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  سوگندنامه مهندسان
جهان، رفاه و    داریتوسعه پا   و ی در سازندگ  یتأثیر مهندس  کامل از نقش و    یبا آگاه 

 يشـاد  نیمأتـ   و یطیمح ستی ز يها ی از آلودگ  یحفظ جهان هست    انسان، شیآسا
 مهندس به پروردگار جهان سوگند یک  به عنوانگران،یمدت خود و د  و درازداریپا
  :کنم که ی مادی

  سـوگند وفـادار    نایـ   ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ  در همواره
 دهیـ  پدنیزتـر یانگ  شـگفت  خـرد و    موجـود صـاحب   کیـ عنوان     انسان، به  به. باشم

 کـه بـه انـسان و       ی   اقـدام  چی باشـم و بـه هـ       نیب  واقع و قیصد شم،یاندی ب نشیآفر 
  . نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان

 اسـت، مغتـنم   ي مشترك بـشر راثی خود را که م يا و تجربه حرفه   ی مهندس دانش
 دانش و   نهی کنم تا آن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج              کوشش دانم و 
  . میفزای بي بشرسودمندي ها تجربه

 نیام، کوشش خواهم کرد که د  زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شدهرانیا
  .  ادا کنمندگانی و آاکانم،ی مردمانم، ننم،ی سرزمبه خود را

 کـشورم   داریـ  در توسعه پا   يثرمؤ خود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه یزندگ طول   در
 یت و بـه کـسان      من اس  ی و فن  ی علم ی حد توان به دانشگاه که مرب      در. باشم داشته

  .  خدمت کنمافت،ی مکان مقدس پرورش خواهند نیا که پس از من در
 يهـا  هی کار را سـرما    يروی و ن  ستی ز طی مح ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما
  . می آنها کوشش نماي بدانم و در حفظ و کاربرد درست و بهسازبشر تمام
الت، سرعت عمل، حفظ  خود صداقت، دقت، نظم، عدی مهندس يها تیفعالتمام   در

هـا را    نـسل ندهی و آیمنی را مراعات کنم و سالمت، ا   گرانی و حقوق د   اجتماع منابع
 را در   شی آنان مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خـو           به داشته و  در نظر 

 زحمات ي را طرد و برای اخالقلی رذاری و سايخوار   رشوهکنم، منافع عام جستجو
  .  و متعارف طلب کنممعقول  حددري خود ارزش ماد

 آگاه شوم ی فنيها افتهی نی خود از دانش روز و آخری مهندسيها کوشش تمام در
  . کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتی را با ابتکار، خالقآنها و

  دانش و  طهیح تنها در   خود استانداردها را مراعات و     ی مهندس يها کوششتمام   در
 ی کنم کـه بـه آنهـا احاطـه فنـ     ء را امضا  ی مدارک ها خود کار قبول کنم و تن      ییوانات

 . کامل دارم
 وجـود نـدارد، دانـش خـود را          ی اختصاص تی و حق مالک   یکه منع قانون   يموارد در

  .  قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانی راصورت آزادانه و به
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 و  ریپـذ    مـشارکت  ر،یپـذ   تید، مـسئول  متعه  محول شده،  يا حرفه  فی وظا يادا در
 . باشم رازدار

ـ  يگـذار  خدمت  عالقه به  صفا و عشق و    محبت و   پر از  یطیمح مـردم و      بـه  ایـ ر  ی ب
 نـژاد، مـذهب،     ت،یـ  آورم و همکاران خود را بـدون توجـه بـه مل            وجود ه  ب وطنم را 

 را در خـود و در آنـان   ی انـسان يهـا   بـدارم و ارزش   دوسـت  دهی سن و عق   ت،یجنس
  . رورش دهمپ

دست    به يها تی متواضع باشم و موفق    ي فرد شهی خود هم  یمهندس يها  کوشش در
 بدانم نشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و و  یسع  عالوه بررا آمده
  .  کنميگذار  و سپاسیقدردان آنان و از
 نقـد و اظهـار نظـر صـادقانه     يرای و پـذ  ایـ  خـود جو   ی مهندس يها کوششتمام   در
 زیـ  پره گرانی اشتغال د  ای یی شهرت، دارا  ت،یثی و از لطمه زدن به ح      باشم کارانهم

  .  کنمي آنان خوداري براخواهانهو از اقدامات بد
 ی که به منظور توسـعه رفـاه عمـوم   ی اجتماعيها تی و فعال یفرهنگ يها کوشش از

  .  استقبال و در آنها شرکت کنمرد،یگ یم انجام
  . کنمقی تشويا  و وجدان حرفهیول اخالق مهندس اصتی خود را به رعاهمکاران

  
 در تـاریخ    1395 با توجه با ابالغ فهرست بها رشته ابنیه سال           -تذکر

و نیز نداشتن تغییرات نسبت به       449028/94به شماره    26/12/1394
، لذا  در این کتاب همان فهرسـت         1394فهرست بهاي رشته ابنیه سال      

 داشـت   توجـه  مهم    نکته  شده است و فقط باید به این       آوردهبهاي قبلی   
، 1395 فهرست بهاي رشـته ابنیـه سـال          2صفحه   3-7-2که طبق بند    

 از تاریخ ابالغ ،برآورد هزینه اجراي کارهابه هنگام  اي    ضریب منطقه 
 . به شرح ذیل اعمال خواهد شد1395ي فهرست بها

اي مطابق آخرین دسـتورالعمل ابالغـی در زمـان        ضریب منطقه  2-7-3
  برآورد اجراي کار
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  : بهتقدیم
  

آقا  بهانه غدیر و صاحب کوثر وجود نازنینساحت مقدس 
   )السالم علیه(طالب  ابی  بن  امیرالمومنان حضرت ابوتراب علی
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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                     
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

ا، جداول،  لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نموداره           .  است نوآوربه نشر   
ها و موارد دیگـر، و نیـز هـر گونـه      تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت 

استفاده از کل یا قسمتی از مطالب کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسـکن،                   
برداري از کتاب، نشر الکترونیکـی، هـر نـوع            تایپ از کتاب، تهیه پی دي اف از کتاب، عکس         

 وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون        صورت اینترنتی، سی دي، دي      ار به انتش
 اسـت، و متخلّفـین       حـرام  شرعاً نیز    ممنوع و غیرقانونی بوده و     نوآوراجازه کتبی از نشر     

 .گیرند  قرار میقانونی و قضاییتحت پیگرد 
 ورد یا پی دي اف و موارد صورت فایل  بهنوآوربا توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر 

که  چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی این
هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 

شناسان امور  را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارنوآور
اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت
باشد، وکیل قانونی  ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

پلیس رسیدگی به جرایم ( پلیس فتارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشا
و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده ) اي و اینترنتی رایانه

و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار 
  .گردد رات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّف اخذ میداده و کلّیۀ خسا

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ  همچنین درصورتی
رسانی   نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطّالعنوآورریسو، ُافست از کتب انتشارات 

زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و وم 
ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی 

  .نماید اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  .یرمجاز و شرعاً نیز حرام استاز نظر قانونی غ
مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل  از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت نوآورانتشارات 

نم وق، مراتب را یا از طـریق تلـف  و 021 66484191 - 2هاي   به شمارهنوآورهاي انتشارات  وارد ـف
و یا از طریق  info@noavarpub.com س و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدر09123076748

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از   www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت 
عمل آید، و نیز  تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

  . نمایند نیز هدیه دریافتنوآورعنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات  به

  هشدار
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   هاي طرح یینظام فنی و اجرا

  23/03/1375مصوب عمرانی ـ 

  
  1یهاي عمران  طرحاجرایی نظام فنی و

   کلیات -1
بـرداري    بهـره   ، نگهـداري و       ، اجـرا    هاي مربوط به تهیـه      گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت    

و آثار ناشی از چگونگی انجام آنهـا و نیـز مـصرف حجـم قابـل                 ی کشور   هاي عمران   طرح
  توجهی از منابع اقتصادي براي آن و لزوم تنظـیم ایـن امـور و هماهنـگ کـردن آن بـا                      

                                                                  
شـود، بـا رعایـت     مـی   نامیـده » نظام«ی کشور که از این پس به اختصار هاي عمران  طرح نظام فنی و اجرایی   .1

  :موارد زیر به شرح پیوست به اجرا گذاشته شود
هـاي دولتـی یـا     ها، مؤسـسات و شـرکت   ها، سازمان وزارتخانههمکاري  با مسئولیت سازمان برنامه بودجه و     -1

تخصصی، ظرف مدت یک سال اقدامات زیر براي     -هاي صنفی  ها و تشکل   ا، بانک ه وابسته به دولت، شهرداري   
تشخیص واحدهایی که همکـاري آنـان     . شور به عمل آید   ی ک هاي عمران    طرح تحقق اصول نظام فنی و اجرایی     

  .باشد مورد نیاز است با سازمان برنامه و بودجه می
ت وزیران براي تصویب و ارایه بـه مجلـس شـوراي    أنویس لوایح مورد نیاز و پیشنهاد آن به هی  تهیه پیش -الف

  اسالمی 
ت وزیران یـا دیگـر مراجـع    أاي تصویب به هی  هاي اجرایی نظام و پیشنهاد آن بر       نامه نویس آیین   تهیه پیش  -ب

  ذیربط
   )ب( و )الف (هاي الزم در قالب مقررات موضوع بندهاي  تهیه و ابالغ دستورالعمل-ج
 هـا و   ی، شوراهاي تخصصی و دیگر مراجع مربوط تا تصویب و ابالغ ضوابط یاد شـده، اقـدام                هاي اجرای   تمام دستگاه  - 2

اي و جـامع بخـشی و نیـز تهیـه و             هاي تحقیقاتی، بنیادي، منطقـه      هاي مربوط به انجام مطالعات مورد نیاز طرح        تصمیم
  .هاي موجود به عمل آورند ها و دستورالعمل نامه هاي خود را با رعایت مقررات، قوانین، آیین اجراي طرح

 کشور، سازمان برنامه بودجه مکلف است، الیحه تـسري   با توجه به ضرورت شمول عام نظام فنی و اجرایی       -3
ا و  هـ  هاي دولتی یا وابـسته بـه دولـت، از جملـه شـهرداري              ها، مؤسسات و شرکت    نظام مذکور به کلیه سازمان    

 بـراي طـرح در   آنها مستلزم ذکر نام است را تهیـه و  هایی که شمول قانون بر ها و شرکت ها و نیز سازمان  بانک
  .ت وزیران ارایه نمایدأهی
  .باشد  وزیران میأت هی17/3/1367هـ مورخ 166ت/7250نامه جایگزین مصوبه شماره   این تصویب-4
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ی کشور را ایجـاب  هاي عمران  طرح، ضرورت تصویب نظام فنی و اجرایی       دیگر امور کشور  
  . ندک می

   تعریف-2
  هـا، مقـررات و ضـوابط فنـی          ، روش   ؛ عبارت است از مجموعه اصـول      نظام فنی و اجرایی   

ـ   ، اجرا و ارزشـیابی طـرح     حقوقی و مالی حاکم بر تهیه      ی کـشور و چگـونگی   هـاي عمران
به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل       کار مربوط    اندر  انتخاب و به کارگیري عوامل دست     

  . یادشده و نحوه ارتباط بین آنها
  هاي عمرانی کشور  در تهیه و اجراي برنامه نقش نظام فنی و اجرایی-3

  :باشد ریزي که شامل موارد زیر می در فرآیند برنامه
      و جامع بخشی) آمایش سرزمین     (اي ، منطقه ، پایه ، تحقیقاتی مطالعات بنیادي -الف
    هاي کلی  تعیین اهداف کالن و سیاست-ب
     ها و تخصیص منابع  تعیین اولویت-پ
    ها  تهیه طرح-ت
    ها  اجراي طرح-ث
     ارزشیابی-ج

، مقررات و ضوابط فنی و اجرایـی و           ها، معیارها   ، روش   ، به ارایه اصول     نظام فنی و اجرایی   
، در مراحـل موضـوع    انـدرکار مربـوط در آن   رگیري عوامـل دسـت   نحوه انتخاب و به کـا     

 نیـز برحـسب    )الـف   (  نقش مؤثر و اساسی داشته و در مرحلـه         )ج    (و  ) ث    (،    )ت   (بندهاي
  . کند ، نقش الزم خود را ایفا می مورد

   اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی-4
  :باشد  شامل موارد زیر میحاکم بر نظام فنی و اجراییاصول و مبانی 

هـاي موجـود و فـراهم نمـودن زمینـه ایجـاد               استفاده بهینه از منـابع و ظرفیـت        -الف
  . هاي جدید و مورد نیاز ظرفیت

ژي و سطح دانـش      به کارگیري اصول و مبانی علمی و فنی در جهت ارتقاي تکنولو            -ب
    . تر فنی و صنعتی کشور و دستیابی به کیفیت مطلوب

هـاي    جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از این بخش در تهیه و اجراي طرح             -پ
هاي بهینه براي انجام مراحل       ، از طریق تهیه و تدوین روش        ها ی با توجه به قابلیت    عمران

    . ه یا توأممختلف به طور جداگان
، به ویژه در جهت ایجاد منابع         ها  ایجاد زمینه مناسب براي بروز ابتکارات و خالقیت        -ت

    . ، کم کردن هزینه و مدت اجرا دن کیفیت بر، باال جدید
بندي و تشخیص صالحیت واحدهاي مختلف مطالعات  ، طبقه ، سازماندهی  شناسایی-ث

، تهیه و اجراي طرح به طـور جداگانـه            ، جامع بخشی    اي  ، منطقه   ، پایه   ، تحقیقاتی   بنیادي
    . ، بر اساس ضوابط معین )در موارد مجاز     (یا به صورت توأم
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کمـک   فنی داخلی و  طریق حمایت از نیروهاي  تقویت توان فنی و اجرایی کشور، از      -ج
انه به ایجاد واحدهاي بزرگ براي انجام مراحل مختلف تهیه و اجراي طرح به طور جداگ            

  .)در موارد مجاز     (یا به طور توأم
 فراهم ساختن تسهیالت بـراي صـدور نیـروي کـار و خـدمات فنـی و مهندسـی و                     -چ

    . ، تشویق و ترغیب و حمایت از آن اجرایی
، از   ایجاد زمینه آموزش و تربیت نیروي فنی و کارآمـد بـراي تهیـه و اجـراي طـرح          -ح

 و  تجربـی بـین عوامـل نظـام فنـی و اجرایـی           هـاي  طریق جلب همکاري و مبادله یافته     
    . ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور دانشگاه

، نهادهاي انقالب اسـالمی و مؤسـسات مـستقل یـا              ها ، بانک    جلب مشارکت عمومی   -خ
ـ     گذاري در طرح   المنفعه براي سرمایه   عام  -کـه داراي توجیـه فنـی      ی کـشور    هـاي عمران

    . اقتصادي هستند
هـا   ، روش   ، معیارها   ، مشتمل بر ضوابط     بندي شده از عملکرد این نظام        ارزشیابی زمان  -د

، به منظور  و عوامل دست اندرکار مطالعاتی و تهیه و اجراي طرح و انعکاس نتایج مربوط      
    . اصالح نظام

هاي مربوط به مراحل مطالعاتی و        جریان  الزام به مستندسازي در مورد تمام وقایع و        -ذ
بینی اقـدامات مربـوط بـه ایـن فعالیـت در شـرح وظـایف و              تهیه و اجراي طرح و پیش     

    . قراردادها
دهـی و   ، دقیـق و عملـی بـراي الـزام بـه گـزارش              طراحی و استقرار فرایندي علمـی      -ر

    . هاي زمانی معین ی در دورههاي عمران گیري از جریان تهیه و اجراي طرح گزارش
   گستره نظام فنی و اجرایی-5

  :باشد ، شامل موارد زیر می گستره یا مباحث طرح شده در نظام فنی و اجرایی
    و جامع بخشی) آزمایش سرزمین     (اي ، پایه منطقه ، تحقیقاتی  مطالعات بنیادي-الف
     ، استانداردها و ضوابط فنی  معیارها-ب
     تهیه طرح-پ
     اجراي طرح-ت
     ارزشیابی-ث
   تهیه طرح-6

  :باشد تهیه طرح شامل موارد زیر می
    .  مدیریت بر تهیه طرح-الف
ــایی -ب ــات شناس ــی   مطالع ــه فن ــصادي ، توجی ــی  ، اقت ــست محیط ــاعی و زی   ، اجتم
    . اولیه) سنجی امکان    (

    . نهایی) سنجی امکان     (، اقتصادي و اجتماعی اولیه و توجیه فنیطراحی   مطالعه و-پ
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   مدیریت بر تهیه طرح-7
  :باشد مدیریت بر تهیه طرح شامل موارد زیر می

    .  مدیریت بر تهیه طرح از جنبه ایفاي وظایف قانونی غیرقابل واگذاري-الف
    .  خدمات مدیریت تهیه طرح-ب
   اجراي طرح-8

  :باشد مل موارد زیر میاجراي طر ح شا
     مدیریت بر اجراي طرح از جنبه ایفاي وظایف غیرقابل واگذاري-الف
     خدمات مدیریت و کنترل-ب
     هاي اجرایی  خدمات و فعالیت-پ
   خدمات مدیریت و کنترل-9

  :باشد رد زیر می شامل مواخدمات مدیریت و کنترل
     خدمات مدیریت اجراي طرح-الف
    هاي مهندسی  کنترل-ب
      کنترل پروژه-پ
     نظارت-ت
  یهاي اجرای  خدمات و فعالیت-10

  :باشد ی شامل موارد زیر میهاي اجرای فعالیت خدمات و
    ی تفضیلی و اجرایی طراح-الف
     تهیه و ساخت کاال و تجهیزات-ب
     )عملیات اجرا و نصب     ( پیمانکاري اجرا-پ
    برداري بهره سازي براي   آماده-ت
  شرح اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی -11

، مشــروح اصـول و مبانی حاکم بر نـظام  ـتره فوقبا توجه به مباحث مطــروحه در گس
هـاي زیـر    ی طبق شرح معین شده در هر یـک از بخـش         هاي عمران   طرح ییافنی و اجـر  

  :باشد می
،   اي  ، منطقـه    ، جـامع بخـشی      شامل مطالعـات پایـه           ( مطالعات بنیادي و تحقیقاتی    -الف

    )، تحقیقات و نظایر آن آمایش سرزمین
    ، استانداردها و ضوابط فنی  معیارها-ب
      تهیه طرح-پ
      اجراي طرح-ت
    ارزشیابی -ث




