ّبی فَالدی هطبّذُ ضذُ است. ثب دس ًظش گشفتي  هطىالت هتؼذدی دس سبصُعَس وِ روش ضذ،  ّوبى

ّبی هَسدی آٍسدُ ضذُ ٍ تحلیل گشدًذ.  هطىالت هطبّذُ ضذُ، تالش ضذُ تب ػیَة هطتشن دس لبلت ًوًَِ

 گشدًذ.  ّبی ػیٌی ثیبى هی ای اص هَاسد فَق دس لبلت هخبل دس اداهِ، پبسُ

 ضَد. هطبّذُ هی هَاسد هتؼذد هطبّذُ ضذُ دس هٌبعك هضثَس یىی اص، 3 ضىلتب  1 ضىلدس 

 هبًذگبس ّبی تغییشضىلدس ًتیزِ  وِ ثَدُ ای غیشسبصُ ٍ ای سبصُ ارضای ثِ آسیت ثِ هٌزش صیبد ّبی تغییشضىل

 ووبًص دچبس هْبسثٌذّبّب،  دس تؼذاد صیبدی اص ایي سبختوبى چٌیي ّن. تحویل ضذُ است ّب سبختوبىثِ 

 . اًذ ضذُ غفحِ اص خبسد

  



 

  IGIالمللی بازرسی کاالی تجاری  رشکت بین                              فوالدی اهی سازه رد نظارت و ارجا رطاحی،بخش سوم:  – کشور رد وسازاه ساخت عطف ی نقطه رکمانشاه، ی ززلهل 

3 

 

 

 
 ی هْبسثٌذّب  غفحِ اص خبسد ووبًص -1 ضىل

 

 
 ّبی صیبد ای ثِ دلیل تغییشضىل ووبًص خبسد اص غفحِ هْبسثٌذ ٍ تخشیت دیَاسّبی غیشسبصُ -2 ضىل
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 ای غیشسبصُ دیَاس تخشیت ٍ هْبسثٌذ ووبًص -3 ضىل

 

 هبًذگبس ّبی تغییشضىل هٌزش ثِ تحویل آى، ربًجی ووبًص ٍ فلضی سبختوبى ّبی ستَى وفبیت ػذم

 . است ضذُ 4 ضىلدس 

 

 
 تحویل تغییشضىل دائن ثِ سبختوبى -4 ضىل
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ضَد، یىی اص  هطبّذُ هی 5 ضىلوِ دس  صیبد ّبی تغییشضىل دلیل ثِ ای غیشسبصُ دیَاسّبی تخشیت

 ّب اضبسُ ضذ.  ًتبیذ هطىالتی است وِ دس ثبال ثِ آى

 

 
 ّبی صیبد ای ثِ دلیل تغییشضىل تخشیت دیَاسّبی غیشسبصُ -5 ضىل

 

 سبختوبى یه ًظش هَسد سبختوبى. دّذ هی ًوبیص سا ضذُ هْبسثٌذی فلضی سبختوبى یه 6 ضىل

 ّبی تغییشضىل ًظش هَسد سبختوبى. ثبضذ هی رْت یه دس ربًجی هْبسثٌذی سیستن داسای عجمِ سِ فَالدی

 تخشیت ثِ هٌزش پیشاهًَی دیَاسّبی ثشای هٌبست رضئیبت اص استفبدُ ػذم. ًوَد تزشثِ سا تَرْی لبثل هبًذگبس

 ٍاسدُ ثبسّبی وفبیت استفبدُ هَسد هْبسثٌذّبی وِ است هطخع ضىل ثِ تَرِ ثب. است ضذُ آًْب فشٍسیضش ٍ

استفبدُ اص ثبدثٌذ دس ) سبصُ پیچطی تخشیتچٌیي  ّن .است ضذُ غفحِ اص خبسد ووبًص دچبس ٍ ًذاضتِ سا

ًیض ًمص اسبسی دس ایزبد  (یه رْت ٍ ػذم استفبدُ اص سیستن هْبسثٌذ هٌبست دس رْت دیگش

 ّبی گستشدُ دس ایي سبختوبى داضتِ است.  تغییشضىل
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 ای غیشسبصُ دیَاسّبی سیضش ٍ، تخشیت پیچطی هْبسثٌذ ی غفحِ اص خبسد ووبًص -6 ضىل

 

هٌبسجی استفبدُ ًطذُ است. ثِ ػٌَاى هخبل، دس  ای سبصُ سیستن اصّب،  دس تؼذاد صیبدی اص سبختوبى

وبهالً  )ٍاگشا( هشوض اص خبسد هْبسثٌذ اص ًبضی ًبهتؼبدل ًیشٍّبی ثشای پیًَذ تیشّبی وٌتشل ػذم، 7 ضىل

 هطَْد است. 
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 اص خبسد هْبسثٌذ اص ًبضی ًبهتؼبدل ًیشٍّبی ثشای پیًَذ تیشّبی وٌتشل ػذم ٍ هٌبستًب ای سبصُ سیستن اص استفبدُ -7 ضىل

  هشوض

 

 استفبدُ ػذم ًظش هَسد سبختوبى دس. ثبضذ هی ضذُ هْبسثٌذی فلضی سبختوبى یه ،8 ضىل سبختوبى

 ثِ هْبسثٌذ اتػبل ٍسق رَش ضىل هغبثك. ُ استضذ سبختوبى ثِ آسیت ثِ هٌزش ،هٌبست ارشایی رضئیبت اص

 هْبسثٌذ ػالٍُِ ث. است ضذُ ضىستیگی دچبس ٍاسدُ ثبسّبی تحت ٍ ًجَدُ ثشخَسداس هٌبسجی ویفیت اص ستَى

 هَسد اتػبل ٍسق ثبضذ، هی هطبّذُ لبثل ضىل اص وِ ّوبًگًَِ. است ضذُ رذا ٍسق ایي اص وبهل غَست ثِ ًیض

 دیَاسّبی اتػبل هٌظَس ثِ هٌبست رضئیبت اص استفبدُ ػذم. است ًطذُ هتػل ًیض فَلبًی تیش ثِ ًظش

  .است ضذُ صیبد ّبی تغییشضىل احش دس آًْب فشٍسیضش ٍ تخشیت ثِ هٌزش ًیض ای سبصُ ارضای ثِ ای غیشسبصُ
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 فَلبًی تیش ثِ ٍسق ایي اتػبل ػذم ّوچٌیي ٍ ستَى ثِ هْبسثٌذ اتػبل ٍسق اتػبل رَش ضىستي -8 ضىل

 

صدُ هطبّذُ  ی صلضلِ تشیي هطىالتی است وِ دس ول هٌغمِ ای، اص سایذ ارشای ًبهٌبست ارضای غیشسبصُ

ّبی غٌؼتی ًیض ایي  ، هَاسدی اص ایي دست لبثل هطبّذُ است. حتی دس سبص11ُ ضىلتب  9 ضىلضَد. دس  هی

 (. 13 ضىلٍ  12 ضىلثَدُ است )هطىل فشاگیش 

 

 
 ای غیشسبصُ دیَاسّبی هْبس ّبی ٍالپست ًبهٌبست اتػبل -9 ضىل
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 ای غیشسبصُ دیَاسّبی هْبس هٌظَس ثِ هٌبست رضئیبت اص استفبدُ ػذم -11 ضىل

 

 

  سبصُ ولی پبیذاسی ػیي دس ای غیشسبصُ اػضبی تخشیت -11 ضىل
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 غٌؼتی سَلِ سبختوبى یه دس ای سبصُ اػضبی ثِ پیشاهًَی دیَاسّب هٌبست هْبس ػذم -12 ضىل

 

 
  غٌؼتی سَلِ ّبی سبختوبى ولی پبیذاسی ػیي دس ای غیشسبصُ اػضبی تخشیت -13 ضىل

 

 ثبسّبی تحول دس همبعغ وفبیت ػذم» ثِ دلیل ًطذُ هْبسثٌذی رْت دس تَرِ لبثل هبًذگبس تغییشضىل

، «صیبد ّبی تغییشضىل احش دس ای غیشسبصُ دیَاسّبی تخشیت ٍ ًشم ی عجمِ ٍرَد»چٌیي ثِ دلیل  ، ٍ ّن«ربًجی

 وبهالً هطخع است.  11 ضىلٍ  14 ضىلثِ تشتیت دس 
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  ربًجی ثبسّبی تحول دس همبعغ وفبیت ػذم ًبضی اص ًطذُ هْبسثٌذی رْت دس تَرِ لبثل هبًذگبس تغییشضىل -14 ضىل

 
 دس ای غیشسبصُ دیَاسّبی تخشیت ٍ ًشم عجمِ ٍرَد دلیل ثِ ًطذُ هْبسثٌذی رْت دس تَرِ لبثل هبًذگبس تغییشضىل -15 ضىل

  صیبد ّبی تغییشضىل احش
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اتػبل ، 17 ضىلچٌیي دس  ، ٍ ّنآى هَضؼی ٍ ولی ووبًص ٍ ستَى همغغ وفبیت ػذم، 16 ضىلدس 

 ٍ ولی ووبًص ٍ ستَى ًبوبفی ظشفیت ستَى، ثِ هْبسثٌذ اتػبل رَش وفبیت ػذمهْبسثٌذ ثِ ربى ستَى، 

 لبثل هطبّذُ است.  آى هَضؼی

 

 

 آى هَضؼی ٍ ولی ووبًص ٍ ستَى همغغ وفبیت ػذم -16 ضىل

 

 
 آى هَضؼی ٍ ولی ووبًص ٍ ستَى ًبوبفی ظشفیت ستَى، ثِ هْبسثٌذ اتػبل رَش وفبیت ػذم -17 ضىل
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 گیری ي پیشىُادات  وتیجٍ .2
 هَسد دس تَرِ لبثل ی ًىتِ ضذ. ٍاسد ّب سبختوبى ثِ تَرْی لبثل ّبی خسبست ،لشصُ صهیي ایي هَرت ثِ

 ػوَهبً وِ لذیوی ٍ ثٌبیی ّبی سبختوبى ثِ آسیت وٌبس دس وِ است ایي ،لشصُ صهیي ایي اص ًبضی ّبی خسبست

 اًذ، ضذُ هٌْذسی عشاحی وِ سبخت رذیذ ّبی سبختوبى ثِ ضذیذی ّبی خسبست ًذاسًذ، هٌْذسی عشاحی

 دس ًظبست ٍ ارشا عشاحی، ثب هشتجظ خسبسات ٍ ّب خشاثی اغلی دالیل ،ثخص ایي دس ت.اس ضذُ ٍاسد

  .گشدیذ ثشسسی فَالدی یّب بختوبىس

 ثب عشاحی ّبی ًمطِ تغبثك ػذم است. ریػالح هزشی ٍرَد ػذم هزشی، ثب استجبط دس هسئلِ تشیي هْن

 هلضٍهبت اص استفبدُ ػذم ًبآگبّی، ارشایی، ّبی ضؼف ّب، آى دس غیشهٌْذسی تغییشات اػوبل ٍ ارشایی ّبی ًمطِ

 سیستن ػالٍُ، ثِ داضتٌذ. تَرْی لبثل احش ّب آسیت دس سبخت، ّبی ّضیٌِ سسبًذى حذالل ثِ ثشای تالش ٍ ًَیي

 هسئلِ، ایي وِ ضَد هی تخلف پَضبًذى ثبػج ّب، ضْشداسی ثِ رشیوِ پشداخت وِ است ًحَی ثِ ارشا، ثش حبون

 سا ّب سبختوبى ایي سبوٌیي رذی اتغشخ وِ آى حبل است؛ ضذُ تجذیل ًیض ّب ضْشداسی ثشای دسآهذی هٌجغ ثِ

  وٌذ. هی تْذیذ

 ضؼف ضًَذ.  هحسَة ضذُ ٍاسدُ خسبسات دس یهْو ثبصیگش ضؼیف، ػولىشد رْت ثِ ًظبستی ّبی سیستن

 هؼشفی ثشق( تأسیسبت، )سبصُ، سبصی سبختوبى فشآیٌذ ول ثش ًبظش ػٌَاى ثِ ًفش یه فمظ وِ است ایي ًخست

 افشاد وِ تشتیت ثذیي ؛ضَد هی تؼشیف سبختوبى ثشای «سَسی» غَست ثِ ،ًبظش ایي چٌیي ّن گشدد. هی

 ثب ٍ داضتِ ارشا ثش سا ًظبست ٍ حضَس حذالل وِ آى حبل داسًذ؛ ٍرَد هٌغمِ ول دس ًظبست ثشای ضوبسی اًگطت

 دس د.ضَ هی غبدس ّب سبختوبى اص ثشداسی ْشُث هزَص ،ّب آى تأییذ ٍ ضخبظا ایي ثِ ًظبست ی الضحوِ حك پشداخت

 ّبی خبًِ ثش ًظبستی ّیچ وِ ایي ثذٍى وٌٌذ، هی پشداخت سا صیبدی ّبی ّضیٌِ ّب، سبختوبى ایي سبوٌبى ًتیزِ

  ثبضذ. گشفتِ غَست ّب آى

 هَسد ّب، ًبهِ آییي دس تأویذ سغن ػلی هَاسد، ثشخی اهب داضتٌذ؛ ّب آسیت دس تشی ون تأحیش عشاح هٌْذسبى

 آى حبل ضَد؛ ًوی لحبػ ای غیشسبصُ ارضای ثشای خبغی عشاحی هخبل، ٌَاىػ ثِ است. ًگشفتِ لشاس ّب آى تَرِ

 ایي اص ًبضی ضذُ تحویل ّبی آسیت هیضاى ضَد هی هطبّذُ صدُ، صلضلِ هٌبعك ثِ ضذُ ٍاسد خسبسات ثشسسی ثب وِ

 پیص صا غَست ثِ سبخت، ثشای الصم ّبی ًمطِ هتؼذدی، ّبی سبختوبى دس ػالٍُ ثِ است. ثَدُ صیبد ثسیبس ارضا

  .است گشفتِ هی لشاس هزشی اختیبس دس ٍ ضذُ تْیِ ضْشداسی اص آهبدُ،

 تَاى هی گضاسش ایي دس ضذُ هغشح هَاسد توبم ثشسسی ثب وِ پیطٌْبداتی ٍ ساّىبسّب ساستب، ّویي دس

  ّستٌذ: صیش ضشح ثِ وشد، تجییي

 استبًذاسد دس وِ ایي رولِ اص داسد. ٍرَد اغالحبتی ثِ ًیبص ثؼضبً همشسات، ٍ ضَاثظ ثب استجبط دس -1

 عشح، ی صلضلِ احش دس هتَسظ اّویت ثب ّبی سبختوبى» وِ ضذُ اضبسُ هغلت ایي ثِ غشفبً ،2811

 ایي وِ ىآ حبل «.ثبضذ حذالل ّب آى دس ربًی تلفبت ٍ ًجیٌٌذ ای غیشسبصُ ٍ ای سبصُ ی ػوذُ آسیت
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 هیضاى چِ ثبیذ تلفبت وِ ایي ٍ ثبضذ؛ هٌبست عشاحی دس عشاحبى ساّگطبی تَاًذ ًوی ولی، تؼشیف

 عشح، اص تش ثضسي ی صلضلِ ثشای وِ ایي ضوي ضَد؟ ثشآٍسدُ ًبهِ آییي دس ضذُ ثیبى «حذالل» تب ثبضذ

 سا هغلَثی ػولىشد اًتظبس وِ است ًحَی ثِ ًبهِ آییي ایي چٌیي ّن است. ًطذُ ٍضغ ای ضبثغِ ّیچ

 هتْن اگشچِ سبختوبى، هلی همشسات ٍ 2811 استبًذاسد لزا ًذاسد. ّب صلضلِ ی َمٍ دس ّب ثیوبسستبى اص

 ی الصهِ صلضلِ، ایي ی ٍیژُ ّبی دسس ثب ّب آى اغالح ٍ استمب اهب ضًَذ، ًوی هحسَة صلضلِ ایي اغلی

 همشسات ٍ استبًذاسدّب سٍصسسبًی ثِ ٍ شیثبصًگ ساستب، ّویي دس است. ایوي ٍ پبیذاس ی آیٌذُ داضتي

  .است ضشٍسی ویفی، اعالػبت ثیبى ٍ گَیی ولی اص رلَگیشی ٍ سبختوبى هلی

  ضَد. ای ٍیژُ تَرِ ارشا، ٍ ّب عشاحی دس ای غیشسبصُ ارضای رضئیبت ثِ -2

 چٌیي ّن ٍ ارشایی ٍ ضذُ عشاحی ّبی ًمطِ تفبٍت اص رلَگیشی رْت وطَس دس اداسی ًظبهبت -3

 ریػالح، ًبظش ٍ هزشی ثِ تَرِ ضشٍست ٍ غالحیت فبلذ افشاد تَسظ ٍسبص سبخت اًزبم اص رلَگیشی

 ٍ ٍظبیف ضوشدى رذی ّب، هسئَلیت لجَل ثش هجٌی تػویوبتی ثبیذ ػالٍُ ثِ گشدًذ. اغالح ٍ تمَیت

 ّبی آصهبیص ٍ ًظبستی ّبی سیستن ثشای ای ٍیژُ سبصٍوبس ٍ ضَد اتخبر ّب وَتبّی ٍ لػَسات للجَ

  گشدد. تؼشیف ،داسًذ ای ٍیژُ اّویت ّب سبختوبى دس وِ ،ثبصداسًذُ

 تَاًذ هی ّب، سبختوبى سبوٌبى تب گشفتِ هزشیبى ٍ عشاح هٌْذسبى اص گًَبگَى، اثؼبد دس آهَصش -4

 تَاًذ هی صهیٌِ ایي دس الصم تذاثیش اتخبر ًتیزِ دس ثشسبًذ. حذالل ثِ اس صلضلِ اص ًبضی ّبی آسیت

  ثبضذ. سبص چبسُ


