
 

  بنام خدا
  
  
  

                                                                                                 

                                                                                                  
  

                                                                                                                                                          

  
  
  1404انداز بتن سند جامع چشم

  
  )گامي بسوي توسعه پايدار در صنعت ساخت و ساز(

  
  
  
  
  
 

1392 ماه دي



                                                                                                                                            
 

 

  
  چكيده

تـأثير  رغم اهميت اين صنعت در ساخت و ساز، و همچنين  هب. شود كشور محسوب ميهاي توسعه  صنعت بتن و صنايع وابسته به آن، از زيرساخت
 و عدم مصرف بهينه سـيمان در سـاخت بـتن   . توليد و مصرف آن در كشور مناسب نيستچرخه زيست،  محيطهاي  آلودگيانرژي و  آن در مصرف

، 1404سند جامع بتن . باشد ميمهم ترين معضالت اين صنعت  صلياز ا) مقاومت و دوام كم(هاي با كيفيت و خواص نامناسب  توليد و مصرف بتن
هـا،   در تدوين اين سند تالش شده است تا كليه سازمان. هاي بتني در كشور تدوين گرديده است و سازه  بتنمقاومت و دوام به منظور ارتقاء كيفي 

تواننـد در   ا صنفي، با صنعت بتن و ساخت و ساز مرتبط هستند و مـي هاي حاكميتي و ي هايي كه به لحاظ جايگاه حقوقي و تصميم ها و انجمن نهاد
هـاي بتنـي در پايـان     سـازه اجـراي  تا ضمن همكاري مستمر، ارتقاء مناسبي را در كيفيت  شناسايي و معرفي گردندتحقق اهداف سند مؤثر باشند، 

  .  برنامه چهارساله اجرا خواهد شد، شاهد باشيم 3اجراي آن كه در 
  

  مقدمه -1

در . در كشـور اسـت  سازي در مصرف منابع مختلـف   ضرورت وجود يك طرح بهينه هاي جهاني، الزم براي حضور قدرتمند در عرصه شرطامروزه، 
تـرين   بعنـوان يكـي از اصـلي    از طرفـي ايـن صـنعت،   و  شـود  محسوب مـي كشور در بر  ز صنايع بزرگ و انرژيصنعت ساختمان، يكي ا ،اين ميان

اي برخـوردار   توجه خاص به اين صنعت و بهبود و توسعه آن از اهميـت ويـژه   و نماد رشد و توسعه مطرح است وهر كشور  شدن معيارهاي صنعتي
  . است

كشـور ايـران   . صنعت زيربنايي در ارتباط است و رونق آن همواره باعث رشـد صـنايع ديگـر خواهـد بـود      6صنعت ساختمان به صورت مستقيم با 
وسـازهاي    گذاري عظيمي در اين صـنعت، شـامل سـاخت     كشورهاي ثروتمند و رو به توسعه در منطقه، شاهد سرمايهاكنون به عنوان يكي از  هم

هاي جامع و برنامه توسـعه   ها و تأسيسات زيربنايي است و اين روند رو به رشد ادامه دارد و با توجه به سياست مسكوني خصوصي و همچنين سازه
  .اي ادامه خواهد داشت هكشور، نياز به آن با روند فزايند

تن  1هم اكنون در دنيا به ازا هر يك نفر، . شود ترين ماده ساختماني شناخته شده است و ماده ساختماني قرن ناميده مي بتن به عنوان پرمصرف
درصد در هر سال  3تا  1شود كه توليد و مصرف بتن حدود  و تخمين زده مي) تن در هر سال ميليارد 6بيش از (شود  بتن در هر سال توليد مي

با توجه به اينكه . شود سيمان مهمترين جزء اين ماده ساختماني از لحاظ مصرف انرژي محسوب مي. سال آينده افزايش خواهد يافت 5تا  3طي 
به  1357رم در سال كيلوگ 220نيز از  سيمان در كشور سرانه ساالنه مصرفميليون تن رسيده است،  70بيش از سيمان در كشور به  ساليانه توليد

  .سرانه متوسط جهاني آن استبيشتر از  برابر 2، حداقل و بر اين اساس سرانه توليد بتن در ايران ه استرسيد در حال حاضر كيلوگرم 800بيش از 
جيـره صـنعت بـتن و    اي در زن اما با اين حـال، هنـوز حلقـه مفقـوده    با توجه به اينكه صنعت بتن، نقش قابل توجهي در صنعت ساخت و ساز دارد، 

هـاي   سازي كشـور بـه خصـوص سـاختمان      هاي معمول مورد مصرف در صنعت ساختمان شود و اين نقصان در رابطه با بتن ساختمان احساس مي
مگاپاسـكال   25هـاي متـداول، بـه سـختي بـه حـدود        هاي مصرفي در سازه در حال حاضر مقاومت بتن .است داراي مالكيت شخصي و خصوصي



                                                                                                                                            
 

 

هـا كـه در حـدود     مگاپاسكال است و اين مقدار مقاومت فشاري با مقدار سيمان مصرفي در ساخت بتن 20بسياري از موارد در حدود  رسد و در مي
هـا   اجراي اين نوع بـتن شديدي در مراحل ساخت، نظارت و دهد ضعف  باشد، كامالً نامتناسب است و اين نشان مي كيلوگرم بر مترمكعب مي 350

  .وجود دارد
هـاي بزرگـي    گـام هرچـه سـريعتر،   هاي بتني و توسعه پايدار در صنعت سـاختمان،   الزم است تا در جهت ارتقاء كيفي ساخت و ساز ،اساسبر اين 
توسط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و با همكاري انستيتو مصالح ساختماني  ،1404انداز بتن  در اين راستا سند جامع چشم. ه شودبرداشت

مگاپاسـكال و همچنـين    50هـاي مصـرفي تـا حـداقل      هدف از اجراي اين سند، افزايش مقاومت فشاري بتن. گرديده است ن، تهيهدانشگاه تهرا
  .باشد مي) 1404سال (هاي بتني در پايان اين برنامه  افزايش عمر مفيد ساختمان

  

  صنعت ساختمانعوامل اثرگذار و اصلي در ارتباط با  -2

  زيست انرژي و محيط -2-1

درصـد   25بطور كلي بـيش از  . باشد محيطي و انرژي مي كنندگان مصالح اوليه اين صنعت، مسائل زيست ترين عوامل مؤثر در رابطه با تأمين لياص
همانطور كه گفته شد، سيمان و بتن بعنوان اجزاي كليدي ساخت و . شود از انرژي مصرفي در كشور، بطور مستقيم در صنعت ساختمان مصرف مي

توليد سيمان در كشور تا پايـان سـال   ظرفيت  و سيمان وجود دارد توليدواحد  80اكنون  در ايران نيز هم. سكوني و تجاري مطرح هستندسازهاي م
ميليـون   110بايد به رقم  1404ساله كشور، ظرفيت توليد سيمان در  سال  20ميليون تن خواهد رسيد و براساس سند چشم انداز  80حدود به  92

  .تن برسد
توليد سيمان، به لحاظ مصـرف انـرژي، يكـي از پرمصـرف     . محيطي در ارتباط با توليد بتن و سيمان است رف انرژي، بزرگترين نگراني زيستمص

ميليـون   6در اين صنعت، فقط در مراحل استخراج مواد خام معدني، حمل و نقل مواد خام و توليـد در كارخانـه، حـدود    . ترين صنايع توليدي است

Btus (British thermal unit=1.06 kilojoules)با توجه به اينكـه سـيمان، حـدود    . شود ، به ازاء هر تن سيمان، سوخت مصرف مي
در اغلب موارد با افزايش مقاومت بـتن،   .درصد از نياز انرژي در توليد بتن مربوط به سيمان است 92دهد، لذا  درصد از حجم بتن را تشكيل مي 12

ايـن ضـريب در   . شـود  آمده به ازاء هر واحد سيمان زيـادتر مـي   يابد، به اين ترتيب كه مقاومت بدست يمان افزايش ميضريب كارايي و عملكرد س
هاي بـا   است، حال آنكه با افزايش مقاومت فشاري در بتنبه ازاي هر كيلوگرم سيمان  8/0-6/0 (kg/cm2)هاي با مقاومت معمولي، حدود  بتن

  .باشد 1د بيش از توان مقاومت باال، اين ضريب مي
توانـد   هاي آميخته اسـت كـه مـي    ، جايگزيني ديگر مواد جايگزين سيمان در توليد سيمانجهت كاهش اين معضلبسيار مؤثر  هاي راهكاراز كي ي

اي آميختـه از  هـ  هاي طبيعي در توليـد انـواع سـيمان    در ايران استفاده از پوزوالن. بعنوان درصدي، جايگزين سيمان مورد نياز در مخلوط بتن شود
  .راهكارهاي مناسب و عملي در اين زمينه است

  
  



                                                                                                                                            
 

 

   بتني  هاي ساختمانو افزايش عمر مفيد اي  ايمني لرزه -2-2

كنندگان  كليه استفاده. باشد كنندگان، نياز به حفظ ايمني زندگي عمومي مي ترين عوامل در زمينه صنعت بتن در ارتباط با خريداران و استفاده اصلي
و عمـر مفيـد و    هاي بتني عملكرد مناسب و ايمن داشـته باشـند   ها و ديگر سازه ها، پل ن و همچنين عموم مردم انتظار دارند تا ساختمانو خريدارا

  . دوام آنها مطلوب باشد
  

  عوامل اصلي مرتبط با فناوري و نوآوري محصول و توليد  -2-3

هـاي توليـد،    محصول، در اواخر قرن بيستم رخ داد كـه ايـن تغييـرات در مـواد، روش     ترين عوامل در ارتباط با تغييرات فناوري و نوآوري در اصلي
هـاي بـا عمـر مفيـد بيشـتر و       توسعه و بكارگيري علم شيمي در بتن، اين امكان را فراهم ساخت تا سازه. طراحي و ساخت و نگهداري بوجود آمد

هـا،   كننـده  هـا، كنـدگير   كننـده  هـا، زودگيـر   كننـده  روان ايي بـتن ماننـد انـواع فـوق    با گسترش استفاده از انواع افزودني شـيمي . تر ساخته شوند مقاوم
هاي بلند و همچنين  ها و برج خراش ها با دهانه بزرگ و آسمان هايي مانند پل هاي جديد از بتن در سازه ها و انواع مواد پليمري، استفاده هواساز حباب

همچنـين بـا    .رود، اين تغييرات تكنولوژيكي در هزاره جديد نيز ادامـه يابـد   انتظار مي. ا شدندهاي جديد بر پ محصوالت جديد ممكن گرديد و سازه
هـاي پرتلنـد در    هاي ناشي از توليد سيمان هاي آميخته جهت كنترل و كاهش آلودگي  استفاده از مواد جايگزين سيمان، توليد و توسعه انواع سيمان

  . كشورهاي پيشرفته قرار گرفته است جهت نيل به اهداف توسعه پايدار مورد توجه
  

   اجتماعي و اقتصاديعوامل اصلي در ارتباط با تغييرات  -2-4

پـذيرتر   ها و تأسيسات بتني را براي بسياري از مردم در سرتاسـر جهـان امكـان    بطور كلي، بهبود وضعيت اقتصادي در چند دهه اخير، احداث سازه
ها و ساير تأسيسات بتني، اكنون در بسياري از كشورها ساخته شـده انـد، در صـورتيكه در     جهاني، پلهاي در كالس  كرده است و در نتيجه، سازه

  .يابدادامه  اي  فزايندهاين روند در آينده بطور شود،  بيني مي پيش. چند سال گذشته اين امكان ميسر نبود
المللـي در صـنعت سـاخت و سـاز بيشـتر       ا در كشورها، مبادالت بـين ه المللي در اين صنعت و كاربرد و گسترش آن لزوم توسعه استانداردهاي بين

از طرف ديگـر بـا    .المللي، توسط كشورهايي كه صنعت ساخت و ساز آنها عمده است، نياز خواهد شد خواهد شد و لذا بكارگيري استانداردهاي بين
  .ان صادرات بيشتر سيمان نيز مهيا خواهد شدهاي بتني، امك سازي مصرف سيمان در ساخت سازه ارتقاء كيفي توليد بتن و بهينه

  

  1404لزوم اجراي سند بتن  -3

 3000روزانه بـالغ بـر    ،طور متوسطب ،حال حاضر در. شود شده در قبل، لزوم توجه به صنعت بتن كامالً واضح و آشكار مي با توجه به عوامل تشريح
از ايـن  . شـود  بم در كشور ساخته مي بزرگتر ازمعادل ساخت شهري  ،روز 10 هردر به مفهوم ديگر  ،گردد واحد مسكوني جديد در كشور احداث مي

  .هاي ملي دارد ترين صنايع در توسعه كشور، نقش اصلي در مصرف منابع و سرمايه ترين و اساسي صنعت ساختمان به عنوان يكي از مهمرو 



                                                                                                                                            
 

 

 30 ،شود؛ به بيان ديگر هر خـانواده ايرانـي   ر ما صرف تامين مسكن ميدرصد از درآمد سرانه ملي در كشو 30بيش از  ،برابر آمارهاي بانك جهاني
موضـوع   .ي خانوار ايراني نيسـت  ها كند كه قابل مقايسه با ديگر هزينه براي بخش مسكن هزينه مي ،درصد از درآمد ساالنه خود را در سراسر عمر

. ها در دنيا سال است؛ يعني كمتر از يك سوم متوسط عمر ساختمان 40تر از ها در ايران كم كند كه بدانيم عمر مفيد ساختمان وقتي اهميت پيدا مي
بـودن   پـايين  علـت درصد درآمد سـاالنه خـود را بـه     10 حدود در كنار هم به اين معني است كه هر ايراني به طور متوسط موضوعتركيب اين دو 
نقـش اساسـي كـه بخـش سـاختمان در توليـد        .منابع خدادادي كشـور هاي ملي و  و اين يعني اتالف سرمايه دهد ها از دست مي كيفيت ساختمان

 هيچ گزينه ديگري جز توجه ويژه و ساخت بناهـاي پايـدار و مسـتحكم در برابـر زلزلـه را پـيش       ،ناخالص ملي دارد در كنار حفظ جان شهروندان
توانـد بسـيار گسـترده     صدمات ناشي از زلزله مي. ن استتك عناصر زنجيره توليد ساختما به مفهوم دقت در تك ،و اين توجه دهد ويمان قرار نمير

تنهـا بخشـي از خسـارات     ،شود مي زده زلزله مناطقهاي ارزشمندي كه از كشور صرف بازسازي  ابعاد سنگين خسارات مالي به همراه فرصت. باشد
هـاي   هزينـه و كشور د ناز هر چيزي كرامت دار هايي است كه در مباني اعتقادي ما بيش بخش عمده خسارت از بين رفتن جان انسان. وارده است
  .باشدها پرداخته است، ميبراي رشد و تعالي اين انسان سنگيني

ميليارد دالر از اقتصاد صنعت ساخت و  10با توجه به اينكه صنعت بتن، نقش قابل توجهي در صنعت ساخت و ساز دارد و مطابق با برآوردها حدود 
شـود و ايـن نقصـان در     اي در زنجيره صنعت بتن و ساختمان احساس مـي  رسد هنوز حلقه مفقوده ا اين حال، به نظر مياما بگيرد،  ساز را در بر مي
داراي مالكيت شخصي هاي  سازي كشور به خصوص ساختمان  هاي معمول مورد مصرف در صنعت ساختمان بتن و بتنمصرفي در رابطه با مصالح 

  .است و خصوصي
نعت سيمان، بتن آماده، توليد انواع قطعات بتني سبك و غيره پيشرفت خوبي حاصل شـده اسـت، امـا مـديريت ناكـافي      اگرچه در زمينه توسعه ص

صـنعت  . مشكالتي داشته باشيم  نظارت بر اجرا و همچنين توليد و مصرف مصالح غيراستاندارد باعث شده تا هنوز در زمينه كنترل كيفي ساختمان
بديهي است تحقق ايـن امـر   . تر باشند برد و متخصصان ما در اين زمينه بايد آگاه از فقدان نظارت كافي رنج ميهاي مناسب،  بتن به رغم پيشرفت
بايد به بـاور  ها،  سازي مصرف انرژي در ساختمان و توجه به بهينههاي پايدار و مطمئن در برابر حوادث به ويژه زلزله در كشور  يعني ايجاد ساختمان

عهده دارند كه بايـد  ه وظايف مهم و حساسي باندركاران صنعت ساختمان  كليه دستر از شعار تبديل شود و در اين راستا عمومي و عزم ملي به دو
هاي ارزشـمند ايـن مـرز و بـوم بـه       تا از سرمايه هاي خود را ايفا نمايند متعهدانه و مسئوالنه نقش ،اي بخش مهندسي كشور همسو با جامعه حرفه
  .خوبي استفاده شود

آيـا ايـن   . كننـد  محصوالت خود را با نشان استاندارد روانه بازار مي  واحدهاي توليد بتن آماده،درصد  70، بيش از استانداردسازمان ملي آمار  طبق
هـم  زيـرا  . سؤال قطعاً منفي استجواب  هاي بتني و محصوالت بتني وضعيت كيفي مناسبي دارند؟ درصد سازه 70دهنده اين است كه  نشان آمار
درصـد نيـز    20استاندارد و  با كيفيت درصد به توليد بتن15شود و فقط  ها توزيع مي فروشي درصد سيمان كشور از طريق مصالح 60بيش از  نوناك

شود و  اگر بطـور   درصد توليد و مصرف بتن در كشور مي 15استاندارد تنها شامل  سازمان مليدر واقع آمار  .يابد هاي دولتي اختصاص مي به پروژه
درصد از  30هاي دولتي نيز از استاندارد مناسبي برخوردار باشند، در مجموع حدود  درصدي مصرف بتن در پروژه 20خوشبينانه فرض نماييم سهم 

ها و محصوالت بتنـي نظـارت كـافي     درصد از سازه 70شوند و بر روي توليد حدود  سيمان در كشور در توليد بتن با كيفيت و استاندارد مصرف مي



                                                                                                                                            
 

 

درصـد آنهـا بـا     80رود، حـدود   ، احتمـال مـي  88ميليون تن بتن توليـد شـده در كشـور در سـال      250حتي بر اساس برخي آمارها از . د نداردوجو
  .  ها تطابق نداشته باشد نامه ها و آيين استاندارد

اما به رغـم حجـم بـاالى     ،مفيد داشته باشدسال عمر  100حداقل  بايستي يبتنها و محصوالت  سازه ، در حاليكه به طور ميانگينها  طبق بررسي
در كشور ما به طـور متوسـط    ها و محصوالت بتني در توليد و اجرا، سازهشدن قوانين و مقررات  گذاشته ، به دليل زيرپاصنعتگذارى در اين  سرمايه

درصد  70مگاپاسكال است و در بيش از  25 ها در كشور، حداكثر هاي مورد مصرف در احداث ساختمان همچنين مقاومت بتن. سال پايايى دارد 30
 50 هاي با مقاومـت  اي، توليد و مصرف بتن بطور فزايندهدر حاليكه در كشورهاي پيشرفته، . شود مگاپاسكال محدود مي 20ها به حداكثر  ساختمان

  .متداول شده استمگاپاسكال  70الي 
، ارتبـاط مسـتقيم دارد و   )بـه جـز در مـوارد خـاص    (بتن با مشخصـات دوام آن   از طرف ديگر بايد به اين نكته اشاره شود كه مشخصات مكانيكي

عالوه بـر ايـن   . گردد ها مي ها، باعث افزايش دوام و عمر مفيد سازه هاي بتني معمولي مانند ساختمان افزايش مقاومت فشاري به خصوص در سازه
گيري و كنترل آن نيز در قريب به اكثـر مـوارد،    تر است و اندازه تر و ملموس اندركاران صنعت ساختمان شناخته معيار مقاومت بتن همواره نزد دست

  .ممكن و ميسر است
-با توجه به مطالب بيان شده مشخص است كه جهت رشد ارتقاي كيفي بتن مصرفي در كشور نيازمند يك عزم جدي در سطح خرد و كالن مـي 

اند كـه  اندازي نمودهانستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران اقدام به تهيه سند چشملذا مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به همراه . باشيم
هجري شمسـي در    1404ريزي گام به گام و تدريجي شاهد ارتقاي سطح كيفي بتن مصرفي تا سال در صورت اجرايي نمودن آن طي يك برنامه

  . گرددسازي اين سند ارائه ميزمانبندي و روش پياده در ادامه اهداف، سازمان ونهادهاي درگير به همراه. كشور باشيم
  

  1404اهداف سند جامع بتن  -4

  .گردد گذاري مي هاي ذيل، هدف هاي مصرفي در كشور با اولويت ، ارتقاء كيفي بتن1404مطابق با سند جامع بتن 

  ها مفيد ساختماناي و افزايش عمر  اثرات مناسب افزايش مقاومت فشاري بتن در جهت عملكرد مناسب لرزه -

  ) هاي شخصي و يا دولتي و ساز  اعم از ساخت(  و ساز  هاي مصرفي در ساخت افزايش كيفي بتن -

هـا بـا رده مشخصـه     هاي آماده مصرفي در پروژه هاي بتني با اطمينان از انطباق بتن افزايش رده مقاومت مشخصه بتن در طراحي سازه -
 طراحي 

 توجه به دوام بتن بويژه محيط گزندبار وها برداري سازهافزايش عمر بهره -

 )هاهاي با اهميت باال نظير مدارس و بيمارستانبويژه در سازه(هاي زلزله ها در برابر آسيبكاهش خطر ريسك سازه -

 هاي بتنيارتقاي فرآيند كنترل كيفيت و ارزيابي كيفيت سازه -

سـازي مصـرف    سازي مصرف سيمان و توسعه توليد و فرهنگ ا بهينههاي پرتلند ب كاهش آلودگي و مصرف انرژي ناشي از توليد سيمان -
 هاي آميخته سيمان



                                                                                                                                            
 

 

  ها شناسايي نهادها و سازمان - 5

آنان در امر ساخت و حاكميتي و يا صنفي هاي  هاي ذيربط كه مسئوليت و سازمان ، در گام اول، كليه نهادها1404به منظور تحقق سند جامع بتن 
  . شوند اي اين سند مؤثر است، شناسايي و معرفي ميساز و نظارت بر آن، در اجر

  

  ها شهرداري -5-1

در جامعـه امـروزي، انسـان شـهروندي     . شهر به سان موجودي زنده و پويا كه در عملكردي دو سويه با انسان قرار دارد،در خور توجه است، امروزه
 اي برآوردن نيازهاي مختلف خود از جمله مسكن و خدمات نياز بهامروزي بر جامعه انسان در. باشد يم وظايفي مشخص است كه داراي حقوق و

هاي اداري، تجاري، بهداشتي، آموزشـي و غيـره در    تمركز فعاليت درصدي شهر نشيني كشور و هم چنين 63با توجه به نسبت . ساخت و ساز دارد
شود و  و ساز نظارت مي رهاي جهان كم و بيش به ساختامروزه در اغلب شه. اي از ساخت و ساز در شهرها صورت مي گيرد عمده  شهرها، بخش

شـهرداري هـا، ايـن     قـانون  55ماده  24ذيل بند  1334در ايران اولين بار در سال . دارند ترين نقش را در اين كنترل بر عهده ها اصلي شهرداري
 اصالح پاره اي از مواد و الحاق چند مـاده بـه  «انون و در پي تصويب ق 1345سال  در. صدور پروانه ساختماني در شهرها را بر عهده گرفت نهاد،

ها گذاشته شد و اين سازمان اختيـار يافـت تـا از     بر عهده شهرداري ها، صدور پروانه ساختماني در محدوده قانوني و حريم شهرها، قانون شهرداري

  .ساز بدون پروانه، جلوگيري به عمل آورد عمليات ساخت و
  

  اختمان س نظام مهندسيسازمان  -5-2

سـازي و   شهرسازي و شهرك هاي ها و طرح ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان سئوليت نظارت عاليه بر اجرايم
  .و شهرسازي است راه، مسكنآنها الزامي است، بر عهده وزارت  عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد

بـه تفكيـك اراضـي و     سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربـوط  ساختمان، پروانه شهرك ور پروانهها و مراجع صد شهرداري
 براي صدور پروانه يا مجوزهـاي مـذكور تنهـا    2آن در محل هاي مندرج در ماده  ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير

مرجـع   .و در صالحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد» اشتغال پروانه«شخاص حقيقي و حقوقي دارنده هايي را خواهند پذيرفت كه توسط ا نقشه
صدور پروانه اشتغال و معرفي افراد باصالحيت جهت انجام محاسبات و نظارت ساختمان در هر استان توسط وزارت راه، مسـكن و شهرسـازي بـه    

  .است ها واگذار شدهسازمان نظام مهندسي ساختمان استان
  

   هاي تابعه ها و سازمان وزارت راه و شهرسازي و شركت -5-3

تحقق سند جـامع   هاي دولت در امر ساخت و ساز داراي وظايف اصلي ذيل در راستاي گذاري وزارت راه و شهرسازي به عنوان نهاد متولي سياست
  :باشد مي 1404بتن 

  ها و ساير تأسيسات دولتي و عمومي ، بيمارستانها آهن، بنادر و فرودگاه ها، راه داري راه برداري و نگاه توسعه، بهره احداث، -



                                                                                                                                            
 

 

ل ترابـري و  يهـاي وسـا   مقتضـيات و پيشـرفت   ي با توجه بـه يتنظيم ضوابط و معيارهاي الزم براي احداث و نگاهداري تاسيسات زيربنا تهيه و -
  نظارت بر اجراي آنها

هايي كه بايـد از هـر يـك از     دستگاه خصات فني و مهندسي آنها و همچنين تعيين تشكيالت وو تعيين مش ييسيسات زيربناأكليه ت بندي طبقه -
  آنها نگاهداري نمايند

هاي مربوط و عرضه و فروش  آزمايشگاه ي مصالح ساختماني و تجهيز و توسعهيهاي كشور از نظر خدمات خاكشناسي و شناسا نيازمندي بررسي -
  فني و مكانيك خاك ريق آزمايشگاهخدمات به بخش عمومي و خصوصي از ط

افـزايش كيفيـت    در قبال حوادث طبيعي، استفاده بهتر از منابع و مصـالح محلـي و   ها سازي ساختمان راهبري تحقيقات ساختماني بمنظور ايمن -
  )از طرف مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي( ساختماني مصنوعات

 هاي مسئول  ها و سازمان مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه هرسازي و ابالغهاي ش نامه ينيتهيه معيارها، ضوابط و آ -

هـاي عمرانـي شـهري در     سيسات شـهري و همچنـين تهيـه و اجـراي طـرح     أدولتي و ت  هاي راهبري تعيين استانداردها براي مسكن، ساختمان -
  و اجرايي كشور چارچوب نظام فني

هـاي شهرسـازي و    ها و طـرح  ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات نظارت عاليه بر -
  با رعايت اصول پدافند غيرعامل ها و شهرها و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور سازي ساختمان سازي و مقاوم هدف ايمن عمراني شهري با

در چارچوب برنامه و راهبري تحقيق و بررسـي   ،ها و مسكن مقررات ملي براي ساختمان تانداردها و مشخصات فني وراهبري تدوين موازين، اس -
اسـتاندارد و   سازمان مليساختماني با همكاري  راهبري تهيه استانداردهاي الزم براي مصالح مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيز مسائل

 حمايت از توليدكنندگان آنها

اي  ساختمان و كيفيت خدمات مهندسي در كشور و ايجاد زمينه براي جلب مشاركت حرفـه   گذاري در خصوص ارتقاء دانش فني، فناوري سياست -
 صنعت ساختمان در

و هاي اصلي مهندسي سـاختمان   پروانه اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در رشته اي، آموزش و آزمون به منظور صدور بررسي صالحيت حرفه -
امـور فنـي در بخـش هـاي سـاختمان و       هايي كه اشـتغال اشـخاص بـه    پروانه اشتغال به كار كاردان هاي فني و تجربي و تعيين محل همچنين

 است اي شهرسازي مستلزم داشتن صالحيت حرفه

   راهبري تدوين اصول و قواعد فني مقررات ملي ساختمان -
  

  ت جمهوريريزي و نظارت راهبردي رياس معاونت برنامه -5-4

و  1404انـداز جمهـوري اسـالمي ايـران در افـق       راستاي تحقـق چشـم   وسومين جلسه خود، در شوراي عالي اداري در يكصدوسي ،1386در سال 
اساسي جمهوري اسالمي ايران و اجراي مفاد  قانون 126و  60،124نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجراي اصول  هاي كلي سياست

جمهـور، معاونـت     هاي اقتصادي و علمي معاون اول رئيس معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست كه نمود برنامه چهارم توسعه تصويب 154ماده 
سسـات وابسـته آن، بـا تمـام وظـايف و اختيـارات و       ؤم ريزي كشور و برنامه هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهور، سازمان مديريت و



                                                                                                                                            
 

 

معاونـت برنامـه ريـزي و نظـارت     "هاي  عنوان دو معاونت به نام يي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني، ادغام و باها و دارا مسئوليت

 . نمايدفعاليت  "معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور"  و "جمهور راهبردي رئيس

ف متعددي بـوده  يدار وظا عهده ،در چهارچوب قوانين و مقررات يالتي نوين و جامع وعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با برخورداري از تشكم

  :ها عبارت است از ترين آن كه عمده
 .استقرار نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور از طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرح ها -

اجرا و نظـارت بـر اجـراي ضـوابط مربـوط بـه تشـخيص         تدوين دهي و ارزشيابي عملكرد عوامل فني و اجرايي از طريق تهيه سازمان  -

 .هاي عمراني ارجاع كار به واحدهاي تهيه و اجراكننده طرح صالحيت فني و

 اصالح فهرست بهاي ابنيه -

 

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي -5-5

در صنعت ساختمان و ارتقاء كيفي سـاخت و سـاز داراي    مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، به عنوان اهرم مؤثر در زمينه تحقيقات كاربردي
  .باشد اهداف ذيل مي

هـاي تحقيقـاتي و پژوهشـي در حـوزه صـنعت حمـل و نقـل، شهرسـازي و          سازي براي متمركز ساختن و هماهنگ نمودن و اجراي طرح زمينه -
  .ورالعمل و استانداردهاي مربوط به آنهاهاي ساختماني و تهيه ضوابط و مقررات، دست معماري، ساختمان و مسكن، مصالح و روش

توسعه و گسترش پژوهش در زمينه فناوري اطالعات حمل و نقل، شهرسازي و معماري، ساختمان و مسـكن بـراي دسـتيابي بـه كارآمـدترين       -
  .نــههــا و اطالعــات مــورد نيــاز كشــور و ايجــاد نظــام اطالعــاتي مناســب در ايــن زمي          آوري و توزيــع داده هــاي نــوين فــن   شــيوه

 هـاي پژوهشـي   طريق انجـام طـرح  ارتقاي كيفيت در امور ساخت و ساز، حمل و نقل، شهرسازي، معماري و ساختمان و مسكن و خطر زلزله از  -
ــتورالعمل   ــوابط دســــ ــدوين ضــــ ــاربردي و تــــ ــين  كــــ ــا و آئــــ ــه هــــ ــاز   نامــــ ــورد نيــــ ــتانداردهاي مــــ ــا و اســــ   .هــــ

  .هاي فوق مركز به منظور ارتقاء طرح علمي جامعه مهندسي در زمينههاي  ترويج و انتشار نتايج و دستاوردهاي حاصل از فعاليت -
  

  ايران استاندارد ملي سازمان -5-6

تصويب مجلسين وقت رسيد و اكنون نيز ايـن سـازمان زيـر نظـر      در شش ماده به "استاندارد ايران  سسهؤسيس مأاجازه ت "قانون  1339ر سال د

ــوري  ــت جمهـــ ــاد رياســـ ــوا  نهـــ ــت عنـــ ــه و تحـــ ــرار گرفتـــ ــتاندارد  قـــ ــي اســـ ــازمان ملـــ ــران ن ســـ ــت داردايـــ  .فعاليـــ

 :  توان به شرح ذيل خالصه كرد مي 1404را جهت تحقق سند بتن  سازمان ملي استانداردكلي وظايف 

  به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور) رسمي(و نشر استانداردهاي ملي  تدوين -
  نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري -
  هاي الزم اي و صدور گواهينامه و تطبيق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسهآزمايش  -



                                                                                                                                            
 

 

آنهـا را بـا    هـا را تعيـين و تـدوين و اجـراي     تواند استاندارد رسمي فرآورده طبق قانون مي استاندارد تنها سازماني در ايران است كه بر سازمان ملي
  .ي استاندارد اجباري اعالم نمايدكسب موافقت شوراي عال

  

  بتن ايران و انجمن علمي بتن ايرانانجمن  -5-7

 انجمن بتن ايران، به عنوان يكي از مراجع تخصصي صنعت بتن همواره با اتكاء به توان متخصصان برتر در زمينه صنعت بتن، توانسته است نقش
  . سزايي در ارتقاء اين صنعت مهم ايفا نمايد به

هاي تحقيقاتي،  المللي، مشاركت در انجام طرح آوري و انتشار اطالعات و تجربيات بهنگام ملي و بين ارتقاي كمي و كيفي دانش بتن، جمعترويج و 
هاي تخصصي، سمينارها و علمـي و تخصصـي و برگـزاري مسـابقات      اندركاران صنعت بتن، مشاركت در برپايي كارگاه مشاركت در آموزش دست

  . باشد ها ملي و بازنگري آنها، بررسي و رفع مشكالت اين صنعت از اهداف اصلي اين انجمن مي ها و استاندارد نامه وين آيينمرتبط، كمك در تد
  

  انجمن صنفي توليدكنندگان بتن آماده و قطعات بتني ايران -5-8

 دستيابي عدم از نگراني ،آنها مهمترين از يكي كه تاس بوده همراه خود خاص مشكالت با همواره آن اجراي و دستي  شيوة به كارگاه در بتن توليد
امكـان  ، هـاي بتنـي   امكـان كنتـرل دقيـق كيفيـت سـاخت مخلـوط      بتن آماده داراي مزايايي ماننـد  . باشد مي استفاده مورد بتن مطلوب كيفيت به

 از استفاده لزوم امروزه. باشد كيفي بتن توسط واحدهاي توليد بتن آماده مي  و تضمين سازي نظام اصالح الگوي مصرف سيمان در ساخت بتن پياده

. اسـت اين صنعت  نيازهاي اساسي از اجرا و ساخت مراحل در دهي سرعت و آن كيفي كنترل امكان دليل به ،عمراني كارهاي انجام در آماده بتن
  .شود توسط واحدهاي بتن آماده تأمين مي ،ت ساخت و سازدرصد از نياز بتن در صنع 70 حدود ،در كشورهاي پيشرفته

هاي توليد كننده بـتن آمـاده از اوايـل پيـروزي      مديران كارخانه تعدادي از ،مراه با گسترش روز افزون مصرف بتن در صنعت ساخت و ساز كشوره
هـاي   بـين كارخانـه   ،سـطح علمـي بيشـتر    ارتقـاء حل مشكالت صنفي و و تصميم گرفتند به منظور همفكري، تعامل، هماهنگي ، انقالب اسالمي

هـاي صـنفي    انجمن نندگان بتن آماده را تأسيس نمايد و ليكن به علت مشكالت موجود جهت تأسيسكانجمن صنفي توليد ،توليدكننده بتن آماده
اولـين آگهـي    ،ت موسـس انجمـن  هيئـ  ،1375مجلس تصويب و در ابتداي سال  قانون ثبت انجمن در ،1374اين كار ميسر نشد تا اينكه در سال 

  .را به چاپ رسانيد تشكيل انجمن
  .باشدميكارفرمايي  كارگري و حل مشكالت صنفيها ها در تهران و ساير شهرستانهدف اصلي از تشكيل اين انجمن

  

  انجمن صنفي مواد افزودني شيميايي -5-9

ها در ساخت بـتن بـا    كاربرد افزودني. اند يافته بوده تن در كشورهاي توسعههاي شيميايي، ركن اصلي ساخت ب ميالدي، تاكنون، افزودني 90از دهه 
خواص فيزيكي و مكانيكي مناسب، به منظور غلبه بر اثرات نامطلوب شـرايط آب و هـوايي و همچنـين تسـهيل در اجـراي بهتـر بـتن، ضـرورت         

نسبت آب به سيمان با هدف افزايش دوام، افزايش كارايي، كنترل  هاي شيميايي بتن، كاربردهاي مهمي نظير كاهش افزودني. باشد انكارناپذير مي



                                                                                                                                            
 

 

هـاي   ريـزي  هاي هوا به منظور افزايش دوام بتن در برابر يخبندان در شرايط آب و هواي سرد و يا در بتن زمان مورد نظر براي گيرش، ايجاد حباب
  . خاص و بسياري مزاياي ديگر دارند

هـاي بسـيار در ايـن     ها، كاربرد آنهـا و نـوآوري   ترديد با پيدايش افزودني فناوري بتن بوجود آمده است، بيهايي كه طي چند دهه اخير در  پيشرفت
جـويي در   هاي فني در خواص و مشخصات بتن، تسهيل در اجراي آن و صرفه توان در دستيابي به برتري ريشه اين پيوند را مي. گستره ارتباط دارد

  . ردشناسايي ك... انرژي، نيروي كار و 
زيرا كاربرد اين مواد به دليل ساختارهاي شـيميايي متفـاوت و   . كشف، توليد و مصرف مواد افزودني در بتن، محصول نيازهاي فني و اجرايي است

 ها و امتيازات فني جديدي در خـواص اصـلي بـتن    متنوعي كه دارند، عالوه بر تأمين تسهيالت اجرايي در كارهاي بتني موجب دستيابي به برتري
پذير نبوده و اگر باشد، از نظر اقتصادي به  شوند كه حصول آنها از طريق روشهاي معمول و متداول طرح و اجراي بتن امكان تازه و سخت شده مي

  . صرفه نيست
ماننـد ژاپـن،    توان گفت كه امـروزه در كشـورهاي صـنعتي    المللي و مجالت معتبر، به راحتي مي هاي بين با بررسي مقاالت ارائه شده در كنفرانس

  . شوند ها با استفاده از اين مواد ساخته مي درصد بتن 90، بيش از ...آلمان و 
هـاي   درصـد بـتن   50ميليارد تن برآورد شده است، با فرض ايـن كـه در حـدود     5/2در جهان حدود  2008با توجه به اينكه توليد سيمان در سال 

هـا   درصد وزني سيمان، توليـد و مصـرف افزودنـي    1د و با تخمين مقدار مصرف اين مواد حدود توليدي در جهان از مواد افزودني استفاده شده باش
هاي مصـرفي، محـدود    درصد بتن 30ها، به كمتر از  اين در حالي است كه در كشور ما، استفاده از افزودني. شود ميليون تن برآورده مي 10بيش از 

هاي با مقاومت و دوام بيشتر فراهم  تواند بستر مناسبي براي توليد بتن هاي مصرفي در كشور، مي شود و لذا گسترش استفاده از اين مواد در بتن مي
  .  آورد

هاي با مقاومت باال، بتن سبك، بتن پايا هاي توانمند، بتنهاي ويژه نظير بتنهاي در دانش و فناوري بتن در دنيا ساخت انواع بتنيكي از پيشرفت
هاي ويژه بدون استفاده از اين در حالي است كه ساخت انواع بتن. باشدر،بتن خود تراكم در مقياس كارگاهي و عملي ميهاي گزندبادر برابر محيط

هـاي   صنفي مواد افزودني شيميايي، به عنـوان يكـي از انجمـن   از اين رو انجمن . پذير نخواهد بودهاي شيميايي و همچنين معدني امكانافزودني
هـاي مناسـب، در جهـت     كنندگان و واردكنندكان مواد افزودني شيميايي و در اختيار قراردادن تأمين اين مواد با قيمت ي توليدتواند با معرف فعال مي
   .بردارد 1404سازي استفاده از اين مواد، گامي در تحقق سند بتن  فرهنگ

  

  انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان -5-10

 سـيمان، . دارد اي ويـژه  اهميـت  كشـور  عمراني هاي زيرساخت احداث و توسعه منظور به آن به نياز و نيساختما ماده ترين پرمصرف عنوان به بتن
 اي عمده بخش لذا و است گرفته قرار سيمان كننده توليد نخست كشور 5 از يكي بعنوان ايران اكنون، هم و است ساختماني ماده اين جزء مهمترين

 بـه  سيمان توليد ظرفيت و است فعال كشور در سيمان توليد خط واحد 80 از بيش اكنون هم .است ارتباط رد ساختماني ماده اين با كشور اقتصاد از
كنتـرل    سـازي نظـام   توانند با پياده كنندگان سيمان در كشور مي ، توليد1404مسلماً در تحقق سند بتن . است رسيده سال در تن ميليون 75 از بيش

قانون كـار جمهـوري اسـالمي ايـران، انجمـن       131در اجراي ماده . ، نقش مؤثري در اين زمينه ايفا نمايندكيفي دقيق و ارتقاء كيفيت محصوالت



                                                                                                                                            
 

 

ي وزارت كـار و امـور   يهـاي كـارگري كارفرمـا   در اداره كل سـازمان  12/08/1372مورخ  102صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران طي شماره 
 .اجتماعي به ثبت رسيده است

ارتند از بررسي و تحقيق درباره مشكالت كارخانجات، كنترل مواد اوليه و محصوالت، سعي در ارتقاء كيفيت توليد، كوشـش  اهداف مهم انجمن عب
  .هاي مربوطهها و سازمانخانههاي مشروع و قانوني اعضاء و همكاري با وزارتدر جهت استيفاي حقوق صنفي و خواست

  

  )شن و ماسه( كنندگان مصالح ساختماني توليداتحاديه  -5-11

هاي كشـور شـكل گرفتـه     در اكثر استان، عرضه و صادرات انواع مصالح ساختماني كنندگان مصالح ساختماني جهت ساماندهي توليد اتحاديه توليد
اتحاديه بـوده   با توجه به اهميت شن و ماسه به عنوان يكي از مصالح اصلي در ساخت و ساز، ارتقاء كيفي توليد اين مصالح نيز از اهداف اين. است
   .است

  

  نياد مسكن انقالب اسالميب -5-12

ايـران بـه منظـور      بنيانگذار جمهـوري اسـالمي   ،)ره(خميني به فرمان حضرت امام 1358فروردين سال  21در تاريخ  ، مسكن انقالب اسالمي بنياد
هاي دولـت   برنامه ها و شهرها در چارچوب سياستتوسعه و عمران روستاهاي كشور و ساخت واحدهاي مسكوني  متولي تأمين مسكن محرومان و

  .است ايران تشكيل گرديده  جمهوري اسالمي

 :اسالمي عبارتند از طبق اساسنامه و قوانين مصوب مجلس شوراي  اهداف بنياد مسكن انقالب اسالمي 

ي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجـراي آن بـا   از روستاي هاي مسكن محرومان اعم مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي  -  
  مردم و دستگاههاي مختلف مشاركت، همكاري و خودياري

طور مستقيم يا با مشـاركت مـردم و همكـاري دسـتگاههاي      هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزانقيمت و اجراي آنها به تهيه طرح مجتمع  -  
  ذيربط در روستاها و شهرها

  هاي بنياد و آماده سازي آنها ها و پروژه د نياز طرحتهيه زمين مور  -  

  كمك در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق تهيه، توليد و توزيع  -  

و اجراي آن با مشاركت مردم از محـل اعتبـارات مصـوب     هادي و اصالح معابر در روستاها با هماهنگي دستگاههاي ذيربط  هاي تهيه طرح   -  
  لتواگذاري دو

سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مـردم و   ديده در اثر جنگ، تهيه و ارايه طرحهاي الزم براي بازسازي مناطق آسيب  -  
  ها و دستگاههاي ذيربط سازمان هماهنگي با

  هرهاي بـزرگ داراي واحـدهاي توليـد بـتن آمـاده     اكنون نيز در بسـياري از شـ   تأمين مصالح ساختماني كشور از وظايف اين نهاد مهم است و هم
هـاي   گـذاري  ميليون تن بتن در كشور است كه با توجه بـه سـرمايه   1شركت بنياد بتن داراي ظرفيت توليد بنياد مسكن و در حال حاضر باشد،  مي



                                                                                                                                            
 

 

هاي با اهميت باال نيز در شهرها و روستاها مشـاركت  ها بويژه سازههمچنين اين نهاد در ساخت سازه. شده به دو برابر اين مقدار خواهد رسيد  انجام
  .نقش مؤثري را بر عهده گيرد 1404تواند در راستاي اجراي سند بتن  دارد از اين رو مي

  

 مسكن سازان انجمن صنفي انبوه -5-13

مقررات اداري، حقـوقي و قـانوني بـراي    هاي جدي در زمينة قوانين و  فقدان ساز و كارهاي مناسب كنترل و هدايت توليد و توزيع مسكن، نارسايي
ها با نيازهاي توليد انبوه مسكن، پراكندگي و عدم پيوندهاي صنفي بين فعاالن اين رشـته   هاي اعتبار بانك توليد انبوه مسكن، ناهماهنگي سياست

ت ملي توليـد و توزيـع مسـكن شـده     و مديري سازان مسكن انبوهو بسياري مشكالت ديگر، شرايطي را فراهم آورده است كه موجب نگراني جدي 
 .است

هـدف  ، سـازي مسـكن   انبـوه  دهـي  سازي براي تدارك سامان تجميع نيروها و تشكيل سازماني براي رويارويي با مشكالت ذكر شده، بهمراه زمينه
  . باشد سازان مي تشكيل انجمن صنفي انبوه اصلي

در  سـازي مسـكن   انبـوه و در پي دعوت مدير كل محترم دفتـر   وقت و شهرسازي مسكن وزيردر دفتر  ،80ابتداي سال هسته اوليه اين انجمن در 
  . ساز عمده شكل گرفت سازمان ملي زمين و مسكن از حدود بيست نفر، انبوه

تدوين گرديد و بهمراه اسامي اعضاي منتخب هيئت مؤسـس،   نويس اساسنامه تالش و پيگيريهاي انجام شده توسط اعضاء هيئت مؤسس، پيش با
 و تالش كميسيون مربوطه، حوزة فعاليت انجمن بصورت سراسري تثبيت گرديـد و  با پيگيري و تقديم شد ي طي مراحل قانوني به وزارت كاربرا

  .كميسيون هاي مختلف تشكيل گرديده است همچنين نمودار ساختار تشكيالتي انجمن به صورت تفصيلي تهيه و درآن چارچوب
 :توان بصورت زير برشمرد را مي 1404تحقق سند بتن  اصلي اين انجمن در راستاي هدافا

 .سازي مسكن گذاري و انبوه سازي و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه تشويق حرفه اي -

اي كيفيت توليد مسـكن  قسازي با هدف ارت هاي كنترلي بر ورود سازندگان غير متخصص در زمينه فعاليت هاي انبوه همكاري در اعمال سياست -
  .نافع مليو حفظ م

  .آوري نوين و افزايش ساخت در توليد مسكن سازي، گسترش فن سازي، ارزان سازي، انبوه هاي ملي مسكن و بهينه ترويج سياست -
  .داران مسكنبر هاي اجرايي بخش مسكن با رعايت حقوق بهره ين نامهيها و آ مشاركت در تدوين سياست -
بـرداران و نگهـداري    ر بين اعضاء و ترويج رعايت الگوهاي مناسب در جهت حفظ منـافع بهـره  آوري د هاي فن گسترش و آموزش آخرين پديده -

  .واحدهاي مسكوني
  .اي در داخل و خارج از كشور هاي مرتبط حرفه ايجاد ارتباط با تشكل -
  
  
  
  



                                                                                                                                            
 

 

  هاي ساختماني انجمن شركت -5-14

سنديكاي شركتهاي ساختماني به انجمن شركتهاي  1372بهمن ماه  در. بطور رسمي ثبت گرديد 1326هاي ساختماني در سال  سنديكاي شركت
اكثـر   تأسيسـاتي در  هـاي سـاختماني و   هاي شركت انجمن ،به همت سازندگان و پيمانكاران سرتاسر كشوردر حال حاضر . ساختماني تغيير نام داد

با توجـه بـه اينكـه در حـال     . ان خود به انجام وظيفه مشغولندبازويي فعال در خدمت سازندگي است اند كه هر كدام به عنوان تشكيل شده ها استان
سازي  تواند وظيفه اساسي در فرهنگ هاي استاني در سرتاسر كشور دارد، لذا اين انجمن بزرگ، مي حاضر اين انجمن بيش از سه هزار عضو انجمن

  . ايفا نمايد 1404ن در تحقق سند بت مهميسازي ساخت و ساز در كشور داشته باشد و نقش  به منظور كيفي
  

   و ساختمان مسكنكارفرمايي سازندگان انجمن صنفي  -5-15

 اي و شـئون مهندسـي ، كمـك در    با هدف حمايت از حقوق اعضاء و حفظ حيثيت حرفـه  سازندگان ساختمان و مسكنكارفرمايي صنفي انجمن 

و دفـاتر   هـا  ن نظـام مهندسـي سـاختمان اسـتا     بـا سـازمان   جهت مشاوره فني دولتي و خصوصي با هدف بهبود كيفيت ساخت و سازها، همكاري
هـا در جهـت حسـن     صوبات فني و تخصصي سازمان، نظارت بر كار اعضاء و راهنمـايي آن م در جهت اجراي ها نمايندگي نظام مهندسي يا استان

سـطح   هاي علمي و فني براي ارتقاء هماييهاي بازآموزي اعضاء حقوقي و حقيقي خود، و همچنين تشكيل گرد كارها، كمك در انجام دوره اجراي
  . ه استگرديد تشكيل فني روزنگهداشتن دانش مهندسان آنان مطابق با آخرين پيشرفتهاي علمي و هب دانش اعضاء و

  

 اي و آموزش فني و حرفه دانشگاهي ،تحقيقاتيمراكز  -5-16

بـا توجـه بـه توسـعه علمـي      . علم و همچنين كاربردي نمودن آن اسـت توسعه و آموزشي، ها و مراكز پژوهشي هاي اصلي دانشگاهيكي از رسالت
سازي اهداف در اجرايي نمودن و پيادهو آموزشي ها و مراكز پژوهشي نقش دانشگاه ،ها بويژه در بخش بتن و صنايع وابستهگرفته در دانشگاه انجام

با دارا بودن نيروي انساني متخصـص و فنـي شـامل     و آموزشي پژوهشيها و مراكز همچنين دانشگاه. انكارناپذير است 1404انداز بتن سند چشم
  . انداز مشاركت جدي داشته باشند سازي اهداف سند چشم توانند در پيادهيد و پژوهشگران ميتاسا
  

  شده وظايف متصور براي نهادهاي شناسايي -6

  ها شهرداري -6-1

 1404در كميته بتن  آنها كمتر از مقدار تعيين شده ي كه مقاومت مشخصه طراحيهاي بتن جلوگيري از صدور پروانه ساختمان براي ساختمان 
 .باشد

  

  سازمان نظام مهندسي ساختمان -6-2

  باالهاي بتني با مقاومت  ابالغ دستور براي كليه دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته محاسبات جهت طراحي سازه 



                                                                                                                                            
 

 

شـده بـا    ا هـاي اجـر   روانه اشتغال به كار مهندسي در رشته نظارت جهت اطمينان از انطبـاق مقاومـت بـتن   ابالغ دستور براي كليه دارندگان پ 
شده در آنهـا بـا مقاومـت طراحـي منطبـق       هاي استفاده مقاومت مشخصه طراحي و جلوگيري از ادامه كار ساخت واحدهايي كه مقاومت بتن

  .نباشد
 اههاي داراي صالحيت كار آزمايشگ نظارت بر شركت 

 

  وزارت راه، مسكن و شهرسازي -6-3

هـا و   هاي بتني كه كارفرماي آنها سازمان در طراحي انواع سازه هاي مد نظر در طي برنامه اجراي سند ابالغ رعايت حداقل مقاومت مشخصه 
 .هاي وزارت راه، مسكن و شهرسازي هستند زيرمجموعه

  هاي دولتي هاي با مقاومت باال در پروژه ارگيري بتنها در الزام بك همكاري ادارات كل راه و شهرسازي استان 
 

  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه -6-4

 1404نامه بتن ايران جهت تحقق اهداف سند بتن  بازنگري در آيين 

  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي -6-5

 هاي مصرفي به منظور افزايش ايمني در برابر زلزله و ارتقاء عمر مفيد بتن هاي تابعه وزارت متبوع براي ارتقاء كيفي همكاري با سازمان 

 1404كنندگان مصالح سنگي، مواد افزودني شـيميايي و بـتن آمـاده كـه در جهـت تحقـق سـند بـتن          اعطاي نشان گواهينامه برتر به توليد 
 دهند بسترسازي مناسب را صورت مي

 نههاي ساختماني فعال در اين زمي معرفي شركت 

هاي جمعـي و   هاي آموزشي در رسانه هاي آموزشي، برنامه با برگزاري سمينارها، كارگاه 1404سازي در جهت تحقق اهداف سند بتن  فرهنگ 
... 

 ها و مراكز تحقيقاتي هاي مرتبط در جهت رفع نيازهاي اين سند با همكاري دانشگاه مديريت پروژه 

 1404راستاي تحقق سند بتن  بازنگري در مبحث نهم مقررات ملي ساختمان در 

  

  سازمان ملي استاندارد ايران -6-6

سازي شرايط اوليه تهيه بـتن بـا مقاومـت     هاي شن و ماسه و بتن آماده با هدف ارتقاء كيفي مصالح مذكور جهت فراهم بازنگري در استاندارد 
 ...)رضه بتن آماده بر اساس عيار وبندي مجاز سنگدانه، حذف ع بطور مثال احتماالً بازنگري در محدوده دانه(مشخصه 

  
  



                                                                                                                                            
 

 

  بتن ايران و انجمن علمي بتن ايرانانجمن  -6-7

 ها ها و استاندارد نامه تعامل مؤثر با اعضاي انجمن جهت ارائه نظرات در زمينه شناسايي مشكالت موجود، بازنگري آيين 

 با همكاري شعب استانيهاي مرتبط  يرسان سازي و اطالع هاي آموزشي در زمينه فرهنگ ها و كارگاه برگزاري دوره 

  

  كنندگان بتن آماده و قطعات بتني انجمن صنفي توليد -6-8

همكاري مستمر با مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي جهت شناسايي و معرفي واحدهاي توليد بتن آماده كـه داراي بسـتر مناسـب بـه      
 .باشند منظور عرضه بتن آماده بر اساس رده مقاومتي مي

  

  انجمن صنفي مواد افزودني شيميايي -6-9

هاي مناسب براي  كنندگان مواد افزودني شيميايي جهت در اختيار قراردادن مواد افزودني بتن با قيمت كنندگان و عرضه معرفي و ترغيب توليد 
 مواد افزودني شيمياييواحدهاي توليد بتن آماده به منظور گسترش مصرف 

 سازي گسترش كاربرد مواد افزودني  گهاي فرهن كمك به اجراي برنامه 

 

  انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان -6-10

 هاي توليدي در كشور ارتقاء كيفي سيمان 

 هاي با مقاومت باال هاي آميخته و ارتقاء كيفي آنها به منظور بكارگيري در توليد بتن گسترش توليد انواع سيمان 

  

  )شن و ماسه( نيكنندگان مصالح ساختما توليداتحاديه  -6-11

 ارتقاء كيفي شن و ماسه توليدي در كشور 

 

   نياد مسكن انقالب اسالميب -6-12

 هاي وابسته از طريق شركت سازي توليد و عرضه بتن آماده با رده مقاومتي مشخص و تضمين كيفيت آن پياده 

 

  مسكن سازان انجمن صنفي انبوه -6-13

 1404ا رعايت حداقل مقاومت مشخصه طراحي مورد نظر در سند بتن سازي مسكن ب هاي انبوه طراحي و اجراي پروژه 

  

 



                                                                                                                                            
 

 

  هاي ساختماني انجمن شركت -6-14

هاي بتني با رعايـت حـداقل    هاي ساختماني جهت طراحي و اجراي سازه سازي و ترغيب شركت تعامل مؤثر با اعضاي انجمن جهت فرهنگ 
 1404سند بتن   مقاومت مشخصه در برنامه

  

  في كارفرمايي سازندگان مسكن و ساختمانصنانجمن  -6-15

هاي بتني با رعايـت حـداقل    هاي ساختماني جهت طراحي و اجراي سازه سازي و ترغيب شركت تعامل مؤثر با اعضاي انجمن جهت فرهنگ 
 1404سند بتن   مقاومت مشخصه در برنامه

 

  تحقيقاتي و دانشگاهيمراكز  -6-16

 هاي فني و تخصصيشركت در كميته 

 هاي تحقيقاتي در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا و تعريف پروژه درسي بر مبناي بتن توانمند و مقاومت باالهاي  سرفصل تدريس 

 هاي مرتبط  رساني سازي و اطالع هاي آموزشي در زمينه فرهنگ ها و كارگاه برگزاري دوره 

هاي  ت كارشناسي و پژوهشي به منظور افزايش سطح كيفي بتنهاي دولتي و غيردولتي در سراسر كشور براي ارائه خدما همكاري با سازمان 
 ها مصرفي در پروژه

  

  انداز پياده سازي سند چشم -7

هاي گذشته مورد اشـاره قـرار   هايي كه در بخشها، نهادها و انجمن، نيازمند مشاركت تمامي سازمان1404انداز بتن  براي تحقق اهداف سند چشم
اعضاي هر كميته فراخـور وظـايف و سـندهاي باالدسـتي     . هاي تخصصي محقق نمودتوان با تشكيل كميتهمر را ميباشيم كه اين ااند، ميگرفته

هـا،  سپس در مرحله بعدي، مجموعه نتايج مباحث و تصميمات اخذشـده در هـر كـدام از ايـن كميتـه     . كنندانتخاب و در اين كميته حضور پيدا مي
اند شامل بيني شدههايي كه به اين منظور پيشكميته. شودگنجانده مي 1404و در سند راهبردي بتن آوري توسط يك كميته اجرايي مركزي جمع

  :باشندموارد زير مي
 كميته مصالح  -

 كميته نظارت و كنترل كيفيت -

 كميته محاسبات -

 كميته توليد و اجرا -

 كميته انتشارات، ترويج و آموزش -



                                                                                                                                            
 

 

همچنين در شكل شـماره  . گرددهاي درگير در هر يك از آنها بيان ميها، نهادها و انجمنسازمانها و در ادامه شرح وظايف هر يك از اين كميته
  .ارائه شده است ها اعضاي پيشنهادي هر يك از كميته 1
  

 كميته مصالح •

كـه بصـورت اقتصـادي    مگاپاسـكال   50تـا   40ها، سيمان و مواد افزودني در دستيابي به بتن با مقاومت نقش مصالح مصرفي بتن شامل سنگدانه
هـاي الزم و كـافي را تـأمين نكننـد، توليـد و      در صورتيكه مصالح توليدي در كشور الزامات و محدوديت. قابليت اجرا داشته باشد انكارناپذير است

تـه، بررسـي و پـايش    هدف از تشكيل ايـن كمي . اجراي بتني با اين محدوده مقاومت غير ممكن و يا كامالً غير اقتصادي و غير اجرايي خواهد بود
وضعيت موجود توليد مصالح موجود در سطح كشور، ارائه راهكارهاي ارتقاي كيفيت اين مصالح در قالـب يـك راهنمـا يـا دسـتورالعمل بـا نگـاه        

كيـك  اعضاي اين كميته به تف 1در شكل شماره . باشداقتصادي، و اصالح و بازنگري استانداردهاي موجود در خصوص تمامي مصالح مصرفي مي
  .نشان داده شده است

  

 كميته نظارت و كنترل كيفيت •

كيفيـت در  گيرد تا از ورود و استفاده از مصالح بيبا كنترل كيفيت مصالح، قبل و بعد از انتقال به كارگاه صورت مي نهايي ييد محصولأتبخشي از 
ستفاده در ساخت بتن و در مرحله بعدي خـود بـتن بـه عنـوان     مصالح مورد ا ،منظور از مصالح در ابتدا اين بخش،در . ممانعت گرددمراحل ساخت 

هـاي موجـود در توليـد و اجـراي بـتن پـر       با توجه به حساسـيت . باشدسازه به عنوان محصول نهايي مي اجرايبخشي از مصالح مورد استفاده در 
بنابراين هدف از اين كميتـه تعيـين   . باشدتن معمولي ميهاي اجرا شده با ببالطبع سطح اعمال نظارت و كنترل كيفيت نيز باالتر از سازه مقاومت،

هاي مورد نياز، ارائه دستورالعمل جـامع نظـارت و كنتـرل كيفيـت، بـازنگري و يـا       سطح نظارت و كنترل كيفيت شامل تعيين نوع و تعداد آزمايش
نهادهاي نظارتي در خصـوص اجـراي سـطح نظـارت و      ها و استانداردهاي موجود و همچنين ارزيابي و پايش توانايي وضعيتنامهاصالح در آيين

  .اعضاي اين كميته، به تفكيك ذكر شده است 1در شكل شماره . باشدكنترل كيفيت كافي بر روند ساخت، توليد و اجراي بتن پر مقاومت مي
  

 كميته محاسبات •

اعمالي بر بتن، ظرفيت مقاومتي كمـي بـراي بـتن در    مهندسين محاسب به علت پايين بودن مقاومت بتن و عدم اطمينان كافي به كنترل كيفيت 
-يكي از مزاياي استفاده از بتن با مقاومت باالتر، افزايش ظرفيت مقاومتي المان. گردداين امر موجب حجيم شدن اعضاي سازه مي. گيرندنظر مي

خيـزي بسـياري از نقـاط كشـور و     نين با توجه به لـرزه همچ. باشدها و ديوارهاي برشي و در نتيجه كاهش ابعاد آنها مياي بويژه ستونهاي سازه
هـدف از  . اي بيشـتري دسـت پيـدا كـرد    هاي با ظرفيت لـرزه توان با استفاده از بتن با مقاومت باالتر به سازهاحتمال وقوع زلزله در اين نقاط، مي

همچنـين در  . باشدهاي طراحي موجود در كشور مينامهبه آيينها با توجه تشكيل اين كميته، بررسي تأثير استفاده از بتن پرمقاومت بر رفتار سازه
گـردد و در  هاي اجرا شده با بتن با مقاومت باالتر، بصورت يك دسـتورالعمل مـدون، تهيـه و ارائـه مـي     اين كميته الزامات مربوط به طراحي سازه



                                                                                                                                            
 

 

 نمـودار در  .هاي موجود در كشور ارائـه خواهـد گرديـد   نامهينصورت لزوم پيشنهادهايي در خصوص اصالح و يا تغيير در مفاد برخي از بندهاي آي
  .اعضاي اين كميته ذكر شده است ،1شماره 

  

 توليد و اجراكميته  •

در صورتيكه هـر يـك   . توليد، حمل، انتقال، اجرا و نگهداري بتن پس از اجرا بصورت استاندارد و صحيح بر روي كيفيت نهايي بتن تأثيرگذار است
براي دستيابي به ايـن مطلـوب، نيازمنـد نيـروي     . هاي بتن پر مقاومت استفاده نمودتوان از تمام ظرفيترو باشند نميمشكل روبه از اين مراحل با

در صورت فقدان هر يك از اين عوامل مراحل توليد، حمل، انتقال، اجرا و نگهداري بـتن  . باشيمآالت مناسب ميانساني ماهر و تجهيزات و ماشين
هدف از تشكيل كميته توليد و اجرا، ارائه يك دستورالعمل مدون در خصوص نحـوه صـحيح و اسـتاندارد    . با مشكل مواجه خواهد شد پس از اجرا،

-هاي موجود در كشور مـي ها و دستورالعملنامهتوليد، حمل، انتقال، اجرا و نگهداري بتن پس از اجرا و در صورت لزوم بازنگري و اصالح در آيين

  .اعضاي اين كميته معرفي شده است 1شماره  دارنمودر  .باشد
  

 انتشارات، ترويج و آموزشكميته  •

مـدت و بلندمـدت    مـدت، ميـان   هاي كوتـاه  ها و نتايج تحقيقاتي حاصل از اجراي اين سند در طي برنامه هدف از تشكيل اين كميته، انتشار گزارش
ريزي آموزش در كليه سـطوح   عالوه بر اين، برنامه. زمينه را بر عهده خواهد داشترساني در اين  همچنين اين كميته كليه وظايف اطالع. باشد مي

  .باشد مورد نظر و مورد نياز از وظايف اين كميته مي
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  1404بندي اجراي سند چشم انداز بتن  زمان  برنامه -8

  .شود ساله در نظر گرفته مي 4، در سه بازه زماني 1404بتن  اندازچشم سند سازي اهدافو پياده اجرا جهتاوليه بندي برنامه زمان
  

  )مدت كوتاه( ساله اول 4برنامه  -8-1

، تـرين اقـدامات در ايـن بـازه زمـاني      اصلي. گردد گذاري مي هدف 1404هاي دستيابي به سند بتن  ساله اول ايجاد بسترها و زيرساخت 4در برنامه 
هـاي داراي قابليـت توليـد مصـالح      عالوه بر اين شناسايي واحـد . رساني گسترده در اين رابطه خواهد بود ها و اطالع نامه ها، آيين بازنگري استاندارد

 سـازي و توجيـه   هاي پرمقاومت و همچنين توليدكنندگان برتر بتن آماده شناسـايي و جهـت اجـراي طـرح پـايلوت آمـاده       مناسب جهت توليد بتن
همچنين . باشدهاي مرتبط با سند چشم انداز از ديگر اهداف تعريف شده در اين بازه زماني ميهاي آموزشي در همه زمينهبرگزاري دوره. گردند مي

اجـراي   طـي در  .باشـد پاياني ايـن دوره مـي   از اهدافهاي بتني جهت طراحي و اجراي سازهمگاپاسكال،  35به افزايش حداقل مقاومت مشخصه 
  . شهر به عنوان پايلوت انتخاب و مراحل اجرايي پروژه بصورت گام به گام براي آن اجرايي خواهد شديا دو يك  ،نيز سند،اين رنامه اول ب

  

  )مدت ميان( ساله دوم 4برنامه  -8-2

-ه پايلوت مورد پايش و ارزيابي قرار مـي ساله اول اجرايي گرديده است بويژه نتايج حاصل از پروژ 4در اين بازه زماني مراحل از سند كه در برنامه 

. عملياتي خواهد شد شهر يزرگ و يا مراكز استاندر اين برنامه طرح، در چندين . شوندهاي موجود شناسايي و رفع  نواقص و نيازها و خالء تا. گيرد
كاربرد و ميزان ارتفاع و طبقات هر سـاختمان تعيـين    ها با توجه بههاي مورد استفاده در انواع ساختمانبندي بتنهمچنين در اين بازه زماني طبقه

  .هاي بتني در پايان اين برنامه مدنظر خواهد بودمگاپاسكال، جهت طراحي و اجراي سازه 45افزايش حداقل مقاومت مشخصه به  .خواهد شد
  

  )بلندمدت( ساله سوم 4برنامه  -8-3

و تمامي توليدكنندگان مصالح مصـرفي در بـتن، توليـد     بايستمي سازي خواهد شد پيادهدر برنامه درازمدت، طرح كامالً به شكل فراگير در كشور 
در پايان برنامه، رعايت حداقل  .هاي مورد نياز براي اجراي بتن پر مقاومت را رعايت نمايندكنندگان بتن و همچنين پيمانكاران الزامات و محدويت

هـاي بتنـي كـه در ايـن سـند       ها و انـواع سـازه   هاي پرمقاومت ذر اجراي المان ستفاده از بتنهاي بتني و ا مگاپاسكال در طراحي سازه 50مقاومت 
  .يابد مشخص خواهند شد، تحقق مي

  

  


