
 

 ات اجرايی ساختمان سازینک

 .ة اعتفبدٖ ِي ؽٛدثشاي أذاصٖ گيشي ػٍّيبت خبوي دس ِتشٖ ٚ ثشآٚسد اص ٚاصذ ِتش ِىغ.  1

عبٔتيّتش دس عبختّبٔٙبي لذيّي ثشاي فشػ وف صيبغ ٚ  25×25×5آرش خؽبئي ، آرشي اعت وٗ دس أذاص٘بي  . 2

 .غيشٖ ثىبس ِي سفت

چٕبٔچٗ الصَ ثبؽذ دس اِتذاد ديٛاسي ثب استفبع صيبد وٗ دس صبي عبختٓ آْ ٘غتيُ ثؼذا ديٛاس ديگشي عبختٗ ؽٛد . 3

 .ثبيذ السيض أزبَ د٘يُ

 .٘شگبٖ اثتذا ٚ أتٙبي يه ديٛاس دس ؼٛي ديٛاس ديگشي ثُٙ ِتصً ؽٛد ، ثٗ آْ ديٛاس دس تاللي گفتٗ ِي ؽٛد . 4

عبٔتي ِتش اص عؽش صِيٓ ثبالتش ِي  50تب  30سٚي پي سا ِؼّٛال ثيٓ (صيشصِيٓثذْٚ )دس عبختّبٔٙبي ِغىٛٔي . 5

 .عبصٔذ وٗ ٔبَ ايٓ ديٛاس وشعي چيٕي اعت

 .لٛط دعتٗ عجذي داساي صيجبيي خبصي ثٛدٖ ٚ دس وبس٘بي ِؼّبسي عٕتي اعتفبدٖ ِي ؽٛد.  6

 .ِتش ِي ثبؽذ 2صذالً استفبع عشگيش دس پٍٗ . 7

ػًّ تشاص وشدْ عمف دس والف (لجال ػًّ والفىؾي سٚي ديٛاس أزبَ ِي گيشد ة(اٌف:ٚيژگيٙبي عمف چٛثي .  8

 .تيش٘ب صتي االِىبْ ُ٘ لؽش ٘غتٕذ(عبٔتيّتش تزبٚص ّٔي وٕذ د 50فبصٍٗ دٚ تيش اص (گزاسي أزبَ ِي ؽٛد د

 .گچ ثالٔؾٗ وٕذگيش ثٛدٖ ٌٚي داساي ِمبِٚت صيبد ِبٕٔذ عيّبْ عفيذ اعت . 9

 .ثٗ عيّبْ عفيذ سٔگ ِؼذٔي اوغيذ وشَ اظبفٗ ِي وٕٕذ تب عيّبْ عجض ثٗ دعت آيذ . 10

 .عٕگ رگشي سٔگ وٗ عخت ، ِمبَٚ ٚ داساي سگٗ ٘بي عفيذ ٚ دس عٕٕذد ٚ خشَ آثبد فشاٚاْ اعت . 11

صي دعتگبٖ وّپىتٛس ، دعتگب٘ي اعت وٗ فمػ عؽٛس سا ٚيجشٖ ِي وٕذ ، صيش وبس سا آِبدٖ ٚ عؽش سا صيش عب. 12

 .ِي وٕذ

 .عبػت ثؼذ اص ثتٓ سيضي صٛست ِي گيشد 48دس صِبْ ( ثيظ پٍيتٙب)ػًّ ٔصت صفضبت فٍضي  .  13

ثغيبس ٔشَ ثٛدٖ ٚ ِمبِٚت آْ وّتش اص يه ويٍٛگشَ ثش عبٔتيّتش ِشثغ ثبؽذ اص فٛٔذاعيْٛ ( صِيٓ)صِبٔي وٗ خبن  .  14

 .پي صفضٗ اي اعتفبدٖ ِي گشدد

 .عبٔتيّتش ِي ثبؽذ 35تب  30ِيشي ، ثش سٚي صفضٗ ِخصٛؿ آصِبيؼ آة ثتْٛ ، صذٚد لؽش دايشٖ ثتْٛ ط .      15

 .دسرٗ ِي ثبؽذ 1600صذٚد دسرٗ صشاست رٚة ؽذْ خبن آرش ٔغٛص  .      16

 .ٔبَ آرشي وٗ اص ظخبِت ٔصف ؽذٖ ثبؽذ ، آرش ٔيُ اليي ٔبِيذٖ ِي ؽٛد .      17

 .ستيؾٓ ٔبَ داسدٔبَ ديٛاس٘بي رذاوٕٕذٖ ٚ تمغيُ پب .      18

 .ػًّ ثشداؽتٓ خبن وف اؼبق ٚ سيختٓ ٚ وٛثيذْ عٕگ ؽىغتٗ ثزبي آْ سا ثٍٛوبژ ِي گٛيٕذ .      19

 .صِيٓ غيش لبثً تشاوُ ِ٘ٛٛعي ٔبِيذٖ ِي ؽٛد .      20

 .عبٔتيّتش اعت 50ػّك پي ٘بي خبسري يه عبختّبْ دس ِٕبؼك ثبساْ خيض صذالً  .      21

 .ِٛرٛد ثيٓ دٚ سديف پٍٗ چؾُ ٔبِيذٖ ِي ؽٛدٔبَ فعبي  .      22

 .عبٔتيّتش اعت 50دس عمف ٘بي چٛثي صذاوخش فبصٍٗ دٚ تيش  .      23

 .عيّبْ ٔٛع اٚي ثشاي ديٛاس٘ب ٚ فٛٔذاعيٛٔٙبي ِؼٌّٛي اعتفبدٖ ِيگشدد  .      24

 .ِي وٕٕذ اوغيذ آ٘ٓ سا ثشاي تٙيٗ عيّبْ لشِض سٔگ ، ثب وٍيٕگش عيّبْ عفيذ آعيبة .      25



 .ٔبَ ديگش ٌٌٛٗ ٘بي عيبٖ ثذْٚ دسص ِبٔغّبْ ٔبَ داسد .      26

 .عشيؼتشيٓ ٚ ػٍّي تشيٓ ٚعيٍٗ ارشاي اتصبالت عبختّبْ ،پٍٙب ٚ ٔظبيش رٛػ ِي ثبؽذ .      27

 .دسرٗ ِي ثبؽذ 10صبلً دسرٗ صشاست ثشاي ثتٓ سيضي  .      28

 .عبٔتيّتش ثبؽذ 2تب  1ظخبِت أذٚد عمف ثب ِالت گچ ٚ خبن ثبيذ ثيٓ  .      29

 .أذٚد صيش ليشٚگٛٔي ، ِبعٗ عيّبْ اعت .      30

 .ِتش ِي ثبؽذ 5/2چٕبٔچٗ گٛدثشداسي اص عؽش صِيٓ ّ٘غبيٗ پبئيٓ تش ثبؽذ ، صذاوخش فبصٍٗ ؽّؼٙب  .      31

 .دسصذ ِي ثبؽذ 37تب  30اي صذٚد صاٚيٗ ؽيت  دس پي وٕي ٘بي وُ ػّك دس صِيٓ ٘بي ِبعٗ .      32

 .عبٔتيّتش ثبؽذ 3ثشاي ايزبد ِمبِٚت ِٕبعت دس ؼبق ظشيظ صذالً خيض لٛط ثبيذ  .      33

 ٌٌٛٗ ٘بي ِبٔغّبْ عيبٖ ٚ ثذْٚ دسص ، گبص سعبٔي .      34

 .دس ثتْٛ سيضي ديٛاس٘ب ٚ عمفٙب ، صفضبت لبٌجي فٍضي ِٕبعت تشٔذ .      35

 .اص اعىذيپش ثشاي خبوجشداسي ، صًّ ، تخٍيٗ ٚ پخؼ ِٛاد خبوي اعتفبدٖ ِي گشدد .      36

 .اتصبي عتْٛ ثٗ فٛٔذاعيْٛ ثٗ ٚعيٍٗ عتىب أزبَ ِي گيشد .      37

 .ثشاي ٌٌٛٗ وؾي فبظالة يٙتش اعت اص ٌٌٛٗ چذٔي اعتفبدٖ گشدد .      38

 .پش وشدْ دٚ يب عٗ الٔٗ اص تيشآ٘ٓ الٔٗ صٔجٛسي دس ِضً تىيٗ گب٘ٙب رٙت اصديبد ِمبِٚت ثشؽي اعت .      39

 .ثٙتشيٓ ٚ ثب اعتفبدٖ تشيٓ اتصبالت دس اعىٍت فٍضي اص ٔظش اعتضىبَ ٚ يه پبسچگي اتصبالت ثب رٛػ اعت .      40

 .پٕذ عبٔتيّتش+ف ثشاثش اعت ثب لذثٕباستفبع وف داسثغت رٙت ارشاي ؼبق ظشثي تب صيش تيشآ٘ٓ عك .      41

لؽش داخٍي ٌٌٛٗ ٘بي گبٌٛأيضٖ ثشاي آة سعبٔي ثبيذ ( يه يب دٚ ؼجمٗ)دس عبختّبٔٙبي ِغىٛٔي وٛچه  .      42

 .ايٕچ ثبؽذ 2/1

ٚرٛد عٌٛفبت عذيُ،پتبعيُ ٚ ِٕيضيُ ِضٍٛي دس آة پظ اص تشويت ثب آٌِٛيٕبت وٍغيُ ٚ عٕگ آ٘ه ِٛرٛد دس  .  43

 .عجت وُ ؽذْ ِمبِٚت ثتْٛ ِي گشددعيّبْ 

 .عبػت پظ اص ثتْٛ سيضي فٛٔذاعيْٛ أزبَ ؽٛد 48صِبْ ٔصت صفضبت ثيظ پٍيت ِؼّٛال ثبيذ  .      44

 .ثشاي عبخت ثبدثٕذ ثٙتش اعت اص ٔجؾي ، تغّٗ ، ٔبٚدأي ٚ ِيٍگشد اعتفبدٖ گشدد .      45

 .ثٗ يىذيگش ٚ ِمبِٚت دس ثشاثش صٌضٌٗ ِي ثبؽذ٘ذف اص ؽٕبژثٕذي والف ّٔٛدْ پي ٘بي ثٕب   .      46

 .عبٔتيّتش پبييٓ تش اص عمف اصٍي لشاس ِي گيشد 50تب  30عمفٙبي وبرة ِؼّٛال صذٚد  .      47

 .لالة أتٙبيي دس ِيٍگشد٘بي يه پٛتشثتٛٔي ثشاي ػبًِ پيٛٔذ ثيؾتش آسِبتٛس دس ثتْٛ ِي ثبؽذ .      48

 .تب وف اؼبق سا دعت أذاص پٕزشٖ ِيگٛيٕذ صذ فبصً ثيٓ وف پٕزشٖ .      49

 .دس عبخت وفشاژ عتٛٔٙب ، لبٌت اصٍي عتْٛ ثٛعيٍٗ چٛة چٙبستشاػ ِٙبس ِي گشدد .      50

 .ؼٛي پٍٗ ػجبست اعت اص رّغ وف پٍٗ ٘بي صغبة ؽذٖ ثب اصتغبة يه وف پٍٗ ثيؾتش .      51

 .اس ِي گيشدآرش رٛػ ثيؾتش دس فٛٔذاعيْٛ ِٛسد اعتفبدٖ لش .      52

 .احش صٔگ صدگي دس آ٘ٓ ثب افضايؼ لٍيبيت دس فٍض ٔغجت ِغتميُ داسد .      53

 .اص اِتيبصات آرش ٌؼبثي صبف ثٛدْ عؽٛس آْ ، صيجبيي ّٔب ، رٍٛگيشي اص ٔفٛص آة ِي ثبؽذ .      54

 .دس وٛسٖ ٘بي آرشپضي ثيٓ خؾتٙب صفضٗ وبغزي لشاس ِي دٕ٘ذ .      55

 .ثٙتشيٓ ّٔٛٔٗ لؽؼبت وؾؾي ظٍغ تضتبٔي خشپب٘ب ِي ثبؽذ .      56

 .ٔيشٚي ثشؽي سا خٕخي ِي وٕٕذ( وّشثٕذ٘ب)تيش٘بي ثتٓ آسِٗ، خبِٛتٙب .      57

 .چغجٕذگي ثتْٛ ٚ فٛالد ثغتگي ثٗ ايٕىٗ آسِبتٛس٘بي داخً ثتْٛ صٔگ صدٖ ٔجبؽذ .      58

 .ٚيجشٖ وشدْ ٘ٛاي آصاد داخً ثتْٛ اص آْ خبسد ؽذٖ ثبؽذؽيشٖ يب وف ثتْٛ صِبٔي سٚ ِي صٔذ وٗ تٛعػ  .      59



 .آٌٛئه دس احش ٚرٛد دأٗ ٘بي عٕگ آ٘ٓ دس خؾت خبَ دس آرش٘ب پذيذاس ِي گشدد .      60

 .خؾه وشدْ چٛة ثٗ ِؼٕي گشفتٓ ؽيشٖ آْ اعت .      61

 .ٌغبص ثٗ ِؼٕي پيؼ آِذگي لغّتي اص ديٛاس .      62

 .چذْ ثيؾتش اص عشة اعتِمذاس وشثٓ دس  .      63

 .ٌٌٛٗ ٘بي آة تٛعػ آ٘ه خيٍي صٚد پٛعيذٖ ِي ؽٛد .      64

 .آرش عفيذ ٚ ثّٕٙي دس ّٔبي عبختّبْ ثيؾتشيٓ وبسثشد سا داسد .      65

 .آرش خٛة آرشي اعت وٗ دس ِٛلغ ظشثٗ صدْ صذاي صٔگ ثذ٘ذ .      66

 .السيض يؼٕي اداِٗ ثؼذي ديٛاس ثصٛست پٍٗ پٍٗ اتّبَ پزيشد .      67

 .وشَ ثٕذي ّ٘يؾٗ ليً اص ؽشٚع أذٚد وبسي گچ ٚ خبن أزبَ ِي گيشد .      68

 .ِيٍيّتش اص آچبس اعتفبدٖ ِي گشدد 12ثشاي خُ وشدْ ِيٍگشد تب لؽش  .      69

 .ديٛاس ثتٛٔياعپشيظ يؼٕي پبؽيذْ ِبعٗ ٚ عيّبْ سٚاْ ٚ ؽً سٚي  .      70

 .ثشاي ديشگيشي گچ عبختّبٔي اص پٛدس آ٘ه ؽىفتٗ اعتفبدٖ ِي گشدد .      71

 .ِؾتٛ يؼٕي ايزبد عٛساخٙبئي دس عؽش خبسري ديٛاس٘ب رٙت عبختٓ داسثغت .      72

 .سٚص صذاوخش ِمبِٚت خٛد سا ثٗ دعت ِي آٚسد 28ثتْٛ ِؼّٛال پظ اص  .      73

 .ختالغ پيٛٔذ٘بي وٍٗ ساعتٗ ٚ ثٍٛوي ؽىً ِي گيشدپيٛٔذ ٍٕ٘ذي اص ا .      74

 .ٚرٛد ثٕذ ثشؽي دس پيٛٔذ ِمبِٚت ديٛاس سا ظؼيف ِي وٕذ .      75

 .وبٍِتشيٓ پيٛٔذ اص ٔظش ِمبِٚت دس ِمبثً ثبس٘بي فؾبسي ٚاسدٖ پيٛٔذ ثٍٛوي ِي ثبؽذ .      76

 .لپبْ وشدْ دس اصؽالس يؼٕي ؽبلٌٛي ّٔٛدْ ٔجؼ ديٛاسٖ .      77

 .خػ تشاص دس عبختّبْ ثشاي أذاصٖ ثشداسيٙبي ثؼذي ٚ ِىشس دس عبختّبْ اعت .      78

 .ظخبِت ٚ لؽش وشعي چيٕي دس عبختّبٔٙب ثيؾتش اص ديٛاس٘بعت .      79

 .پبستيؾٓ ِيتٛأذ اص رٕظ چٛة ، پالعتيه ٚ فبيجشگالط ثبؽذ .      80

 .اص ديٛاس٘بي ِضبفظ ثشاي تضًّ ثبس٘بي افمي ٚ ِبيً اعتفبدٖ ِي ؽٛد .      81

 .ِالت ثبتبسد اص ِصبٌش ِبعٗ ، عيّبْ ٚ آ٘ه عبختٗ ِي ؽٛد .      82

 .ِمذاس ػّك عؽٛس فٛٔذاعيٛٔٙب اص صِيٓ ؼجيؼي دس ّ٘ٗ ِٕبؼك يىغبْ ٔيغت .      83

 .ٌٛئي ٚ ِبعٗ ثبدي عبختٗ ِي ؽٛد ِالت عبسٚد اص ِصبٌش آ٘ه ، خبوغتش ، خبن سط ، .      84

 .ِالت دس ديٛاس چيٕي عبختّبْ صىُ چغت سا داسد .      85

 .ِالت آثي اگش ثؼذ اص عبختٗ ؽذْ اص آة دٚس ٔگٙذاؽتٗ ؽٛد فبعذ ِي گشدد .      86

 .اص ِالت ِبعٗ عيّبْ اعتفبدٖ ِي ؽٛد(ليشٚگٛٔي)دس ِزبٚست ػبيمىبسي  .      87

 ِبعٗ+ 150آ٘ه     +250عيّبْ    + ِالت ثبتبسد        آة  ثشاي عبخت .      88

 پيٗ داسٚ تشويجي اص ِصبٌش آ٘ه ، خبن سط ، پٕجٗ ٚ پيٗ آة ؽذٖ .      89

 .ِتش  2تب  5/1ػشض ٚ ؼٛي  5/1تب  1اثؼبد عشٔذ٘بي پبيٗ داس  .      90

 .ِالت گچ ٚ خبن اعتفبدٖ ِي ؽٛداص ( اؼبلٙب)ِؼّٛال ثشاي وشَ ثٕذي ديٛاس٘بي داخٍي عبختّبْ .      91

 .گچ ثباظبفٗ ِمذاسي عشيؼ+ ؼشص تٙيٗ گچ دعتي يب گچ تيض ػجبست اعت اص ِمذاسي آة  .      92

 .ٚرٛد ّٔه دس ِالت وبٖ گً ِٛرت ِيؾٛد وٗ دس آْ گيبٖ عجض ٔؾٛد .      93

 .دسصذ اظبفٗ ِي ؽٛد 5/1تب  1ٕ٘گبَ خٛدگيشي صزُ گچ  .      94

 .آة+ گچ وؾتٗ يؼٕي گچ اٌه ؽذٖ ٚسصدادٖ  .      95



وؾف ؽذ وٗ تشويت آْ پشٌيت ، پٕجٗ ٔغٛص ِٛاد سٔگي ٚ ِيىب ِي ثبؽذ  1948أذٚد٘بي ؽيّيبيي دس عبي  .  96

عبػت خؾه ِيؾٛٔذ ٚ ثؼذ اص دٚ تب عٗ ٘فتٗ اعتضىبَ ٔٙبيي سا پيذا ِي وٕٕذ ٚ دس ِمبثً گشِب ،  8وٗ ثؼذ اص 

 .خٛثي ٘غتٕذعشِب ٚ صذا ػبيك ثغيبس 

ِيٍيّتش  10تب  6عشاِيه ثٙتشيٓ ػبيك صٛتي اعت ، صيشا عٌٍٛٙبي ٘ٛايي ثغتٗ اي داسد وٗ ظخبِت آْ   .      97

 .اعت

 .آوٛعيت ٔيض ػبيك خٛثي ثشاي صذاعت .      98

 .ِيٍيّتش اعت 5أذاصٖ عشٔذ٘بي چؾُ ثٍجٍي   .      99

 .٘ٛس اعتعشٔذ عٛساط دسؽت ثٗ عشٔذ ِيٍيّتشي ِؼ .    100
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 .ِبعٗ آ٘ه اعتفبدٖ ِي وٕٕذ وٗ دس ايٕصٛست ليشٚگٛٔي فبعذ ِي ؽٛد
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اي دد صِيٕي وٗ اص ؽٕٙبي سيض ٚ دسؽت ٚ خبن تؾىيً ؽذٖ دد ٔبِيذٖ ِي ؽٛد وٗ ِمبِٚت فؾبسي صِيٕٗ . 167

 .ويٍٛگشَ ثش عبٔتيّتش ِشثغ ِي ثبؽذ 10-5/4

 .ِؽبٌؼبت ثش سٚي خبن ثبػج ِي گشدد ٚظغ فٛٔذاعيْٛ ، اثؼبد ٚ ؽىً آْ ثتٛأيُ ؼشاصي وٕيُ .    168
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