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.عبارتست از عملیات، اقدامات و تدارکاتی که باید بصورت موقت براي دوره اجرا انجام شود: تجهیز کارگاه

:تجهیزانوع 

اقدامات اولیه براي تجهیز کارگاه اصلی:جهیز اولیهت-

امکانات ضروري تجهیز اولیه

 ابزار االت
محل اسکان و دفاتر کار
تسهیالت الزم جهت تهیه غذا
انبار لوازم
ایجاد راههاي اولیه دسترسی

.استمدت زمان تجهیز کارگاه اولیه یک سوم یا یک چهارم مدت زمان تجهیز ثانویه

مجموعه عملیات جهت انجام امور موضوع پیمان:تجهیز ثانویه-
در ادامه تجهیز اولیه و تکمیل کننده آن بوده
تامین محل اسکان و دفاتر کار با برپایی ساختمانهاي دائم و پیش ساخته
عریض تر نمودن راههاي دسترسی
 کاهش هزینه ها و سرعت بخشیدن کارها سازماندهی و داشتن برنامه مدون در امر تجهیز کارگاه در جهت

:انواع کارگاه از نظر ابعاد
o فعالیت کاري می باشد300مرحله شاخص اصلی و 10داراي بیش از : کارگاههاي بزرگ.
oفعالیت کاري می باشد300مرحله شاخص اصلی و تا 6داراي حداکثر : کارگاههاي متوسط.
oایتم تجاوز نکند100خص اصلی بوده و سقف فعالیت هاي آن از مرحله شا4داراي کمتر از : کارگاههاي کوچک.

:انواع کارگاه از نظر مکان
oکارگاههاي ثابت
پروژه هاي سد سازي-
پروژه هاي ساختمان سازي-
oکارگاههاي متحرك
پروژه هاي راه سازي-
پروژه هاي شبکه آبیاري-
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:چالش هاي تجهیز کارگاه 
در پروژه هاي متوسط و کوچکپایین بودن ضریب تجهیز کارگاه بویژه
نامناسب بودن طرح جانمایی کارگاه
طوالنی شدن مسیرهاي حمل و نقل در اثر متمرکز نمودن دستگاه هاي سنگ شکن و بچینگ
عدم واگذاري کار تناسب با توانایی و ظرفیت پیمانکاران و مشاوران
عدم تناسب نیروي انسانی بومی و غیر بومی
 نیروي انسانیعدم مدیریت صحیح
بی تجربگی در امر تجهیز کارگاه
عدم برنامه ریزي صحیح
عدم اولویت بندي صحیح امور تجهیز کارگاه
 سوئ مدیریت
کمبود نقدینگی
عدم توانایی پیمانکار و در نتیجه تجهیز طوالنی کارگاه حتی تا پایان کار

ساز و کارهاي تجهیزکارگاه جهت رفع چالشها
تجهیز کارگاه در سایه یک برنامه ریزي دقیق و جامعتوجه خاص به امر
سعی در بهره گیري از علوم مختلف رفتاري و نقش و نوع ارتباط آنها با رفتار فردي، گروه یا سازمان
 تبدیل دستگاه هاي با ظرفیت باال به دستگاه هاي کوچکتر با تعداد بیشتر به منظور بهره گیري از دستگاههاي

بی یکی از آنهادیگر در صورت خرا
 بکارگیري نیروي انسانی بومی با توجه به شرایط منطقه
ظرفیت سازي کافی تامین آب ، برق ، گاز ، مخابرات با توجه به حداکثر بکارگیري دستورالعمل نیروي انسانی
تهیه و بکارگیري دستورالعمل هاي حفاظت و ایمنی

:تحویل کارگاه 
با حضور مسئولین محلی و کشوري صورت می گیرد که کارفرما در حضور تحویل کارگاه طی یک مراسم ویژه و 

.مهندس مشاور ، کارگاه را تحویل پیمانکار می دهد
کارفرما باید کارگاه را تحویل پیمانکار دهد و در صورتی که اجراي کار در زمین ها و محل هاي :تعهد کارفرما

عوارض شهرداري باشد باید نسبت به تحصیل پروانه هاي تحویلی مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل
.الزم و پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید

:تامین زمین از سوي پیمانکار
.تامین زمین توسط پیمانکار با پرداخت وجوه مربوطه در صورتیکه بخشی از آن بر عهده پیمانکار باشد



مهندس پورجعفرتجهیز و اداره کارگاه                                                                                   

۴

:تعارض کارگاه
ی از کار بدلیل تعارض در امر تحویل کارگاه به پیمانکار ، مشمول مقررات تعلیق هرگونه توقف در اجراي تمام یا بخش

.می باشد
:صورت مجالس تحویل کارگاه

بیان کلیه مشخصات ، شرایط و موانع انجام کار مانند
حدود و موقعیت زمین ها -
.محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود-
نقاط نشانه با مشخصات آنها-
عملیاتمحور-
محل قرضه منابع تهیه مصالح-
.....عوارض و موانع و -

:تحویل تدریجی کارگاه
.ترتیب تحویل کارگاه باید طوري صورت گیرد که خللی در برنامه زمان بندي انجام امور پیمان نگردد

.باشدروز می 30مهلت تحویل اولین بخش کارگاه بعد از مبادله پیمان براي شروع عملیات پیمان حداکثر 
روز در امر تحویل کارگاه ، کارفرما می نواند پیمان را فسخ کند30در صورت قصور پیمانکار بیش از 

قصور پیمانکار
تحویل بخشهایی از کارگاه-

تاخیر بیش از یک ماه در تحویل کارگاه توسط کارفرما موجب پرداخت خسارت به پیمانکار می شود مشروط بر 
.آنکه پیمانکار با تایید مهندس مشاور، در محل هاي تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد

مبلغ خسارت تاخیر کارگاه-

عدم تحویل کارگاه-
درصد 30سمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، براي تاخیر بیش از یک ماه تا اگر کارفرما نتواند هیچ ق

درصد متوسط 2/5ماه ، هر کدام که کمتر باشد، نسبت به تاریخ مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 6مدت پیمان یا 
.کارکرد فرضی ماهانه از سوي کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود
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مان از سوي پیمانکاراعالم خاتمه پی
25ماه هر کدام که کمتر باشد، بیشتر باشد و مبلغ کارهاي معوقه از 6درصد مدت پیمان یا 30اگر مدت تاخیر از 

روزه، می تواند آن بخش از کار را از تعهدات خود 15درصد مبلغ اولیه پیمان کمتر باشد پیمانکار با اطالع قبلی 
.صد باشد با اعالم خاتمه پیمان توسط پیمانکار ، کل پیمان خاتمه می یابددر25ولی اگر بیش از . حذف کند

تعهد کارفرما در قبال تعارض کارگاه
مسئولیت هرگونه دعاوي و درخواست خسارت و جلوگیري و توقف کار از سوي مالک ملک کارگاه برعهده کارفرما 

.می باشد
زمین هاي خارج از کارگاه

مکان هاي خارج از محل تحویلی کارفرما براي تجهیز کارگاه استفاده کند، اوال باید به هرگاه پیمانکار بخواهد از
.تایید کارفرما برسد و ثانیا مسئولیت هرگونه تعارض برعهده پیمانکار است

کنترل و تثبیت نقاط نشانه
هرگونه اشکال به اطالع تطبیق کامل نقاط نشانه و مبدا طبق نقشه ها با تایید مهندس مشاور الزامی بوده و وجود 

.مهندس مشاور رسیده و صورت جلسه می گردد
.تثبیت نقاط نشانه و مبدا با بتن و مصالح بنایی صورت گرفته و هزینه حفظ و نگهداري آن برعهده پیمانکار است

پیاده کردن نقشه ها
.نقشه ها و امتدادها با تایید مهندس مشاور پیاده و صورت مجلس گردد-
.اختالف در تراز زمین با حضور پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورت مجلس شودهرگونه -
تراز کف پی بناها و زیرسازي راه ها که بعد اجرا قابل رویت نیستندباید از قبل صورت مجلس شده و به امضاي -

ها برعهده پیمانکار در غیراینصورت هزینه هرگونه آزمایش جهت بررسی صحت آن. مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد
.است

طرح جانمایی
پس از تحویل کارگاه پیمانکار باید با توجه به مدت تعیین شده طرح جانمایی کارگاه را با تایید مهندس مشاور تهیه 

.کرده و مبناي تجهیز کارگاه قرار دهد
بوده و بر اساس آسایش طرح جانمایی کارگاه باتوجه به موقعیت، ابعاد، سیاست گذاري و امکانات مالی متغیر 

کارکنان ، سهولت امکانات دسترسی به ساختگاه، اقتصادي بودن هزینه هاي ساخت و نگهداري آنها طراحی می 
.شوند

کارگاه تاسیسات مکانیکی-ساختمانهاي عمومی-ساختمانهاي مسکونی-
آزماشگاه-محوطه شهرك مسکونی-تاسیسات پشتیبانی-
مخازن سوخت-نهاي اداريساختما-راه ها-
کارگاههاي ماشین آالت-انبارها-
کارگاه انتقال و توزیع برق-کارگاههاي پشتیبانی-
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)پیمانکار-مشاور-کارفرما(ساختمانهاي مسکونی
کاروان ها
چادرها
ساختمان هاي پیش ساخته
ساختمان هاي دایم

:که هر کدام شامل گروه هاي زیر می باشند
مهمانسرا*مهندسی*کارمندي*کارگري*

)مشاور پیمانکار-کارفرما(ساختمان هاي اداري 
کاروان ها
ساختمان هاي پیش ساخته
ساختمان هاي دایم

انبار ها
ابزار کار
مصرفی
مواد غذایی
مصالح ساختمانی
مغزه گمانه ها
 ابزار و وسایل دست دوم
انبارك هاي مواد ناریه

کارگاه هاي ماشین آالت
تعمیرگاه ماشین آالت سبک، نیمه سنگین و سنگین
سرویس کاري و تعویض روغن
باطري سازي
صافکاري و نقاشی
پنچر گیري
 شستشوي ماشین
جوشکاري
تراشکاري
محل بارگیري و باراندازي ماشین آالت و دستگاه ها
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رگاه هاي پشتیبانیکا
کارگاه نجاري
آرماتور بنديکارگاه
کارگاه آهنگري
کارگاه تراشکاري

کارگاه انتقال و توزیع برق
تابلو هاي انتقال و توزیع برق
شبکه برق رسانی و توزیع آن
 شامل ژنراتورها، تابلوها، رله هاي قطع و وصل خودکار(برق اضطراري(
سیستم هاي اعالم خطر و زنگ اخبار
آنتن هاي ماهواره و مخابراتی

کارگاه تاسیسات مکانیکی
پمپ ها
چاه هاي آب
موتور خانه ها

آزمایشگاه
مکانیک خاك
بتن
تزریق
کشش قطعات فوالدي

مخازن سوخت
بنزین
گازوییل
نفت

ساختمانهاي عمومی
نگهبانی کارگاه
نگهبانی برق و تاسیسات
درمانگاه
سالن توزیع-سردخانه-آشپزخانه( سالن غذاخوري(
 تلفن خانه
و غیره
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تاسیسات پشتیبانی
 بچینگ(کارگاه بتن سازي مرکزي(
سیلوهاي سیمان
تاسیسات سنگ شکن
 شرب–صنعتی (منبع هاي آب(
تصفیه خانه
مراکز آتش نشانی و غیره

محوطه شهرك مسکونی
خیابان ها، پارکینگ هاي محوطه
پارکینگ ماشین آالت سنگین و سبک و غیره

هاراه 
دسترسی
سرویس
ارتباطی
انحرافی

مالك ها و معیارهاي طراحی جانمایی کارگاه
تردد-
آلودگی صوتی و صدا-
جهت باد-
نزوالت آسمانی -
نور-

تردد
oحداقل نمودن اتالف وقت کارکنان با کاهش مسافت تردد داخلی و خارجی
o ساختمانهاي مدیریت اداري و مالی و کارفرما و مشاورقرار گیري ساختمانهاي با بیشترین تردد در کنار هم مانند
oقرارگیري ساختمانهاي با تردد کم در مکانهاي دورتر مانند خوابگاهها
o قرارگیري ساختمانهاي با مراجعه کنندگان خارج از کارگاه در نزدیک درب ورودي مانند انبار، ایستگاه سوخت

رسانی، سیلوها
صدا

ن و ساختمانهاي اداري دورتر از محل هاي پر سر و صداقرارگیري محل استراحت کارکنا
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جهت باد
کاهش آلودگی زیست محیطی محوطه کارگاه با قرارگیري تاسیسات داراي گرد و خاك مانند سنگ شکن و سیلوي 

سیمان در نوك فلش جهت بادهاي غالب
نزوالت آسمانی

.نشوآسمانی موجب لجنی شدن و باتالقی شدن کارگاه طرح جانمایی کارگاه باید به گونه اي باشد که ریزش نزوالت 
نور

یکی از نیازمندیهاي انسان براي فعالیت در محیطی آرام و بدون تنش بوده و در صورتی محیط کارگاه از محدودیت 
.هاي خاصی برخودار باشد حتی المقدور باید دفاتر کار از نور کافی برخوردار باشد

تامین نیروي انسانی
ه در اولین گام خود در امر تجهیز کارگاه می باید نحوه تامین نیروي انسانی، سازماندهی و تعیین شرح مدیر پروژ

وظایف و حقوق افراد را مشخص کرده و در تنظیم روابط کارکنان و رفع مشکالت آنها بکوشد
شناخت

، با تخصص هاي مختلف در پروژه هاي مختلف به جهت خصوصیات و نوع کار نیاز به بکار گیري نیروي انسانی 
جهت تعیین زمان اجراي عملیات مختلف ، می باید درك صحیحی از نیروي کار مورد نیاز وجود داشته . وجود دارد

گاهی ممکن است مهارتهاي ویژه اي الزم باشد که مستلزم آموزش نیروي انسانس با جمع آوري نیروي کار . باشد
.آنها باشدویا هر دوي ) غیربومی(ماهر از نواحی دور 

تخصص هاي مورد نیاز
از اینرو در کارگاههاي . سازه ها و بناهاي عمرانی نتیجه کار گروهی از کارشناسان با تخصص هاي مختلف می باشد

عمرانی به تناسب کارهاي مختلف ، از بسیاري از تخصص هاي دانشگاهی و تجربی استفاده می شود
ماهر فنیکارگرانخدماتیتکنسینکارشناسمدیریت

قالب بند- آرماتوربندباغ بان-آبدارچیمترونقشه بردارمدیر پروژه
تراشکار-رانندهنظافت چی)نقشه کش(اتوکد کار آزمایشگاهسرپرست کارگاه

انباردار-مکانیکمنشی-ایپیستتعملیات خاکیمکانیکمشاوران
تعویض روغن- پنچرگیردفتردارعملیات بتنابزار دقیق-برقمعاونت ها

لوله کش-برقکارکارگر ساده-نگهبانایمنی و بهداشتکامپیوتر-زمین شناس
آتشبار-سیم پیچحسابدارتاسیسات-طراح

جوشکار-مامور خریدماشین آالت
باطریساز-آهنگرسازه-عمران
اپراتور بچینگآب-عمران
اپراتور سنگ شکنحسابداري- حقوق
مدیریت ساخت-عمران
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بومیت
ویژگی ها و مشکالت خاص خود هستند که در زیر به برخی از آنها معموال نیروهاي بومی و غیر بومی هر کدام داراي 

:اشاره می گردد
نیروي کار بومی

مایل به استراحت در ایام تعطیل
استفاده از مرخصی هاي کوتاه مدت

وجود روابط خانوادگی و طایفگی در نیروگاه
ارزانی دست مزدها

عدم وجود مشکل خوابگاه
د عدم وجود مشکل رفت و آم

دسترسی آسان 
عدم توانایی الزم انجام کار

تامین خواسته هاي ارگان هاي محل،بویژه اداره کار
نیروي کار غیر بومی

تمایل به کار در تمامی ایام بویژه تعطیالت
تمایل به کار پس از اتمام نوبت کاري

باال بودن دستمزد هاي نسبتا باال
مشکالت خوابگاه

مرخصی هاي طوالنی
مشکالت رفت و آمد به محل زندگی

)در هنگام مرخصی(مشکالت نا مطلوب دسترسی 
توانایی انجام کار

ایجاد مشکالت محل، بویژه اداره کار
لباس

بکارگیري لباس هاي متحدالشکل براي برقراري نظم و ترتیب در کارگاه
کادر مدیران و سرپرستان-

شکالتی-نفتی و یا کرم-طوسیپیراهن و شلوار چرك تاب به رنگهاي 
سایر نیروها-

لباسهاي دو تکه و یا یکسره به رنگ خاکی یا طوسی 
رنگ بندي لباسها بر اساس تخصص ها

. مزیت متفاوت بودن رنگ لباس ، تمیز دادن گروه هاي متفاوت نیروهاي انسانی شاغل در کارگاه می باشد
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نبار بوده که با افزایش هزینه ها خواهد بودعیب آن نگهداري تعداد کافی از هر رنگ لباس در ا
انتخاب نیرو

جهت موفقیت اقتصادي پروژه پیش بینی دقیق تعداد و نوع نیروي انسانی مورد نیاز در مرحله برنامه ریزي و انجام 
معموال هزینه هاي نیروي انسانی نتیجه مالی یک . اصالحات متناسب با شرایط ، از اهمیت اساسی برخوردار است

.قرارداد را تعیین می کند
ایجاد انگیزه

. براي حفظ افراد در حوزه کارهاي عمرانی باید شرایط زندگی قابل قبولی را براي آنها فراهم ساخت
شهرك هاي مسکونی مجهز به امکانات خوابگاهی-
تجهیزات بهداشتی، برق ، آب لوله کشی و غذا-
امکانات ایمنی و بهداشت و غیرهسالن هاي ورزشی وامکانات تفریحی  ورفاهی ، -

تعیین حقوق و مزایا
عوامل موثر در تعیین مزد

عرضه و تقاضاي کار
قدرت پرداخت کارگاه
نرخ سایر مزد ها
هزینه زندگی
شرایط احراز شغل
بهره وري کارگر
سیاست دولت

مشخصات نظام مناسب مزد
 ارتباط بین مزد و بهره وري
فهم بودن نظام پرداخت مزد جهت رفع سوء ظن بین کارکنانآسان و قابل: سهولت
به گونه اي باشد که افراد باکفایت تر بتوانند حقوق بیشتري در یافت کنند:ایجاد انگیزه
قابلیت انعطاف
قابل پذیرش توسط افراد کارگاه بوده و از آن پیروي کنند:عمومیت
عدم وجود تبعیض
توجه به وضعیت خانوادگی
مناسب و منصفانه یوده و در عین حال هزینه را براي کارفرما در سطح پایینی نگه : تراضی بار کارگر و کار فرما

.داشت
قابلیت اعمال
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طبقه بندي مشاغل
.دسته بندي مشاغل برحسب شباهت ها و تفاوتهایی که در وظایف و مسئولیت هاي آنها وجود دارد

روشهاي مختلف طبقه بندي مشاغل
درجه بنديروش -

ساده ترین روش ارزیابی مشاغل بوده و شغلی که از همه ساده تر و کم اهمیت تر بوده در پایین ترین سطح قرار 
. گرفته و بقیه بر اساس آن درجه بندي می گردند

روش درجه بندي براي کارگاههایی که کوچک بوده و تعداد مشاغل آنها زیاد نیست ساده ، مقرون به صرفه و 
.می باشدمناسب 

روش مقایسه عوامل-
بر اساس این روش تعدادي از مشاغل کارگاه به عنوان مشاغل کلیدي انتخاب و سایر مشاغل را با آنها مقایسه می 

.کنند و معیار و ضابطه اصلی در این روش مقدار حقوقی است که به مشاغل کلیدي پرداخت می گردد
)گروه بندي(روش طبقه بندي -
 موجود در کارگاه مورد مطالعه و خصوصیات مشاغل شامل شرح وظایف، مسئولیت ها، مهارتها و ابتدا مشاغل

.شرایط احراز مشخص می شود
 با توجه به آشنایی که با خصوصیات مشاغل کارگاه طبق رویه فوق به دست می آید، تعداد طبقات شغلی

کارگاه تعیین می گردد) گروههاي(
 جامعی تهیه می شود که این شرح خصوصیات مشاغلی را مشخص می نماید که شرح) یا طبقه(براي هر گروه

می توانند در آن گروه قرار بگیرند
 در مرحله آخر مجددا مشاغل کارگاه با توجه به شرح وظایف، شرایط احراز شغل و غیره مورد مطالعه و با توجه به

تخصیص ) گروه(قه براي هر شغل به آن طبقه شرح تهیه شده براي طبقات شغلی، نزدیکترین و مناسب ترین طب
.داده می شود

بیشتر براي مشاغل اداري و دفتري مناسب می باشد مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزي
روش امتیازي-

براي عوامل مختلف مانند مهارتهاي الزم براي انجام شغل، تجزیه تحلیل مسئولیتهاي شغلی، مسئولیتهاي مالی، 
.دیگران و غیره امتیاز در نظر گرفته شده و مشاغل بر اساس آن امتیاز بندي می شوندسرپرستی ایمنی 
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روشهاي پرداخت مزد
روش مزد زمانی
محاسبه آسان و سریع مزد افراد-
عدم عجله کارکنان، باال رفتن کیفیت کار و عدم اعمال بار اضافی به دستگاهها-
اغل مشابهاحساس وحدت و همبستگس بین کارکنان با مش-
تضعیف روحیه بین کارکنان مستعد و با کفایت-
کاهش میزان تولید و افزایش هزینه به علت طوالنی کردن زمان انجام کار -
نیاز به کنترل و بازرسی بیشتر کارکنان و مشکل تر شدن وظیفه سرپرستی-
روش کارمزدي
هزینه تولیدتشویق کارکنان به انجام کار بیشتر و افزایش میزان تولید و کاهش -
محاسبه دقیق هزینه تلید و کاهش اتالف وقت کارکنان و کاهش میزان نظارت و سرپرستی کارکنان-
کاهش کیفیت بدلیل افزایش میزان تولید-
افزایش رقابت بین کارکانان و کاهش میزان اتحاد و همبستگی-
کاهش ایمنی کارکنان و اعمال کار بیش از حد توان دستگاهها یه آنها-
ش میزان توقع کارفرما در جهت افرایش تولیدافرای-
روش ترکیبی
ترکیب روش هاي فوق اغلب بیشترین کارایی را داشته تا از مزیت هاي روش هاي فوق به نحو احسن استفاده -

.گردد
ماشین آالت مورد نیاز

.در پروژه هاي عمرانی به علت تنوع عملیات، از ماشین آالت متعددي استفاده می گردد
ماشین آالت نیمه سنگینماشین آالت سبکماشین آالت سنگین شین آالت ویژهما

کامیون کمپرسیسواريبیل مکانیکیجرثقیل کابلی 
تراك میکسروانتبلدوزردستگاه حفاري کله گاوي

تانکر آبمینی بوسگریدرحفاري دیوار آببند 
تانکر سوختاتوبوسلودر

کامیونموتور سیکلتغلطک
بونکر
تریلر

جرثقیل
لیفتراك
تراکتور
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حفاري و انفجارکارگاههاسنگ شکن و بتن سازدستگاههاي تاسیساتی
کمپرسور هواجرثقیل سقفی)بچینگ(ستگاه بتن ساز دژنراتور برق

دریل واگندستگاه تراشپمپ بتنموتور جوش
پمپ شاتکریتدستگاه کف تراشتسمه نقالهپمپ آب
دریل ایستادهیخسازبرج نور

اره برقی نجاريآب سردکن
برش آرماتورسرند

ماسه شور
سیلو سیمان

حفاري و تزریق
دستگاه حفاري گمانه

دستگاه تزریق
همزن دو غاب

نوع ماشین آالت
داشتن اطالعلت کافی از میزان انتظارات دستگاههاي مختلف-
آگاهی از پیشرفتهاي جدید ماشین آالت و تجهیزات و قابل اعتماد بودن فروشندگان-
و تبدیل آنها به دستگاههاي چند منظورهداشتن خالقیت در بکارگیري ماشین آالت در یک کار ویژه-

لوازم یدکی
در دسترس بودن لوازم یدکی ماشین آالت در کاهش اتالف وقت-
بکارگیري ماشین آالتی که به لوازم یدکی مشابهی نیاز دارند-
برندآگاهی از عدم کارایی ماشین آالت سنگین در جایی که ماشین آالت سبک تر و ارزانتر کار را بخوبی پیش می -

نصب و راه اندازي ماشین آالت
مونتاژ و برپایی ماشین آالت و برنامه ریزي صحیح در زمان راه اندازي آنها-
بکارگیري افراد باتجربه و متبحر در امر برپایی و نصب ماشین آالت-

سیاست گذاري تامین ماشین آالت
غیره می توان از روشهاي زیر براي تامین نیازها باتوجه به عواملی مانند وسعت، موقعیت کارگاه و شرایط مالی و 

.استفاده کرد
خرید-
افزایش هزینه ها بدلیل محدود بودن عمر مفید ماشین آالت  و تعویض منظم آنها•
اجتناب از هزینه هاي غیر معقول با آگاهی از نوع کاربرد ماشین آالت•
دوده سرمایه موجودانتخاب ماشین آالت براساس اقتصادي بودن و کارایی آنها در مح•
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تقاضاي استعالم هاي متعدد براي خرید ماشین آالت از شرکتهاي متفاوت با دارا بودن استعالم قیمت و و •
فهرست مشخصی از اطالعات مربوط به ماشین آالت و تاریخ تحویل آن

بررسی امکان دسترسی لوازم یدکی ماشین آالت مورد نظر•
اجاره-
کارفرما تنها با پرداخت مبلغ مورد توافق، مسئولیت هاي تعمیر، سرویس و حسن این روش در این است که •

را از خود ساقط می کند... نگهداري، تامین لوازم یدکی و سوخت و 
کرایه ماشین آالت می تواند ساعتی ، روزانه و یا ماهانه باشد•
خرید خدمت-
م واگذاري بخشی از کار به پیمانکاران جزء به صورت قرارداد دست دو•
رهایی پیمانکار اصلی از هزینه هاي تعمیرات، سرویس و نگهداري و غیره•
کاهش حجم کاري مرتبط با تجهیز کارگاه از سوي پیمانکار اصلی•
بوجود آمدن اختالف در خصوص احجام عملیاتی و کاهش آن توسط مالك قرار دادن محاسبات طبق نقشه •

برداري ها و نقشه هاي توپوگرافی
روش تلفیقی-
.شی است که در آن از تمام روشهاي فوق به تناسب استفاده گرددرو-
کاهش مشکالت هر یک از روشهاي فوق و بهره گیري از مزایاي آنها در زمانهاي مناسب-
بسیاري از کارها را به جهت دشواري، دقت و باال بودن کیفیت نمی توان توسط ماشین آالت اجاره اي و پیمانکار -

جزء انجام داد
ماشین آالت اجاره اي و پیمانکاران جزء تمایل به خاکبرداري در شرایط لجنی و مصالح آبدار نیستندصاحبان -
میزان درصد هریک از روشهاي فوق را شرایط منطقه، سیاست گذاري، میزان ماشین آالت تملیکی و غیره تعیین -

.می کند
مالحظات اقتصادي

.تجهیزات جهت کاهش هزینه ها امري ضروري استدر کارهاي پراکنده معموال چند منظوره بودن 
معیارهاي واقعی انتخاب اقتصادي ماشین آالت، کل هزینه تولید یک واحد است در کار بدست می آید نه هزینه 

اولیه یا هزینه مالکیت ساعتی
نگهداري

.در زمان خرید ماشین آالت باید به امکانات نگهداري موجود در محل توجه کرد
ماشین آالت مشابه در تجهیز کارگاه جهت کاهش حجم انبار لوازم یدکی و کمک به نگهداري و سادگی انتخاب 

آموزش نیروهاي متخصص
عملکرد

عدم استفاده از ماشین آالت قبل از آموزش نیروهاي متخصص
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ثابت نگهداشتن نیروهاي متخصص جهت افزایش راندمان کاري و کاهش خسارات
آالت در جهت کاهش هزینه هاي کل پروژهکاهش زمان بیکاري ماشین

سیستم تعمیر و نگهداري
عوامل موثر در تامین سیستم نگهداري ماشین آالت

ابعاد ناوگان ماشین آالت
امکان دسترسی و استاندارد تسهیالت نگهداري

وجود کارشناسان نگهداري
توانایی تعمیراتی

سیستم نگهداري
)غن، گریسکاري و غیرهتعویض رو(سرویس منظم دوره اي 

)کالج، ترمز و دیگر تنظیم هاي جزئی(کارهاي نگهداري متصدي دستگاه 
تعمیراتی جاري و پیاده کردن جزئی و کلی دستگاه

بازرسی دوره اي
سطح روغنها، جعبه ابزار، دفتر ثبت روزانه، تنظیم تسمه پروانه ها

کالجها، ترمز ها، زنجیرها
و سوختفیلتر هاي هوا، روغن 

موارد مشابه دیگر
محاسبه هزینه هاي ماشین آالت

محاسبه هزینه هاي ماشین آالت یکی از معیارهاي سنجش و قضاوت مهندسی در خصوص اقتصادي بودن عملکرد 
.ماشین آالت می باشد

هزینه هاي ثابت-
خرید ماشین آالت شامل تجهیزات، حمل، گمرك و غیره: استهالك •
بهره، مالیات و بیمه •
هزینه هاي عملیاتی-
سوخت و روغن کاري •
تعمیرات و نگهداري•

.برحسب درصدي از هزینه استهالك بیان می شود
متصدیان•
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تهیه و تامین مصالح
شرایط عمومی پیمان ، مصالح به مواد، اجناس و کاالهایی اتالق می شود که در عملیات موضوع 13براساس ماده 

مصرف و یا نصب شده در کار باقی میماندو لذا جهت اجراي عملیات پروژه می باید براساس برنامه زمانبندي، پیمان 
.نسبت به تهیه و تامین مصالح اقدام تا اجراي پروژه دوچار تاخیر نگردد

انواع مصالح
مصالح سنگدانه•
سیمان•
میلگرد•
بنتونیت•
چوب و تخته قالب بندي•
گچمصالح بنایی مانند آجر و•
آهن االت•
مواد افزودنی بتن و دوغاب سیمان•

برنامه ریزي در تامین مصالح
تعیین کمیت و نوع مصالح توسط کارشناسان دفتر فنی کارگاه و به کمک نقشه ها و مشخصات فنی-
اطالعات کافی از عرضه کنندگان مصالح به منظور دسترسی سریع و تامین بموقع مصالح-
تامین مصالح با توجه به نقدینگی کارگاه براي جلوگیري از بحران مالیایجاد برنامه زمانبندي -

واردات
واردات مصالح در یک مقیاس ملی و یا بین المللی متکی به زیرساخت هاي ترابري همچون راه هاي ارتباطی و -

.ناوگان حمل و نقل مناسب می باشد
.اجه می گرددبراي پروژه هاي در مناطق دوردست از نظر اقتصادي با مشکل مو-
در مواردي ناگزیر به واردات برخی مصالح می باشد که در این صورت باید برنامه ریزي بسیار دقیق جهت -

.جلوگیري از هرگونه تاخیر در زمان تامین مصالح داشت
ذخیره سازي 

د معضالت ویژه بطور معمول ذخیره سازي مصالح مورد نیاز در کارگاه یکی از مباحٍ عمده می باشد و در برخی موار
.اي را بر مدیریت پروژه تحمیل می کند

محدودیت هاي توپوگرافی و اقلیمی-
انبار کردن حجم زیادي از مصالح-
بهینه کردن ذخیره سازي مصالح در انبار توسط برنامه ریزي دقیق-
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گروه بندي انبار
انبار اجناس نو-

.کلیه مصالحی که پس از خرید وارد انبار می گردند
مخازن سوخت و غیره–نمونه هاي آزمایشگاهی –ابزار کار -انبار سیمان  •
انبار اجناس غیر نو-

.اجناسی که پس از یک بار مصرف مجددا به انبار برگشت داده می شوند
یخچال و غیره–بخاري –دستگاهها –ماشین آالت * 

چرخه خرید
تکمیل برگه درخواست خرید توسط درخواست کننده-
برگه درخواست خرید توسط مدیر مربوطهتایید -
بررسی برگه درخواست خرید توسط انبار و صدور حواله خرید-
تایید برگه حواله خرید توسط معاونت مربوطه-
تصویب برگه حواله خرید توسط سرپرست کارگاه-
ارجاع برگه حواله خرید به مامور خرید توسط انبار-
رخرید جنس توسط مامور خرید و ورود به انبا-
مطابقت نوع جنس با درخواست توسط درخواست کننده و معاونت مربوطه و تایید آن-
تایید ورود جنس به انبار توسط انباردار و ذخیره جنس تا زمان درخواست تحویل آن توسط درخواست دهنده-

دقت در سفارش و خرید
مورد تایید مهندس مشاور تهیه می مصالح و تجهیزات می باید از منابع تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان و -

بعالوه آنکه قبل از سفارش مصالح با ارائه نمونه و یا برگه مشخصات فنی تاییدیه الزم در خصوص مطابقت نوع . شود
.جنس با مشخصات فنی را کسب نماید و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما باشد

ع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان در باتوجه به اهمیت مصالح در ساخت سازه نباید به مناب-
خصوص مرغوبیت و کفایت مصالح اکتفا شود بلکه می باید با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع 
تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهادهاي مختلف تسلیم مهندس مشاور نموده تا در صورت موافقت مهندس 

.ما اقدام به تهیه و حمل آن به کارگاه شودمشاور و کارفر
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کنترل کیفیت سنگدانه ها

تناوب ضروريروش آزمایشمحل برداستآزمایش
روزي یک بارASTL C136خط تولید مصالحدانه بندي:  شن  

روزي یک بارASTL C117تمیزي
-CRDپولکی و سوزنی C119هفته اي یک بار

ماهی دو بارشماره دانه هامقدار دانه هاي شکسته
روزي دو بارASTL C136خط تولید مصالحبنديدانه :   ماسه 

روزي دو بارASTL C117تمیزي
روزي یک بارASTL D2419هم ارز ماسه

ماهی دو بارASTL C40ناخالصی هاي آلی
CRDپولکی و سوزنی هفته اي یک بار120

بارروزي یکASTL C566بچینگاز محل مقدار رطوبت شن
به تعداد ضرورتASTL C566محل بچینگازمقدار رطوبت ماسه

سیمان

.یکی از مصالح پر اهمیت بتن سیمان است

براي مصارف عمومیIسیمان نوع -

در محیط هاي آلوده به سولفات بدون کلرIIسیمان نوع -

جهت گیرش سریع بتن IIIسیمان نوع -

در محیط هاي آلوده به سولفات بدون کلرIVسیمان نوع -

.جهت بتن ریزي هاي حجیم  که گاها از سیمانهاي پوزوالنی هم استفاده می شودVسیمان نوع -

بر حسب مقدار سولفات مطابق جدول زیر عمل می گرددIVو IIدر مورد انتخاب بین انواع نوع 

مقدار  سولفات
)درصد ( 

سیمان

IVنوعIIنوع 

درصد0.2بیش از درصد0.2تا 0.1خاكدر
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ذخیره سازي سیمان

معموال از سیمان فله اي استفاده می شود مگر در موارد خاص -
نگهدار سیمان در سیلوي سیمان صورت می گیرد-
روز کاري را داشته باشند10سیلوها باید ضرفیت کافی براي ذخیره سازي حداقل -
بوده و به ترتیبی که وارد کارگاه می شوند مصرف شونددسترسی و بازرسی به سیمان آسان -
سیمانی که وارد کارگاه می شود معموال گرم بوده که جهت ٍبات ترکیب شیمیایی و کاهش گرماي سیمان، باید -

.روز در کارگاه انبار گردد15تا 10باید بین 
.سیمان هاي با انواع مختلف باید در سیلوهاي جداگانه اي ذخیره گردند-
)حداکثر سالی یکبار. ( ر چند وقت یکبار باید سیلوها تخلیه شده و تمیز گردنده-
.هفته در کارگاه انبار شده باشد یا کیفیت آن مورد سوال باشد باید مورد آزمایش قرار گیرد6سیمانی که بیش از -

برآورد هزینه ها

تشکیل داده و آیتم هاي آن بصورت مقطوع بیان اصوال هزینه هاي تجهیز کارگاه درصدي از برآورد قیمت پروژه را 
لذا باید باتوجه به نیازهاي دائم و موقت و همچنین شرایط کار، کلیه هزینه هاي مستمر کارگاه و هزینه . می گردد

.هاي تجهیز و برچیدن کارگاه تعیین و جمع آنها بصورت یک رقم در قرارداد منظور می شود

انواع هزینه ها 

دائمهزینه هاي -

هزینه هاي دائم ، هزینه تهیه و تامین آندسته از مستحدثات، تحهیزات، تاسیسات و مبلمان دائم مربوط به تجهیز 
کارگاه را شامل می شود که متعلق به کارفرما بوده و بالفاصله پس از اتمام و یا تامین آنها باید به کارفرما تحویل 

.گردد

، تجهیزات دائم را که در دوره اجراي کار موضوع پیمان مورد نیاز پیمانکار کارفرما آندسته از مستحدثات، تاسیسات
می باشد را در اختیار آن قرار داده و در مدت پیمان از آن نگهداري نموده و پس از اتمام کارطبق مشخصات خواسته 

ارفرما تحویل خواهد داد شده بصورتی که قابل استفاده باشد، حسب مورد بازسازي ، تعمیر و یا جایگزین کرده و به ک
.و هزینه هاي نگهداري آن در قرارداد منظور می گردد

هزینه هاي موقت-

هزینه هاي موقت کارگاه هزینه هایی است که پیمانکار در مدت پیمان به منظور اجراي عملیات موضوع پیمان 
.حسب مورد براي تجهیز و برچیدن کارگاه پرداخت می نماید
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روي انسانی و ماشین آالتهزینه هاي مستمري نی

شامل هزینه هاي موقت مربوط به مشاغل خدماتی و مشاغل مدیریت و سرپرستس و ماشین آالت مورد نیاز کاگاه 
.می باشد که در مدت پیمان براي اجراي عملیات موضوع پیمان ضروروي می باشد

نحوه برآورد

نیاز هر کار و نیز روش انتخابی اجراي موضوع پیمان و برآورد هزینه هاي تجهیز کارگاه، باید باتوجه به شرایط و 
براساس اقتصادي روش اجراي تجهیز کارگاه تعیین و بر مبناي آن، طبق ردیف هاي پیش بینی شده در فهرست و 
برچیدن کارگاه حسب قیمت هاي محل اجراي عملیات و با منظور نمودن ضریب باالسري به صورت مقطوع در برابر 

.نظر درج می شودردیف هاي مورد

تامین ساختمانها

طبق قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه نباید از ده 
درصد مبلغ برآورد هزینه اجراي کار در رشته سد سازي و شش درصد در سلیر رشته ها بیشتر باشد در غیر 

.اقصه یا ارجاع کار بصورت ترك مناقصه، مصوبه این سازمان را دریافت نمایداینصورت ، باید قیل از انجام من

براي ساختمان هایی که احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه هاي کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد 
.آنها منظور می شود

قالب هاي فلزي، هزینه حمل و نصب در مورد ساختمان هاي پیش ساخته  وقطعات پیش ساخته ساختمانها مانند 
.در طول اجراي کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود

تامین آب، برق، گاز و غیره

و درصورتی . نحوه تامین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجراباید در اسناد و مناقصه پیمان مشخص شود
پیشبینی شده و ) کارفرما یا پیمانکار(اجرایی باشد، باید چگونگی و طرف مسئول انجام دهنده آن نیاز به عملیات

.برآوردهاي الزم در ردیف هاي مربوطه منظور گردد

تامین برق رسانی تا ورودي کارگاه

هاي قابل چنانچه تدارك برق تا ورودي کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه
.برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود
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تامین زمین کارگاه

با وجود اینکه طبق شرایط عمومی پیمان ، تامین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در 
یز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوي پیمانکار نظر داشته باشدتمام یا قسمتی از زمین تجه

در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده و هزینه هاي اجاره و یا خرید آن جزو برآورد هزینه هاي تجهیز و برچیدن 
.کارگاه منظور نماید

تسهیالت اضافی

پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده باستثناي تعهداتی که در فهرست بها و شرایط عمومی 
است، هر نوع تسهیالت دیگري که کارفرما در نظر دارد براي تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار دهد باید آنرا در 

.اسناد و مدارك پیمان پیش بینی کند

تجهیز کارگاه هاي پشتیبانی

که در ردیف هاي فصل هاي مربوطه محاسبه ... هاي تاسیسات، آهنگري و هزینه تجهیز کارگاه ها شامل کارگاه 
شده باشد از این بابت ، در ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه اي منظور نمی شود و در غیر اینصورت می 

.باید هزینه ها برآورد و در ردیف هاي مربوطه فصل تجهیز کارگاه اعالم گردد

تجهیز تعمیرگاه ها

ینه تجهیز تعمیرگاه هاي ماشین آالت می باید در هزینه ساعتی ماشین آالت، در ردیف هاي فصل هاي مربوطه هز
محاسبه شده باشد که از این بابت ، در ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه اي منظور نمی شود و در غیر 

.هیز کارگاه اعالم گردداینصورت می باید هزینه ها برآورد و در ردیف هاي مربوطه فصل تج

هزینه آب و برق مصرفی

هزینه آب و برق مصرفی براي اجراي عملیات بر اساس برآورد مصرف، می باید در ردیف هاي فصل هاي مربوطه 
محاسبه شده باشد و از این بابت ، در ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه اي منظور نمی شود و در غیر 

.ه صورت یک ردیف جداگانه در فصل تجهیز کارگاه قید گردداینصورت می باید ب

هزینه غذا

اصوال هزینه غذاي کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه باالسري پیش بینی می شود و از این بابت، هزینه اي در 
یا کمک هزینه ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود اما در کارهایی که الزم است پیمانکار هزینه 

هایی براي تامین غذاي کارگران پرداخت کند، این هزینه هاي می باید برآورد و در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه 
.منظور شود
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هزینه غذاي کارفرما

در کارهایی که تامین غذاي کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه در کارگاه ضروري است، شمار استفاده 
ا در اسناد و مدارك پیمان تعیین می شود و هزینه آن بطور مقطوع برآورد شده و جزو هزینه هاي کننده از غذ

.تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود

هزینه وسیله نقلیه کارفرما

پیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه 
.اجراي کار مجاز نیست، لذا از این بابت هزینه اي در ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود

هزینه هاي باالسري

می ... هزینه هاي باالسري شامل هزینه هاي دفتر مرکزي ، عوارض معادن، مالیات، ضمانت نامه ها ، کارآموزي و 
.باشد

وبرچیدن کارگاه در نظر گرفته نمی شود و می بایست حسب مورد طبق این هزینه ها معموال در برآورد تجهیز 
.دستورالعمل اعمال گردند

فهرست ردیف هاي هزینه

توصیه می شود ردیف هاي هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه با فهرست کاملی با هماهنگی کارفرما مورد به مورد 
.مشخص و تهیه گردد

خ قراردادچگونگی هزینه تجهیز کارگاه در صورت فس

در صورتی که براساس شرایط عمومی پیمان، قرارداد خاتمه داده شده و یا فسخ شود، کارفرما می تواند تمام یا 
قسمتی از ساختمان هاي تجهیز کارگاه و لوازم و اثاثیه مربوط به آنها را که براي ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار 

یین شده توسط کارشناس منتخب دو طرف،پس از کسر وجوه پرداخت شده گرفته و ارزش آنها را براساس قیمت تع
.به پیمانکار بابت تجهیزکارگاه، به حساب مطالبات پیمانکار منظور نماید

نحوه پرداخت

 در مورد اقالم دائمی و همچنین تامین نیروي انسانی و ماشین آالت مورد نظر دستگاه نظارت و کارفرما که طبق
پیمانکار می باشد، چنانچه به دستور کارفرما تغییراتی در حجم اقالم مذکور داده شود متناسبا در جداول به عهده 

صورت حساب مربوطه منظور میگردد
 هزینه هر یک از ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و

.در صورت وضعیت ها درج می شود
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 هایی که تامین آنها بصورت خرید خدمات یا اجاره انجام می شودچنانچه مربوط به بخشی از کار هزینه ردیف
باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب 

.پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می شود
ه پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار، در صورت وضعیت ها منظور هزینه تجهیز و برچیدن کارگا

.وي شود
مبلغ کل هزینه برچیدن کارگاه تماما در صورت وضعیت قطعی منظور خواهد شد.

هزینه هاي دوران افزایش پیمان

بوده و ناشی از قصور پیمانکار چنانچه به هر دلیلی مدت قرارداد افزایش یابد و این افزایش بنا به درخواست کارفرما
نباشد و در واقع تاخیرات مجاز تلقی گردد، هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه براساس شرایط عمومی پیمان 

.بصورت زیر عمل خواهد شد

 کل مبلغ هزینه هاي نیروي انسانی و ماشین آالت مستمر کارگاه و همچنین کل هزینه هاي دائم و موقت تجهیز
.ر اسناد پیمان پیش بینی گردیده در پایان مدت اولیه پیمان با پیمانکار تسویه می شودکارگاه د

 بابت جبران هزینه هاي نیروي انسانی و ماشین آالت مستمر کارگاه و همچنین هزینه هاي موقت و نگهداري
ید قرارداد، طبق مستحدثات و تاسیسات، تجهیزات و مبلمان دائم مندرج در جداول تجهیز کارگاه ناشی از تمد

:رمول زیر محاسبه می شودف

مبلغ هزینه هاي نیروي انسانی مستمر و کل
ماشین آالت و هزینه هاي موقت و هزینه هاي 

=نگهداري

مبلغ هزینه هاي نیروي انسانی مستمر و کل
ماشین آالت و هزینه هاي موقت و هزینه هاي 
نگهداري اقالم دائم که ماهانه در دوره تمدید 

.مجاز پرداخت می شود مدت پیمان بر حسب پیمان

تامین ایاب و ذهاب
ایاب و ذهاب کارکنان کارگاه می یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در موضوع عملیات پیمان،سیاستگذاري و تامین

.باشد
طبقه بندي

.ایاب و ذهاب در کارگاه هاي متوسطه و بزرگ می تواند به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم یندي گردد
 داخلی

در کارگاه هاي متوسطه و بزرگ به دلیل پراکندگی کار و نیز بعد مسافت بین بخش هاي مختلف کار و همچنین 
کارشناسان اجرایی نیز می توانند . مسکونی، نیاز به وسایط نقلیه جهت تردد داخلی پدیدار می گردد) کمپ(شهرك 

.با وسیله نقلیه کاري خود آمد و شد داخل کارگاه را انجام دهند
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خارجی
این ایاب و . ایاب و ذهاب خارجی به آمد و شد کارکنان از محل سکونت به کارگاه و بالعکس آن اطالق می شود

.ذهاب معموال در همه کارگاه هاي عمرانی دور از شهر، به ویژه سد سازي امري ضروري است
شیوه ها

سازمانها جهت انجام ایاب و ذهاب کارکنان خود با توجه به شرایط، امکانات، پتانسیل ماشین آالت منطقه، از شیوه 
.هاي گوناگونی استفاده می نمایند که ذیال به آن اشاره می شود

رفت و آمد شخصی) فال
.توسط پرداخت هزینه رفت و آمد به کارکنان صورت می گیرد

)تنظیم قرارداد(اجاره خودرو)  ب
.روش دیگر اجاره خودرو و تنظیم قرارداد با پیمانکاران حمل و نقل می باشد

خودرو هاي پروژه)   ج
.اب کارکنان استفاده می شوداز خودرو هاي موجود در کارگاه براي ایاب و ذه

تلفیق شیوه ها)   د
.روش بهینه براي ایاب و ذهاب کارکنان استفاده تلفیقی از همه شیوه ها است

تنظیم رفت و آمد خودرو ها
در تنظیم زمان حرکت . یکی از مسائل مهم در ایاب و ذهاب کارکنان کارگاه تنظیم زمان حرکت خودرو ها می باشد

.می باید به نکات ذیل توجه نمودخودرو ها 
زمان حرکت خودرو ها از مبدا می باید به نحوي باشد که کارکنان فرصت کافی جهت رسیدن به کارگاه و حرکت -

.در داخل کارگاه جهت رسیدن به محل کار و حضور در ساعت مقرر را داشته باشند
.عادالنه و متناسب باشد) شب کاري و روزکاري(میزان اضافه کاري براي هر دو نوبت کاري-
زمان حرکت از کارگاه می باید به نحوي باشد که کارکنان با توجه به بعد مسافت داخل کارگاه بتوانند به موقع -

.خود را به محل حرکت خودرو ها برسانند
و در زمان حرکت از مبدا به کارگاه و بالعکس می باید به نحوي باشد که در آمد و شد خودرو ها صرفه جوئی شده-

.را به منازلشان بازگردانند) و بالعکس( هنگام انتقال کارکنان نوبت روز به کارگاه، کارکنان نوبت شب
ایاب و ذهاب در روزهاي تعطیل

طبیعت کارگاه هاي عمرانی ایجاب می کند که کارگاه ها بجز ایام مشخصی از تعطیالت از فعالیت برخوردار باشند و 
لذا باید برنامه ریزي صحیح براي رفت و . ان به جهت تغییر نوبت کاري تعطیل می باشنداکثر آنها یک جمعه در می

.آمد کارکنان در روزهاي تعطیل صورت گیرد
ایاب و ذهاب نگهبانان

گاها نوبت کاري نگهبانبا با نوبت کاري سایر کارکنان یکنواخت نمی باشد که می باید به نحوي برنامه ریزي گردد 
.ز بتوانند از از ایاب و ذهاب یکنواخت کارگاه استفاده نموده تا نهایت صرفه جویی بعمل آیدکه نگهبانان نی
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تامین و تجهیز سیستم هاي ایمنی و بهداشت کار
در برنامه هاي تجهیز کارگاه، سیستم هاي کامل و جامعی طرح ریزي شوند تا به کمک آن کارکنان پروژه بتوانند در 

عالیت نمایند و کلیه مقررات و دستور العمل هاي حفاظت فنی و بهداشت کار به طور یک محیط ایمن و بهداشتی ف
.خودکار مورد رعایت قرار گیرد

شرایط عمومی پیمان، تامین، تجهیز سیستم حفاظت فنی و بهداشت کار  به عهده 17ماده ))  ح((بر اساس بند 
ود می باید ضمن طراحی سیستم ایمنی و بهداشت کار، پیمانکار نهاده شده است و لذا پیمانکار در اسناد مناقصه خ

هزینه آن را برآورد و اعالم نماید تا بتواند بر اساس بنیه مالی که از سوي کارفرما تامین می شود، مشخصات فنی 
.شامل الزاماتی که تحت شرایط عمومی پیمان و نشریات و آیین نامه بعهده پیمانکار نهاده شده رعایت نماید

ریزيبرنامه
. برنامه ریزي باید مشتمل بر تمام مراحل اجرایی طرح باشد

پس از برنامه ربزي می باید از سوي یک فرد آگاه و متخصص به اجرا درآید و با بازدیدهاي متناوب از کارگاهها، از 
..روشهاي تامین سالمت و ایمنی کارکنان اطمینان حاصل شود

اهفهرست موارد حفاظت و ایمنی تجهیز کارگ
 تامین وسایل نظافت محیط
تهیه مکانیزم جلوگیري از ورود مواد مخدر، سالح گرم و عدم بکار گیري افراد معتاد
تجهیز انبار جهت حمل، نگهداري و دور ریزي مواد سمی
آموزش و تمرین
احداث ساختمان درمانگاه و تجهیز آن
تهیه و تجهیز آمبوالنس
بیمه سازي کارکنان
 سیل، آتش سوزي، زلزله، توفان و (آمادگی در مقابل شرایط اضطراريایجاد(...
تامین تجهیزات بهداشتی نمودن آب آشامیدنی
ایجاد سرویس هاي بهداشتی
تامین و تجهیز سیستم دفع زباله
تامین و تجهیز سیستم حفاظت از آلودگی صوتی
تامین و تجهیز سیستم حفاظت از آلودگی هوا
م هاي سرمایش و گرمایشایجاد سیست
تامین روشنایی
تامین و تجهیز لوازم ایمنی شخصی
تامین و نصب عالئم و تابلو هاي هشدار دهنده
تامین ایمنی الزم در اجراي کارها
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آلودگی صوتی
محافظت در مقابل آلودگی صوتی و جلوگیري از تاثیرات آن هنگامی الزامی است که، مدتی که فردي در معرض 

.وح مختلف اصوات قرار می گیرد، از حدود استاندارهاي تعیین شده فراتر نرودسط
آلودگی هوا

عملیات ، مصالح و تجهیزات باید به گونه اي انتخاب شود که گازهاي سمی، دود ها ، بخارها ، غبارها و سایر آلودگی 
.هاي هوا ایجاد نشده و یا در حد مجاز باشد

مقابل آلودگی هوا عبارتن از تهویه ، تصفیه هوا و یا نصب دودکش ها و یا استفاده از برخی از تمهیدات مهندسی در 
روشهاي حفاظتی مانند ماسک اکسیژن

روشنایی
.باید از روشنایی مطلوب و کافی برخوردار باشند... دفاتر کار، انبارها، راههاي دسترسی و 

سیستم دفع زباله
زباله ها در زباله دان هاي در بسته که حشرات به آن راه نمی یابند تگهداري سیستمی باید در نظر گرفته شود که 

زباله و سایر فضوالت به جایی که از قبل و با تایید دستگاه . بار در هفته تخلیه و منتقل گردد2شود و حداقل 
.نظارت تعیین گردیده، منتقل شده و به طریق قابل قبول از بین برده خواهد شد

یز ساختمانهاي عمومیتامین و تجه
ساختمانهاي عمومی ، به ساختمانهایی اطالق میشود که براي افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها مورد 

مانند. استفاده قرار می گیرد 
ساختمانهاي مسکونی -
ساختمانهاي اداري-
مهمانسرا-
سالن غذا خوري-
فروشگاه-
نانوایی-
نمازخانه -
درمانگاه-
پوشیدهپارکینگ سر-

پیمانکار نیز پس از طرح جانمایی کارگاه نسبت به تامین و تجهیز ساختمانهاي عمومی براي استفاده کلیه کارکنان 
.پیمانکار، کارفرما و مهندس مشاور اقدام می نماید

عوامل موثر در جانمایی ساختمانها
ترتیب قرار گرفتن-
پیش بینی طرح توسعه-
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پیش بینی تاسیسات-
جاده ارتباطی -
شیب زمین-
نحوه جمع آوري آبهاي سطحی-
پیاده روها-
راههاي دسترسی وسایل نقلیه به ساختمانها-

عوامل موثر در طراحی ساختمانها
تهویه-
روشنایی کافی-
گرمایش و سرمایش-
سیستم جمع آوري فاضالب و سیالب ها-
پیش بینی تاسیسات رطوبت زدایی در موارد لزوم-
سهولت بهره برداريایمنی کارکنان بهره برداري و -
پیش بینی فضاهاي جداگانه براي انبار و تجهیزات-

روشهاي تامین ساختمانها
اجاره منازل-

در صورتی که بجاي احداث ساختمانهاي مسکونی مبادرت به اجاره ساختمان شود، منازل مورد اجاره باید از 
.اخت، تمهیدات مربوط را فراهم نمایدموقعیت مناسب برخوردار باشد و به لحاظ تعمیرات الزم در طول دوره س

کاوان و چادر-
در شرایطی که سرعت تجهیز کارگاه مورد نظر باشد و احداث ساختمانهاي مسکونی و دفاتر از طریق احداث کاروان 

.مورد تایید قرار گیرد ، این کاروان ها باید حداقل مشخصات استاندارد را دارا باشند
خرید-

عمومی پیمان کلیه ساختمان هاي عمومی مربوط به پیمانکار می باشد، لذا چنانچه کارفرما شرایط 39براساس ماده 
.نیاز به این ساختمانها داشته باشد می تواند این ساختمان ها را از پیمانکار خریداري نماید

احداث-
دوري راه در , عیمعموال به دالیل گوناگون از جمله نبود ساختمانهی مناسب در اطراف کارگاه، مشکالت اجتما

.تجهیز کارگاه ساختمانهاي عمومی از روش احداث تامین می گردد
نکات اجرایی

.کمپ مسکونی در مکانی ساخته شود که بعدا در دوران بهره برداري از آن استفاده شود-
.ابعاد و اندازه سالن ها ، ساختمانها با توجه به موقعیت منطقه، ابعاد کارگاه و غیره ساخته شود-
.ابعاد و اندازه ساختمانها باید براساس یک شکل یکنواخت انجام پذیرد-
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تامین و تجهیز ساختمانهاي پشتیبانی
این ساختمانها را می توان با استفاده از سوله ، اسکلت فلزي، مصالح بنایی ، اسکلت بتنی و سازه هاي پیش ساخته 

.احداث نمود
ضمنا . ن از درهاي ورودي کافی ، روشنایی خوب و تهویه برخوردار باشدساختمان این کارگاه باید عالوه بر ساده بود

.ایجاد میز کار کافی در طول جوانب کارگاه نباید فراموش شود
:مانند . به ساختمانهایی اطالق می شود که براي پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بهره برداري قرار گیرد 

بتنکارگاه تولید -تاسیسات کارگاه-
انبارهاي تولید بتن-کارگاه آهنگري-
انبارهاي تولید بتن-کارگاه نجاري-
انبارهاي سرپوشیده-کارگاه آرماتوربندي -
انبارهاي روباز-کارگاه باطري سازي-
مواد منفجرهانبار-و نقاشیکارگاه صافکاري-
آزمایشگاه-کارگاه ساخت قطعات پیش ساخته-
اتاق محل ترانسفورماتور و تولید برق-تعمبرگاه سبک و سنگین ماشین آالت-
ایستگاه سوخت رسانی-کارگاه تولید مصالح-

کارگاههاي پشتیبانی
کارگاه آرماتوربندي، آهنگري و جوشکاري•
سانتی و کف بتنی22با دیوار -
داراي اتاق سرپرست کارگاه و انبار ابزار-
متر25در 12حدودا در ابعاد -
کارگاه نجاري•
داشتن کف سازي مناسب-
متر25در 12حدودا در ابعاد -
بدلیل سر و صداي زیاد دور از دفتر کار باشد-
برخورداري از تهویه مناسب -
امکان دسترسی به ماشینهاي درودگري به انبار چوب-
کارگاه تاسیسات آب و برق•
.مشابه کارگاه آهنگري و جوشکاري می باشد-
تراشکاريکارگاه •
.مشابه کارگاه نجاري بوده و اتاق سرپرست کارگاه باید عایق بندي صوتی شود-



مهندس پورجعفرتجهیز و اداره کارگاه                                                                                   

٣٠

ساختمان تعمیرگاه و توقف گاهها
تعمیرگاه ماشین آالت سنگین•

.از نوع اسکلت فلزي و بصورت شیبدار بوده و دهانه مورد نیاز براي عبور داشته باشد
تعمیرگاه ماشین آالت سبک•

.بوده با این تفاوت که ابعاد درب ورودي کوچکتر می باشدمشابه حالت قبل 
کارگاه سرویس کاري ماشین آالت•

.در حد فاصل بین تعمیرگاه ماشین آالت سبک و سنگین بوده و داراي سیستم آب گرم و هواي فشرده می باشد
توقف گاه ماشین آالت سنگین•

.رویه شنی یا اسفالتی براي پارك ماشین آالت می باشدزمینی با وسعت مناسب در نزدیکی نگهبانی با زیر سازي 
توقف گاه ماشین آالت سبک•

.در نزدیکی دفاتر کار در زمینی مسطح داراي سایبان مستحکم با کف بتنی یا آسفالتی می باشد
تجهیز کارگاههاي پشتیبانی

تراشکاري•
سنگ ابزار تیزکنی رومیزي-
چکش هاي آهنگري مکانیکی-
هیدرولیکیدستگاه پرس -
کمپرسور هوا-
ماشین هاي تراش ، مته زنی و رزوه زنی-
تعمیرگاه•
یک جرثقیل سبک ثقفی یا یک سیستم تک ریلی، براي جابجایی قطعات سنگین-
....جرثقیل هیدرولیکی و تجهیزات گریسکاري و دستگاه شارژ باطري و -
آرماتور بندي•
کنقفسه قرارگیري میلگردها ، قیچی آهنبر و دستگاه خم -
نجاري•
ماشینهاي رنده و تراش و اره نواري-
مته هاي قابل حمل چوب-
جرثقیل تک ریلی باالسري یا جرثقیل متحرك کوچک جهت جابجایی کار تکمیل شده-

تامین سیستم توزین
با توجه به این که به طور مرتب مصالح با تناژ هاي سنگین خریداري و وارد کارگاه می شود لذا نصب یک دستگاه 

.ول در کارگاه ضروري استباسک
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انواع باسکول ها
.باسکول ها با توجه به ابعاد، وزن و نوع بار مورد نظر انواع مختلف پیدا می کنند

سیستم توزین آویز-
تن می 50محدوده ظرفیت این سیستم ها از یک کیلو گرم تا . در این روش بار در حالت کشش توزین می گردد

مانند کارخانه ذوب آهن . باشد به کار گرفته می شود) بندیل(هنگامی که بار به صورت بسته این سیستم ها . باشد
.که آرماتور ها را بصورت بندیل ارائه می دهد و یا بنادر کشتیرانی

باسکول هاي سنگین-
نیمه باسکول هاي سنگین مخصوص توزین بار نیسان ، خاور ، کامیون ، تریلر بوده که در انواع مکانیکی ، 

.الکترونیکی و تمام الکترونیک وجود دارند
باسکول هاي سبک-

این باسکول ها قابل حمل و . کیلو گرم را مورد سنجش خود قرار می دهند100باسکول هاي سبک، اوزان کمتر از 
.نقل بوده و در هر مکان مورد نظر می تواند مستقر و مورد استفاده قرار گیرد

سیستم هاي قطار کش-
این . باسکول هاي دینامیک، سیستم هاي توزینی هستند که وزن مصالح را در حال حرکت اندازه گیري می کنند

نمونه این نوع توزین ها اندازه گیري بار در قطار ها . باسکولها در بار گسترده و پیوسته مورد استفاده قرار می گیرند
.می باشند

شی از ریل قطار را برش داده و بر روي تکیه گاه هاي اندازه مکانیزم اندازه گیري بدین صورت است که بخ
با هر بار ضربه چرخ به این اندازه گیر ها نیرو هاي وارده در دستگاه ثبت . قرار داده می شود(Load Cell)گیري

.بدست آورد(F=m.a)شده و با توجه به سرعت ثابت قطار می توان وزن واگن را توسط فرمول 
نباسکول هاي سنگی

با توجه به این که در کارگاه ها، بیشتر باسکول هاي سنگین مورد استفاده قرار می گیرند لذا این گونه باسکول ها 
.بیشتر مورد بررسی قرار می گیرند
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ظرفیت
این باسکول ها از نظر عملکرد در . باسکول هاي سنگین در ظرفیت هاي مختلف طراحی، ساخت و نصب می گردند

.مکانیکی، نیمه الکترونیک، تمام الکترونیک موجود هستندانواع 

)متر مربع( ابعاد صفحه)تن ( ظرفیت نوع دستگاهردیف
54x2نیسان1

106x2/5خاور2

508x3کامیون3

6016x4تریلر4
معیار هاي انتخاب

.شمرده می شودمعیار هاي انتخاب هر یک از انواع باسکول هاي ذکر شده به شرح ذیل بر 
با توجه به سلیقه مدیریت و کار شناسان کارگاه
محدودیت زمین و فضا
چگونگی سطح آب زیرزمینی

مناطقی که در آن سطح آب زیرزمینی باال است، استفاده از باسکول هاي زیرزمینی را با محدودیت مواجه می کند و 
.بکارگیري شوددر این مناطق توصیه می شود مه از نوع روي زمینی 

حفاظت و امنیت
.باسکول هاي زیرزمینی از نظر ایمنی از وضعیت بهتري برخوردارند

هزینه
بر آورد هزینه هر یک با توجه به حفاري، دیوار چینی، ایجاد رمپ و اطاقک می تواند یکی از مالك هاي انتخاب 

.باشد
معماري

زیبا تر است، اما باسکول روي زمینی نیز می تواند از این نظر زیبایی اصوال باسکول هاي زیرزمینی از نظر معماري 
.الزم را بیابد

آب گرفتگی منطقه
.خطر سیل و آب گرفتگی منطقه می تواند نوع انتخاب را به باسکول، روي زمینی هدایت کند

مشخصات فنی
.مشخصات فنی ساخت پی باسکول به شرح زیر می باشد

3000کیلو گرم بر سانتی متر مربع و تنش تسلیم آرماتور برابر 210روزه بتن پی برابر 28مقاومت در طراحی، ) الف
.کیلو گرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است
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کیلو سیمان در متر مکعب بتن 250عیار سیمان با توجه به اختالط تعیین می گردد ولی حداقل آن نباید از ) ب
طبق مشخصات نقشه الزامی 150قبل از بتن ریزي پی ها ریختن بتن مگر با عیار سیمان همچنین . کمتر باشد

.است
.براي صرفه جویی در مصرف بتن می توان قسمت رویه رمپ را بصورت یک دال بتنی مسلح اجرا نمود) ج
و در صورتیکه کلیه ابعاد و عمق هاي خاکبرداري براي زمین هاي با خاك معمولی ، در نظر گرفته شده است ) د

خاك زمین خاك دستی یا زراعتی باشد، الزم است براي اجراي پی عمق خاکبرداري تا رسیدن به الیه سفت ادامه 
.پیدا کند

مراحل خرید و نصب باسکول
تماس با شرکت هاي فروشنده باسکول و دریافت اطالعات و مشاوره و اخذ استعالم بهاء-
انتخاب شرکت فروشنده-
شرکت مربوطه از کارگاه و تعیی محل نصب بکمک کارشناسان پروژه و ارائه دستور کاربازدید کارشناس-
انجام عملیات ساختمانی از سوي کارگاه با توجه به داشتن امکانات ساخت از سوي کارگاه-
:بازدیدهاي مرحله اي کارشناسان نصب باسکول به ترتیب زیر-

یید عملیات انجام شده در مرحله اتمام پیو انطباق نقشه جهت نظارت بر ساخت و اجراي صحیح پی و تا- 1
ساختمانی

جهت نصب باسکول- 2
جهت تحویل باسکول به کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- 3

دریافت گواهی تایید از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سوي فروشنده-
شده از سوي کارگاه توسط فروشنده باسکولآموزش افراد معرفی -

بیمه تجهیز کارگاه
بیمه عقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت 

.وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد
مفاد بیمه نامه

قراردادتاریخ انعقاد -
اسم بیمه گر  وبیمه گذار-
موضوع بیمه-
تاریخ شروع و خاتمه بیمه-
حق بیمه-
میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه-
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انوع بیمه
بیمه آتش سوزي-
بیمه اتومبیل-
بیمه اشخاص-
)باربري( بیمه حمل و نقل کاال -
بیمه مسئولیت کارفرما-
بیمه مسئولیت مهندسی-

تامین غذا
قانون کار جمهوري اسالمی ایران، در کارگاههایی که براي مدت محدودبه منظور انجام کار معین 151براساس ماده

و دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذا مناسب و ارزان قیمت براي کارگران خود 
.فراهم نمایند که حداقل یک وعده آن گرم باشد

احداث سالن غذا خوري
موقعیت-
.حتی المقدور در مرکز کارگاه انتخاب شود تا تردد کارکنان به سهولت و در اسرع وقت امکان پذیر باشد-
فضاي کافی-
فضاي کافی براي توزیع و پذیرایی داشته باشد-
تقسیم بندي سالن-
کارگاههاي متوسط بمنظور جلوگیري از ازدهام و نیز در نظر گرفتن فرهنگ کارکنان و غیره در صورت امکان در -

.و بزرگ می توان سالن غذا خوري را به بخش هاي کارگري، کارمندي، مهندسی و مهمانان تقسیم بندي کرد
تجهیز

اشپزخانه-
.با توجه به سیاست مدیریتی و با توجه به شرایط خرید و طبخ غذا و غیره تجهیز صورت می گیرد-
سالن توزیع کارگري-
سب با تعداد کارگرانسالن هاي با ابعاد بزرگ متنا-
استفاده از میزهاي طویل جهت صرفه جویی در هزینه و زمان -
استفاده از ظروف استیل با داشتن محل هاي مختلف برنج و خورشت و ساالد و غیره-
سالن توزیع کارمندي-
ابعاد کوچکتري نسبت به حالت قبل دارد-
نفره8و6و 4میز و صندلی از نوع چوبی و فلزي در ابعاد -
سالنهاي توزیع مهندسی-
ابعاد سالن بسیار کوچکتر بوده-
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میز و صندلی مسابه حالت قبل و مرغوبتر-
جنس ظروف از نوع چینی و بلوري می باشد-

روشهاي تهیه غذا
یکی از روشهاي تهیه غذا در پروژه هاي کوچک و متوسط می باشد: خرید-
بلکه تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و . پیمانکار منعقد نمی شوددر این روش براي تامین غذا قراردادي با : امانی-

.توزیع غذا با استفاده از عوامل کارکنان کارگاه اجرا و هزینه هاي مربوطه راسا پرداخت می شود
در این روش تامین مواد اولیه، حمل، تجهیزات، آشپزخانه و سایر نیازهاي انجام کار :پیمان مدیریت پخت-

.بوده و پیمانکار تنها با تامین نیروي انسانی اقدام به پخت و توزیع آن می کندبعهده کارگاه 
پیمانکار متعد می شود که عملیات موضوع پیمان شامل تهیه مواد آولیه، حمل انبار، :قرارداد تهیه و پخت-

ذا را به اجرا در پخت، توزیع غذا و شستشوي ظروف را بر اساس مبلغ معینی به ازاء هر وعده غذا تهیه و توزیع غ
.آورد

در هنگام عقد قرارداد باید دقت الزم در خصوص موضوعات اصلی از جمله کیفیت، کمیت هر وعده غذا، برنامه 
.هفتگی، نحوه پرداخت جرایم و غیره انجام پذیرد

خرید
محاسن-
عدم نیاز به تدارك و خرید مواد اولیه•
عدم نیاز به تامین انبار•
کاهش نیروي انسانی•
ه جویی در هزینهصرف•
صرفه جویی در وقت سرپرست کارگاه و دیگران•
عدم نیاز به محل طبخ و حتی در بعضی اوقات محل توزیع غذا•
معایب-
کاهش کیفیت و کمیت •

امانی
محاسن-
عدم وجود کاهش کمیت غذا•
افزایش احتمالی کیفیت•
عدم نیاز به انجام تشریفات مناقصه غذا•
معایب-
تدارك مواد اولیه•
نیاز به انبار مواد غذلیی•
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افزایش نیروي انسانی خدماتی •
نیاز به نقدینگی•
افزایش احتمالی قیمت تمام شده غذا•
صرف وقت سرپرست کارگاه در مدیریت و ماضاء اسناد و مدارك مربوطه•
نیاز به محل طبخ و توزیع غذا•

پیمان مدیریت پخت
محاسن-
عدم وجود کاهش کمیت غذا•
کیفیتافزایش احتمالی •
کاهش نسبی  نیروي انسانی•
معایب-
تدارك مواد اولیه•
نیاز به انبار مواد غذلیی•
نیاز به نقدینگی•
صرف وقت سرپرست کارگاه در مدیریت و ماضاء اسناد و مدارك مربوطه•
نیاز به محل طبخ و توزیع غذا•
انجام تشریفات مناقصه•

قرارداد تهیه و پخت
محاسن-
مواد اولیهعدم نیاز به تدارك و خرید •
کاهش نیروي انسانی•
صرفه جویی در هزینه هاي خرید•
صرفه جویی در وقت سرپرست کارگاه و دیگران در تنظیم اسناد مالی•
معایب-
کاهش کمیت هر وعده غذل•
کاهش احتمالی کیفیت هر وعده غذا•
انجام تشریفات مناقصه•

تامین آب 
و به عنوان یک مصالح جهت استفاده هاي صنعتی از آب به عنوان یک مایع حیاتی جهت شرب کارکنان کارگاه 

.جمله ضروریات هر پروژه بویژه کارگاههاي عمرانی می باشد
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روشهاي تامین آب
حفر چاه-
یکی از روشهاي تامین آب حفر چاه و پمپاژ آن می باشد-
زهکش هاي افقی-
.با کمک زهکش هاي افقی، آب زیرزمینی گرد آوري و به بیرون پمپ می گردد-
فنات-
.قنات ها تاسیسات برداشت آب زیرزمینی از سفره هایی هستند که عمق آنها از حدود یکصد متر بیشتر نباشد-
چشمه ها-
چشمه روزنه اي است که بدون دخالت انسان از طریق آب زیرزمینی به سطح زمین و یا درون توده آبی روان -

.گردد
رودخانه ها-
حوضچه هاي آب شیرین-

حفر چاه
دستیچاههاي •

چاههاي دستی فقط براي رسیدن به باالترین سفره آب زیرزمینی و جهت تامین آب مورد نیاز یک یا چند واحد 
متر کارکردن و حفر چاه دستگاه تنفسی را دوچار مشکل می 15براي عمق هاي بیش از . مسکونی ساخته می شود

.نماید 
چاههاي مادر•

متر 20از یک چاه معموال می توان تا حدود . چاه تفاوت می کنددبی در یک چاه ، بسته به مشخصات زمین و 
.مکعب در ساعت آب برداشت نمود لذا در صورت نیاز بیشتر تعداد چاه را افزایش می دهند

می توان با ساختمان یک چاه مادر دهانه گشاد و ارتباط دادن آن با کمک ) متر 12تا 8( در چاههاي کم عمق 
پیرامون آن، آب چند چاه را بدون پمپاژ وارد چاه مادر کرده و در آنجا یکباره به بیرون پمپاژ سیفونبه چاههاي فرعی

.نمود
چاههاي ساحلی•

این گونه چاهها به منظور برداشت آب رودخانه و یا دریاچه هاي آب شیرین، در کرانه هاي آنها و به فاصله حداقل 
متر آز آن ساخته می شود50

روشهاي حفاري
حفاري دورانی-2اري ضربه اي          حف- 1

جانمایی مخازن توزیع آب
وظیفه مخازن توزیع، تامین و متعادل سازي فشار در شبکه توزیع است-
.مخازن باید نزدیکتر به مراکز مصرف قرار گیرد-
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.در کارگاههاي بزرگ از چندین مخزن استفاده می گردد-
.صرف قرار گیرد تا فشار آن مناسب باشدبه اندازه کافی در ارتفاع باالتري از محل م-
حتی المقدور از طول لوله بین مخزن و مصرف کننده کاسته شود زیرا باعث افت هد آبی و فشار آن می گردد-

تامین برق
. برق مورد نیاز کارگاه از طریق شبکه سراسري و یا ژنراتور تامین می گردد

مورد نیاز است و این کار با تحلیل دقیق مشخصات پروژه و اختصاص مسئله مهم در این رابطه برآورد حداکثر برق 
.مقدار مجازي آن، جهت اختالف عملکرد دستگاهها انجام می شود

نیروي برق معموال توسط کارکنان مجاز اداره برق به پست فرعی محوطه کارگاه انتقال داده می شود، اما توزیع آن 
.ي کارگاه استبه محل کارهاي ساختمانی جزو مسئولیتها

اصول و روشهاي نصب مولد برق
محل استقرار مولد هاي برق باید حتی المقدور در نزدیکی مرکز بار انتخاب شود-
محل نصب مولد برق باید بگونه اي انتخاب شود که از نظر ایجاد لرزش، دود و سر و صدا هیچگونه اثر نامطلوبی -

.باشدبر سایر عالیتهاي محل و محیط اطراف آن نداشته
.بطور کلی فونداسیون مولد هاي برق باید مستقل از پی ساختمان و مجهز به لرزه گیرهاي مناسب باشد-
کیلو وات مورد استفاده قرار گیرد باید برطبق نفشه هاي 150در مواردي که مولدهاي برق با قدرت کمتر از -

.وداستفاده ش) و یا دو الیه( تفصیلی کارخانه سازنده از پی یک الیه 
کیلووات و بیشتر بکار رود باید از فونداسیون هاي دوالیه استفاده 150در مواردي که مولد هاي برق با قدرت -

.گردد
مولد هاي برق باید در محل هاي خشک و بدون رطوبت به گونه اي نصب شود که تهویه هواي کافی براي کار -

.ستگاه به بیرون اتاق تعبیه شودکردن و تعمیر دستگاه وجود داشته باشد و مسیر تخلیه دو د
شرایط محل نصب مولد هاي برق از نظر وجود و تجمع گرد و غبار باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا موجب -

.اختالل در کار موتور و ژنراتور نشود
و در اطراف محل نصب مولد هاي برق باید فضاي کافی براي دسترسی به لوازم و تجهیزات مربوط به موتور -

.ژنراتور و انجام تعمیرات الزم پیش بینی شود
. در محل نصب مولد هاي برق باید جرثقیل سرویس مناسب با واحدهاي نیروگاه پیش بینی و نصب شود-

.تجهیزات مولدها باید به سولت قابل جابجایی باشد
و اتصاالت الزم بین انتخاب محل نصب مخزن سوخت ذخره باید با توجه به راههاي ارتباطی تانکر سوخت رسانی-

.نیروگاه و منبع مذکور انجام شود
.پی اتاق ژنراتور باید همسطح راه دسترسی قرار گیرد-
.راه مناسب جهت خروج فطعات و تعمیر آن در نظر گرفته و لوازم مورد نیاز تعبیه گردد-

پایان


