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Abstract 

The issue of increasing efficiency and improving the executive performance of construction has been 

one of the goals and concerns of regulatory bodies such as the municipality and the Engineering System 

Organization. At First, what is taken from the executive supervision concept is that the presence of the 

building's supervisor is the main responsibility for ensuring the building's quality. But in reality, there 

are countless factors behind of a building construction process that cause a decrease in the quality of 

executive supervision and ultimately a decrease in the executive quality of a construction. The main 

purpose of this article is to review the defined role of the supervising engineer by the Engineering System 

Organization in the field of construction, to examine various factors in the decline in the quality of 

executive supervision by statistical data obtained from the community and finally suggestions to 

increase the efficiency of executive supervision. 
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 چکیده

افزا اجرا  شیبحث  عملکرد  بهبود  و  د  ییراندمان  از  و ساز  و دل مشغول  ربازیساخت  اهداف  همچون   ی نظارت  هاینهاد  های یاز 

ساختمان  ییحضور ناظر اجرا شود،یبرداشت م ییبوده است. در نگاه اول آنچه از نظارت اجرا ی و سازمان نظام مهندس یشهردار 

ساختمان    ییدر پشت پرده اجرا  یشماریعوامل ب  تیساختمان است، اما در واقع  ییااجر  تیفی ک  نیتضم  یبه عنوان مسئول اصل

که به علت حضور   ی . عواملشوند یساختمان م   کی  ییاجرا  تیفیافت ک  ت یو در نها  یینظارت اجرا  تیفیهستند که باعث افت ک

در    یشدن سهم  دهیدر صورت د  ای و    ندآییهرگز به چشم نم ایناظر    ای  یفتن در منصب مجرساختمان و قرار نگر  ییدر روند اجرا

شده مهندس    فیبر نقش تعر  یمقاله، مرور  نیا  ی . هدف اصلشوند یآنها قائل نم  یبرا  ییاجرا و متعاقب آن نظارت اجرا  تیفیافت ک

  ی توسط داده ها  یینظارت اجرا  تیفیعوامل متعدد در افت ک  یساختمان، بررس  طهیدر ح  یناظر از طرف سازمان نظام مهندس 

  یپشنهادات  تیو در نها  کی هر   زانیرده با ذکر م ریو پنج ز ی کسب شده از سطح جامعه در ده دسته جداگانه به همراه س یمارآ

همچون کتب و    یبوده و در نگارش آن از منابع معتبر  یمقاله از نوع مرور  ن یباشد. ا یم  ییاجرا  راندمان نظارت  شیدر جهت افزا

 مقاالت استفاده شده است. 

 :کلیدی  کلمات

معضلت نظارت  ،یشهردار ، یمان نظام مهندسساز ،یینظارت اجرا ناظر،
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 مقدمه .1

  است.  ساختمان  صنعت  با  مرتبط  مشاغل  ترینمسئولیت  پر  حال  عین  در  و  ترینپرمخاطره  از  یکی   ساختمانی  کارهای  بر  نظارت

  کار  پایان  گواهی   صدور  تا  شده   تهیه  های   وضعیت  صورت  کنترل  از  و  عملیات  اجرای  صحت  تا  گرفته  ساختمان  ایستایی  حفظ  از

 .آیندمی شمار به  ناظر مهندسان عرفی و  قانونی وظایف از همه و همه ساختمان،

  های سایت   گستردگی و  وسعت   طرفی   از  است.  افراد  این  اصلی  وظایف  جمله  از  ساختمانی  هایپروژه ایمنی  حفظ  میان  این  در

  ها،کارگاه  ایمنی  سطح  کنترل  بر  شاید  و  باید  هک  چنان  آن  نتوان  عملً  که  گرددمی  موجب  ساختمانی   عملیات  تنوع  و  اجرایی

 .نمود نظارت

  رغم   علی   ناظر  مهندسان  عمل  در  که  شودمی  باعث  نیز  ها طرح  بر  حاکم   حقوقی  شرایط  و   ها نامهآیین  ها،دستورالعمل  تنوع

 .باشند داشته ایمنی ذیربط نکات بر  کمی تأثیر خود، باطنی خواسته

 اجرایی  ناظران دوش  بر  را دیگری سنگین بار   دیگر، طرف از نیز ساخت تکنولوژی و  علمی   مباحث  پیشرفت  امور این کنار  در

 باشند.  خود  فنی  و اجرایی اطلعات رسانی بروز به مجبور همواره آنها  تا شده باعث  و است گذارده ساختمانی

 حوزه   این  معضلت  با  آماری  های  ادهد  اساس  بر  بیاندازیم،  اجرا  بر  نظارت  مفهوم  بر  نگاهی  نیم  تا  شدیم  آن  بر  مقاله  این  در

 نماییم.  بررسی نظارت مهندسی خدمات کیفیت  افزایش بر را دیگر عوامل و فناوری نقش  و شویم آشنا

 آشنایی با مهندس ناظر و حیطه کاری وی . 2

دارای حقیقی  شخص،  ساختمان 1ناظر   مهندس حقوقی  رشته  ،است مهندسی  کار  به  اشتغال  پروانه یا  از  یکی  در  های  که 

ساختمانی ساختمان  کنترل  و   مهندسی  نظام  قانون موضوع ابنیه  ساختمانی  عملیات  اجرای صحیح  ساختمان،    ،بر  سازه  نظیر 

توسط مجری ساختمان  ساز  و   ساخت معماری ساختمان، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان جهت رعایت اصول و مقررات ملی

 . نماید نظارت می ،در حیطه صلحیت مندرج در پروانه اشتغال خود

ایشان،   اصلی کاری  با نقشهحیطه  اجرایی  عملیات  اصول فنی  ، تطابقتایید شده شهرداریهای  تطابق  با  اجرایی  ،  عملیات 

های  ها و راهنماییارائه کمکهای اجرایی،  ، رعایت ایمنی در هنگام عملیاتعملیات اجرایی طبق مقررات ملی و استانداردها  تطابق

های ر طرح اولیه در نقشهیاری کردن مهندس طراح در انجام هرگونه تغییرات د ،  فنی به مجری در موقع بروز اشکال در اجرا

های ذیربط حسب تهیه گزارش یا گزارشات جهت ارائه به سازمان،  توسط مجری  2چون ساخت های  تاکید بر تهیه نقشه ،  مجدد

با نقشه  تمغایردر زمان زمان بروز مشکلت اجرایی و یا    ر، بررسی صلحیت فنی و اجرایی عوامل مجری، توقف کار دمورد و نیاز

های ارائه شده توسط  تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی اجرا به همراه کارفرما و مجری، بررسی وتایید صورت وضعیت  های مصوب،

 مجری به کارفرما و بررسی و تایید مصالح و تجهیزات مصرفی توسط مجری بر اساس استاندارد و آیین نامه هاست. 

 ها و وظایف مهندس ناظر ساختمان مسئولیت. 3

 است  این   مستلزم  لذا   هست   تأسیسات   و   معماری  و   سازه  نقشه  فنی  مشخصات  اجرای  حسن  بر  نظارت  ناظر  مهندس  وظیفه

 نماید.  بروز را خود فنی  دانش که

  و   (1374  مصوب)  ساختمان  کنترل  و   مهندسی  نظام  قانون  اجرای  راستای  در   خدمات  شرح  مجموعه در  ناظر  مهندس   وظایف

  و   تصویب  زمان  تا  و  استشده  تدوین   اداری(  )نظامات ساختمان  ملی  مقررات دوم  مبحث  و  (1375  )مصوب  آن  اجرائی  نامهآئین

 

1 Supervising Engineer 
2 As Built 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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 قانون  010  ماده  کمیسیون در گرفت.  خواهد  قرار  عمل   ملک شهرسازی  و  راه  وزارت توسط  مهندسان  خدمات   شرح  غابل

 :استشده بیان چنین ناظر مهندس اطلعاتی  هایحوزه و  وظایف نیز هاشهرداری

گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در ها احداث مینظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آن

آشنا ،  اعلم تخلف به شهرداری،  نقشه و محاسبات  گواهی مطابقت ساختمان با پروانه،،  ها و محاسبات فنی ضمیمهپروانه و نقشه

،  آشنا به ابزار و تجهیزات و مواد و مصالح برقی،  هاهای برق و ساختمانی و مکانیک و به عبارت دیگر قادر به خواندن نقشهبه نقشه

های آشنا به اصول نظارت و تکنیک،  معتبر کشور و جهانیها و اصول فنی اجرا و استانداردهای  آشنا به مقررات ملی و آئین نامه

 ،  های برقی فشار ضعیف و متوسط و قویآشنا به سیستم، مربوطه

آشنا به ،  آشنا به مقررات ایمنی،  آشنا به طراحی تاسیسات برقی،  آشنا به عملیات نصب و نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی

داشتن روابط عمومی مطلوب جهت و    ربطهای ذیارائه به ارگانآشنا به نحوه تهیه گزارشات جهت  ،  برنامه ریزی و کنترل پروژه

 . و مجری و طراح و سایرین کارفرما ایجاد ارتباط خوب با 

در حال حاضرکارهای ارجاع های تک ناظره و چهار ناظره در حیطه ساختمانیست.  نکته قابل اشاره در اینجا مفهوم نظارت

بناهای با متراژ )زیربناکل(   باشد.ساختمان به مهندسان به صورت تک ناظره و چهار ناظره می شده توسط سازمان نظام مهندسی  

های تمام مسئولیتدر نظارت از نوع تک ناظره،    .باشندناظره می  4مترمربع تک ناظره و بناهای باالی این متراژ به صورت  1500زیر

کانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری بر عهده یک نفر مهندس  ای نظارت ساختمان از لحاظ سازه، معماری، تاسیسات محرفه

 مراحل  شدن  طی   و   برق   کنتور  دریافت  جهت  مالک  درخواست  از  پس   کنونی  شرایط  در  فقط باشد.  عمران یا مهندس معمار می

شود که متاسفانه در  برق اماکن، یک نفر مهندس برق جهت کنترل اقدامات انجام شده انتخاب می ارجاع سیستم طریق از اداری

 .شودباشد بسیاری از موارد نادیده انگاشته میبسیاری از موارد به علت اینکه ساختمان در مراحل پایانی می

  مهندس   ،افراد  از  یکی   باشد.می   نفر  4  هدهبرع   تخصص  اساس  بر  و  جمعی  صورت  به  نظارت  مسئولیتاما در نظارت چهار ناظره،  

  با  مکاتبات   و ناظرین  سایر  با هماهنگی  مسئولیت خود، فردی  وظایف  بر علوه   معمار(  مهندس یا  عمران )مهندس  ساختمان ناظر

 .شودمی داده  وی به  کننده هماهنگ  ناظر عنوان  و شودمی دار  عهده را … و پروانه صدور مراجع

 که  است عمران یا معماری رشته در نظارت صلحیت و اشتغال پروانه دارای حقوقی یا  حقیقی شخصی کننده  هماهنگ ناظر

 مجموعه  یا   مجتمع  یا   ساختمان  هر  در  ناظران  تمامی  بین   هماهنگی  مسئول  ساختمان،  هایرشته  مهندسان  خدمات   شرح  اساس  بر

  برخی   زیر  در باشد.می   ربطذی  مراجع سایر  یا   و   استان  سازمان  ،شهرداری  به  کار  ایمرحله هایگزارش  کننده   تسلیم   و   ساختمانی

 :است شده آورده اختصار به کننده   هماهنگ  ناظر وظایف شرح

  و   هماهنگی   مسئول  طرفی از  و  است  مجری  و  ناظران  سایر  بین  ارتباط  و   هماهنگی   ایجاد   کننده،  هماهنگ  ناظر  وظیفه  ترینواضح •

  با   ارتباط در ناظران  سایر نماینده  کننده هماهنگ ناظر  حاضر،  حال در  باشد. می پروژه یاجرا کمیت و  کیفیت بر کنترل  مدیریت

 .باشدمی ربطذی مراجع

  الزم  .است  کننده   هماهنگ  ناظر   دیگر   وظایف   از  ذیصلح  سازندگان  یا  سازنده   توسط  ساختمان  اجرای   از  اطمینان  حصول  و  کنترل •

  ذیصلح  مجری  توسط  بایستی  مترمربع  2000  باالی   های  پروژه  اجرای  ها،   شهرداری  رویه  طبق  حاضر،   حال  در   است  ذکر  به

 قرارداد   رویت  از  بعد   باید   کننده  هماهنگ  ناظر  طرف  از  کار(  به  )شروع  عملیات  شروع  برگه  امضای  و  گیرد  صورت  پروانه  در  مندرج

 .شود انجام مجری

  ملک  از  بایستی   کننده   ناظرهماهنگ  جواز(،  از  برگه  عملیات)آخرین  شروع  برگه  امضای   از  قبل  و   ساختمانی  زجوا  صدور   از  پس  •

 توسط   کار   به  شروع  برگه  امضای  از  پس  که  است  ذکر  به  الزم  . باشد  نشده   انجام   …   یا  و  تخریب  که   شود  مطمئن  و   نماید   دیدن

  ناظرین  سایر  مسئولیت  اما  بوده  سازه   ناظر  عهده   به  ساختمان،  تخریب  صحیح  اجرای  بر  نظارت  مسئولیت  کننده،   هماهنگ  ناظر

  متوجه   بیشتر  تخریب  عملیات  در   برق  ناظر   مهندس  مسئولیت  مثال   بطور  شود. می  آغاز   ساختمانی   پروانه  صدور  با   همزمان   نیز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 شامل  تخریب  زمان  در  مکانیک  مهندس  مسئولیت  عمده  و  است  جوی  هایبارش  و  رطوبت  لحاظ  از  برق   کنتور  محل  ایمنی  کنترل

 نگیرد  قرار  خاکبرداری  آالت  ماشین  تردد  محل  در  که  ایگونه  به  آن  محل  کنترل  و  گاز  علمک  آوری  جمع  آب،  کنتور  جابجایی

  باید  ساختمانی   عملیات   اتمام   تا   تخریب   بدو   از  سال(   سرد  فصول  در  کارگری)بخصوص  هایاتاق  در   گرمایش   کنترل  همچنین

 .شود کنترل  مکانیکی تتاسیسا ناظر توسط

  تهیه  و  هماهنگی  جلسات  برگزاری   و  لزوم  مواقع  در  کارگاه  در  حضور  برای  آنان  به  اطلع  و  دیگر  ناظران  با  پیوسته  و  مستمر  ارتباط •

 باشد. می  کننده  هماهنگ  ناظر عهده بر نیز ایدوره جلسات صورت

  اجرای   ملی،  مقررات  رعایت  خصوص  در  ساختمان  عملیات  اجرای   حین  در  چنانچه  مجری،  و  ناظران   سایر  بین  نظر  اختلف  رفع •

 نسبت   کننده  هماهنگ  ناظر  نخست،  وهله  در  نماید  بروز  نظر  اختلف  مجری  و  ناظران  از  هریک  بین  …و  فنی  مشخصات  و  هانقشه

  را  مراتب  باید   طرفین  توسط  داور  عنوان  به   وی  نظر  پذیرش  عدم   صورت  در   .   نمود  خواهد  اقدام  داوری  طریق   از  اختلف  حل  به

 استان،  سازمان  در  مستقر  داوری  کمیته  توسط  الزم  اقدامات  تا  دهد   اطلع  پروانه  صدور  مراجع  به  اجرایی  عملیات  توقف  جهت

 .شود انجام

 ها  ساختمان اجرای بر نظارت معضالت شناسایی . 4

های اخیر در کشور است. عدم رعایت ساخت و ساز با کیفیت و  سازی در دهه کیفیت نامناسب ساخت و ساز، آفت ساختمان

انرژی  نظارت ضعیف، منجر به هدر رفت سرمایه های ملی و شخصی شده است. مصالح، امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی و 

و ساز مصرف میفرا فرایند ساخت  در  استانداردوانی  رعایت  عدم  نظارت میشوند که  نزول ها، کفایت و صحت  به  تواند منجر 

های کشور است را زیر مطلوبیت ساخت شده و اهداف اصلی ساخت و ساز که تامین مسکن مناسب و ایمن در کنار حفظ سرمایه

یل مختلف، همچنان الکند. با وجود اینکه لزوم نظارت بر افراد پوشیده نیست ولی به دسوال برده و دسترسی به آنها را مشکل می

ت متعدد است. لهای نامطلوب و ناکافی در ساخت و ساز هستیم که نتیجه آن کاهش عمر ساختمان و بروز مشکشاهد نظارت

 .ها، جهت بیان راهکارها ضروری استت و اولویت آنللذا، شناسایی معض

ای در نظر بگیریم، شواهد اجرایی  نامه  رعایت حداقل آیین  ،ای راع ساختمان سازی اگر مرز کیفیت مطلوب سازهدر موضو

های میدانی انجام شده توسط مشاورین مختلف بیانگر  موجود و نیز گزارشات حاصل از مطالعات مقاومت سازی و برخی پژوهش

های طراحی و اجرایی به مواردی مثل عدم  باشد. از جمله ضعفب نمیآن است که متاسفانه کیفیت ساخت و ساز در کشور مطلو

های غیر صحیح  ت، جوشالهای طراحی، استفاده از مصالح غیر استاندارد مثل آهن و میلگرد و سیمان، اتصاامهن  رعایت کامل آیین

توان اشاره  ریختن و عمل آوری، میهای فلزی و عدم رعایت استانداردهای ساخت بتن در فرایند تامین مصالح، ساخت،  در سازه

 .کرد

عوامل مختلفی بر ارتقاء کیفیت ساخت و ساز موثر هستند. مهندسین ناظر، تنها عامل موثر در ارتقاء کیفیت ساخت ساختمان  

ها توسط شوند. نظارت بر ساخت ساختماننیستند و مجموعه عوامل دیگری هستند که منجر به بهبود کیفیت ساخت و ساز می

تر کرده و  دهند و یا حداقل معیارهای خاصی را پررنگای را مد نظر قرار مینفعان مختلف انجام شده و هر یک معیارهای ویژهذی

  (1397. )رحیمی، سپیده و احمد قندچی،کنندبیشتر به آنها توجه می

انی است. ملک استفاده از مهمترین معضلت و مشکلت موجود در بحث نظارت بر اجرا، بحث تولید مصالح ساختم  زیکی ا

مصالح ساختمانی برای مجری و در نهایت تایید ناظر، بحث وجود استاندارد در مصالح است. با این وجود در حیطه استاندارد 

شود  گردد که باعث میکنندگان استفاده میها و روش های متفاوتی برای تولید از طرف تولیدشود که معیار مصالح گاهاً دیده می

کنندگان در بحث  یت مصالح تولید شده با یکدیگر تفاوت نماید. اما نکته قابل بحث در این حوزه بحث سوء استفاده تولیدکیف

 مرغوب است که باعث افت شدید کیفیت اجرا خواهد شد. تولید مصالح نا
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ناظر اجرا از نظر رعایت  باشد، بحث همکاری کامل مجری و عوامل مجری با  بحث بعدی که از معضلت نظارت بر اجرا می

های  تواند کیفیت مطلوب نظارت بر تمامی ریز روندبرنامه زمانی اجراست. در بسیاری از مواقع ناظر به دلیل این عدم هاهنگی نمی

 موجود در یک فعالیت را از خود ارائه نماید. 

ارتباطی روند  در  اجرایی ضعف  نظارت  معضلت  برای  ذکر شده  دیگر  دالیل  از  نظام   همچنین  و  و شهرداری  ناظران  بین 

 باشد که باعث شده نظارت اجرایی با کیفیت پایینی همراه گردد. مهندسی می

بطور کلی طبق تحقیق انجام شده، معضلت موجود در بحث نظارت اجرایی در ده دسته زیر مورد مطالعه قرار گرفته، که  

 (1397، رحیمی و یزدچی)ای مربوط به این تحقیق در زیر ارائه شده است. های میلهنمودار

 معضلت مربوط به گزارشات .1

 معضلت مربوط به فرهنگ اجتماعی .2

 معضلت مربوط به تجهیزات و امکانات  .3

 معضلت مربوط به امور مالی  .4

 معضلت مربوط به قوانین کشوری  .5

 معضلت مربوط به مباحث آموزشی .6

 ربه معضلت مربوط به تج .7

 معضلت مربوط به نیروی ذیصلح  .8

 معضلت مربوط به مصالح و ماشین آالت .9

 معضلت مربوط به شهرداری و نظام مهندسی  .10

 
 .معضالت مربوط به گزارشات .1شکل 

 
 . معضالت مربوط به فرهنگ 2.شکل 
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 .معضالت تجهیزات و امکانات .3شکل 

 
 .معضالت مربوط به امور مالی .4شکل 

 
 .معضالت مربوط به قوانین .5شکل 
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 . معضالت مربوط به آموزش .6شکل 

 
 . معضالت مربوط به تجربه .7شکل 

 
 .معضالت مربوط به نیروی ذیصالح .8شکل 

 
 . معضالت مربوط به مصالح و ماشین آالت. 9شکل 
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 .معضالت مربوط به شهرداری و نظام مهندسی .10شکل 

معیار    17تر از آن هستند و  المعضل دارای اهمیت زیاد و با  18گروه،    10در  معیار مشخص شده    35مشاهده شد که بین  

های  ترین معضل، فساد عملکردی افراد است. معیاردارای اهمیت کمتر از زیاد و در حد متوسط و پایین تر از آن هستند. پر اهمیت

ضعف در نظارت عالیه، ضعف در استفاده از ناظر مقیم و تعرفه نامتناسب با خدمات مهندسی ناظران سه معیار پر اهمیت بعدی 

های استاندارد و ضعف در استفاده از مجری هستند. سه معیار ضعف در شرایط اقتصادی کشور، مغایرت فرهنگ جامعه با روش

 .اندش به خود اختصاص دادهح کمترین مقادیر را در این بخلذیص

  مسعودی, محمدحسین و محمدرضا کریمی، )   :کارهایی برای افزایش کیفیت خدمات مهندسی نظارت در ساخت و ساز  راه

1395) 

ل ارائه شده، موجب افزایش کرامت و شأن مهندسان  الح تعرفه خدمات مهندسی نظارت بر مبنای منطق و استدلاص .1

 .تر خواهد شدایشان برای ارائه خدمات کیفیش لناظر و متعاقبا ت

ها  برای ایجاد رقابت سالم و کارامد میان مهندسان ناظر که بتواند ارتقاء کیفیت ساخت را تامین نماید، تعیین شاخص .2

و معیارهای کیفی خدمات مهندسی و متعاقبا ارزیابی عملکرد مهندسان ناظر بر مبنای معیارهای مذکور و ارجاع کار  

 باشد. ترین روش ممکن می نای کیفیت خدمات مهندسی ناظران بهترین و عادالنهبر مب
نه ارجاع کار نظارت، شرایط انتخاب مهندسان ناظر برتر سال برمبنای البا استفاده از روش مذکور، فراتر از امکان عاد .3

 .عملکرد آنها فراهم خواهد شد
درصد از سهم را نسبت به سایر معیارها به خود    22ترین وزن و  ال طبق اقدامات کارشناسی انجام شده، دو عاملی که با .4

الفاختصاص داده اساس مقررات ملی ساختمان و دقیق  ارائه گزارشات فنی و  عملکرد مناسب مهندسان در  (اند؛  بر 

اشند  ب، میایای و ارائه به موقع گزارشات مرحلهمرحلهطابق پروژه فیزیکی با مرحله گزارشات  ت  (ب  ضوابط شهرداری

 گردد سازمان نظام مهندسی ساختمان این دو عامل را در نظر گیرد.که پیشنهاد می 

نیز معیاری است که " داشتن آرشیو مناسب و مستند سازی از سوابق پروژه های نظارت جهت ارائه به سازمان "عامل  .5

ریت دانش نزد ناظران در الزامی نمودن آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، می تواند کمک بسیاری به مدی

 صنعت ساخت نماید. 

آموزش مستمر، کاربردی و مداوم به شیوه مورد استفاده در کانون کارشناسان دادگستری، آگاهی و دانش مهندسان را   .6

 .این مهم در بهینه نمودن عملکرد آنها موثر خواهد بود افزایش و متعاقباً 
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امکان افزایش کیفیت در ساخت و سازها و همچنین   ، کنترل مضاعفطرح کنترل کیفیت خدمات مهندسی در قالب   .7

 .پیش بینی دوره های کارآموزی که در بیشتر استانها عملیاتی شده است، را فراهم خواهد نمود

حیه مبحث دوم توسط وزارت راه و شهرسازی و تداوم اقدامات غیرقانونی شهرداری تهران تاثیر لتعجیل در تصویب اص .8

های  رفت سرمایه  ها و هدریت خدمات مهندسی نظارت داشته و نهایتاً موجبات تقلیل کیفیت ساختمانمنفی در کیف

 .نمایدملی را فراهم می

 آوری در ارتباط موثرتر میان ناظران و سازمان نظام مهندسی نقش تکنولوژی و فن. 5

در پردازش و انتشار سریع اطلعات مورد نیاز برای انجام  های نوین ارتباطی و اطلعاتی، به دلیل قابلیت و ظرفیت باال  آوریفن

شود که اطلعات و نحوه جریان پردازش آن ها دارند.این اهمیت از آنجا ناشی میهای سازمانی، اهمیت باالیی در سازمانفعالیت

 برای سازمان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. 

لعات عمل می کند و نیاز به پردازش اطلعات توسط سازمان، از تقسیم  ساختار رسمی یک سازمان به مانند یک پردازشگر اط

ها  آورد. رشد سازمانها، نیاز به هماهنگی را به وجود میشودکه این امر با ایجاد همبستگی و وابستگی میان واحدوظایف ناشی می

کند.  ا در جهت افزایش کارایی را دو چندان می ه تر شدن محیط آنها، افزایش رقابت و ضرورت ایجاد هماهنگی میان واحدو پیچیده

رادفرما,    های جدید توسط سازمان از اهمیت شایانی برخوردار است.)آوریپردازش اطلعات توسط فنبنابراین نیاز به کسب و  

 ( 1398حمیدرضا رضوانی و مجتبی مالکی، ،غلمحسن

توسعه یافته و در حال توسعه، تاثیر وجود اطلعات در  با توجه به نقش همه جانبه اطلعات در کلیه امور جاری جوامع  

 .نمایدامور نظارتی نیز بیش ازگذشته حائز اهمیت می

های قبلی است و در  ریزیشود، در واقع دقت نمودن در امور اجرایی و حسن اجرای برنامهآنچه به عنوان نظارت مطرح می

ها به امر نظارت سنتی و ارائه گزارشات مختلفی که بعضا در سازمان  گذشته به علت کم بودن حجم امور، اکثر واحدهای مستقل

اند. حال آنکه در صورت استفاده از تجهیزات فناوری اطلعات و در اختیار نمودهسازی موثر بوده است، اقدام میدر امور تصمیم 

های  توانند با استفاده از سیستمشده است، میهای عملیاتی و بایدها و نبایدهایی که توسط سیاستگزاران اولیه تهیه  داشتن پروسه

های ابلغ شده را بیش از پیش کنترل نمایند. بطور مثال دقت نظر  پردازی حسن اجرای قوانین و دستورالعملانفورماتیک و داده

از سازمان  باعث شده است که تجهیزا بسیاری  اشتباه در حضور و غیاب،  امکان  رایانه ها در نظارت بر حضور کارکنان و  ای،  ت 

معضلت مربوط به تفاوت نظر کارکنان و محاسبات حقوقی آنها را تسهیل نماید. لذا در صورتی که این نوع نگاه سیستماتیک در  

ها و در  ارکان دیگر نظارت نیز مورد توجه قرار گیرد، مسلما ضمن تسهیل امور مدیریتی، باعث باالرفتن راندمان اجرایی پروژه

تاثیرپذیر نوع  نهایت  و... خواهد گردید. به همین دلیل است که  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  اقتصادی،  امور  روند توسعه در  ی 

 .باشدمدیریت دولت الکترونیک در بسیاری از کشورها از جمله ایران در دست بررسی و یا اجرا می

 نتیجه گیری . 6

های موجود در صنعت ساخت و  اجرا، یکی از مهمترین دغدغهبحث افزایش کیفیت نظارت اجرا و در پی آن افزایش کیفیت  

توان آنرا تنها به یک سمت نسبت داد بلکه همانطور که مشاهده شد عوامل متعددی در کیفیت آن ای که نمیساز است. دغدغه

 دخیل هستند.

ی و ... همگی از مسایلی هستند که  نگاه و آموزش اجتماعی به پدیده نظارت، تولید، اجرا، ارتباطات درون سازمانی، ابعاد مال

 نقش مهم و اساسی در بحث کیفیت اجرا دارند.
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تواند از طرف  تر گردد. این نگاه میدر این بین نگاه به ناظران اجرا نیز به عنوان وزنه اصلی این سیستم، باید کمی مهربانانه

ا اصلح دید بدبینانه به فعالیت ناظر و از طرف مجری سازمان نظام مهندسی از نظر مالی، ارتباطی و آموزشی، از طرف اجتماع ب

 با همکاری بیشتر و دلسوزانه تر با ناظر اجرایی و در نهایت حفظ شان و کرامت مقام ناظر عملی گردد. 

های عظیم  های نظارت و اجرا، از هدر رفت سرمایههای اجتماعی در حوزهامید است با اصلح هرچه سریعتر قوانین و رویه

 تی در صنعت ساخت و ساز، که در نهایت ضرری همگانی خواهد بود جلوگیری نماییم.     مملک

 قدردانی 

های ایشان در تمامی مراحل نگاشتن این مقاله استفاده  نگارنده بدینوسیله از جناب آقای دکتر علی قربانی که از راهنمایی

 نموده کمال سپاسگزاری را می نماید. 
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