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  چكیده
 سازها، و ساختاین  در شده گم ه یحلق دهد، می ن نشارایج  سازه های اسکلت فلزی اجرای در آمده عمل به های بررسی نتایج

تضمین کیفیت و مراحل کنترل کیفیت در اجرای  کیفیت تعریف ضمن مطالعه این در . است ساز و ساخت در کیفیت مدیریت به توجه

 به ،و از این مطالعه نتیجه گردید که  .گردد می ارائه رایج در کیفیت اجرای سازه های فلزی مشکالت برشمردن وسازه های اسکلت فلزی 

 اجرای و طراحی بر عالوه تا الزمست مسکن احداث و تولید در وری بهره زایشاف و مسکن تامین در نهایی اهداف تحقق به دستیابی منظور

 .باشند مطلوب حد در نیز ساختمانی های سیستم و ها فرآورده مصالح، بایستی مناسب،

 ، تضمین کیفیتسازه های فلزی اجرای، دیریت کیفیتماسکلت فلزی،  کلیدی: هایواژه

  مقدمه -1

ت مورد توجه در سطوح و زمینه های مختلف صنعتی، اقتصادی و امروزه کیفیت به یکی از موضوعا

اجتماعی تبدیل شده است. هر چند نگاهی گذرا به محیط و دنیایی که در آن زندگی می کنیم و مشاهده 

گستردگی و تنوع محصوالت و خدماتی که ارائه می شود، اهمیت کیفیت و نقش موثر آن در زندگی را نشان 

ه جنبه های مختلف این موقعیت ها لزوم تاکید و بها دادن به کیفیت را روشن تر خواهد می دهد، اما اشاره ب

 ساخت.

اصوال هدف از ایجاد و فعالیت بسیاری از موسسات اقتصادی و حتی سازمان های اجتماعی را می توان 

استه های تولید محصوالت و یا ارائه خدماتی دانست که که مشخصه اصلی آن کیفیت یا برآورده کردن خو

تر اینکه با رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه، سطح توقع و خواسته  مورد انتظار مصرف کننده می باشد. مهم

های مصرف کنندگان، از کاالی مصرفی خود نیز روبه فزونی گذاشته است. امروزه مصرف کنندگان، عرضه 

و بنابراین محصولی می تواند محصول با کیفیت مطلوب را از جمله وظایف سازنده آن محصول می دانند 

جوابگوی این خواسته ها باشد که جنبه های کیفیتی آن مورد توجه تولید کننده و یا ارائه دهنده محصول 

 قرار بگیرد.

 تاریخچه کیفیت -2

قدمت کیفیت و کنترل آن را می توان به اندازه قدمت زندگی بشر دانست. انسان اولیه در زمینه های 

به طور مثال برای غذای مناسب، برای خوردن و یا ساخت  ؛یت سر و کار داشته استمختلف زندگی، با کیف

 اسلحه مقاوم برای شکار و دفاع از خود به کیفیت آن توجه داشته است.

 [:1لی کیفیت را به شرح زیر بیان کرد]با توجه به دوره های زندگی بشری می توان سیر تکام
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دلیل حجم کم تولیدات، عوامل تولید، مصرف کنندگان و  الف( کنترل کیفیت کارگری: در ابتدا به

محصول همگی در محدوده ای کوچک و به طور هم زمان در بازار های محلی حضور می یافتند. کیفیت 

 محصول در این دوره تا اندازه زیادی به تبحر، هنر و خالقیت فرد سازنده در امر تولید بستگی داشت.

رشد مراکز تولیدی و افزایش تعداد کارگاه های کوچک، تجارت رونق  ب( کنترل کیفیت سر کارگری: با

گرفت و قشر جدیدی به تجار، بین سازنده و مصرف کننده به وجود آمدند. در کارگاه های تولیدی به دلیل 

افزایش نیروی انسانی و حجم تولیدات، از میان کارگران با تجربه افرادی به عنوان سرپرست انتخاب شدند تا 

کنار وظایف برنامه ریزی تولید و نظارت، مسئولیت کنترل کیفیت محصوالت تولیدی را نیز بر عهده در 

 گیرند.

پ( بازرسی کیفیت: با شروع انقالب صنعتی، ماشین های تولیدی کم کم جایگزین ابزار و مهارت افراد 

شین آالت در مقیاس وسیع شد. شدند. انقالب صنعتی عاملی برای تولید انبوه گردید و منجر به استفاده از ما

در این شرایط دستیابی به کیفیتی که مورد نظر صنعتگر دستی بود اهمیت کمتری یافت و به جای آن 

کیفیت در طرح، ساخت و عملیات دارای اهمیت بیشتر گردید. مشاغلی تحت عنوان بازرسی ایجاد شد تا در 

 شند.مراحل مختلف بر کیفیت کار انجام شده نظارت داشته با

ت( کنترل کیفیت آماری: با توسعه فعالیت های تولیدی، روش های بازرسی باید متحول می شد 

بطوریکه بتواند همراه تولید، کیفیت را مورد بازرسی قرار دهد. بنابراین استفاده از روش های آماری در 

 بازرسی و کنترل کیفیت مورد توجه متخصصین قرار گیرد.

له مباحث مطرح در این زمان برای جلب نظر مشتریان، اطمینان از کیفیت : از جم1ث( تضمین کیفیت 

و به عبارت دیگر تضمین کیفیت محصول در یک دوره زمانی مشخص توسط تولید کننده بود. این امر باعث 

 پیدایش مفهوم ضمانت برای کیفیت برای محصوالت گردید.

ای اخیر از نظر کیفیت و تنوع محصول و : رشد بی سابقه بازار در سال ه2ج( مدیریت کیفیت جامع

همچنین رشد انتظارات روز افزون خریداران اعم از مشتری و یا واحد های صنعتی، تاثیر قابل مالحظه ای بر 

کلیه مسائل مدیریت داشته و موضوعاتی از قبیل ساختار قیمت ها، کاهش هزینه ها، روابط صنعتی و توسعه 

 رفی و فروش یک محصول جدید را تحت الشعاع قرار داده است.سازمان، تغییرات تکنولوژی و مع

اکثر دانشمندان علم کیفیت پس از سال ها تجربه همگی بر این مورد اتفاق نظر دارند که عملکرد کنترل 

کیفیت را نباید منوط به بازرسی و سایر فعالیت های انجام شده در قسمت های تولیدی دانست زیرا کنترل 

الیت هایی است که از ورود مواد خام تا طراحی و از ساخت تا انبار محصول و حتی فراتر کیفیت مجموعه فع

                                                 
 1 Quality Assurance 

 2 Total Quality Management (TQM) 
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از آن را دربر گرفته است و کلیه پرسنل اعم از کارگر ساده تا مدیریت ارشد به تناسب، مسئول کیفیت 

 محصول تولیدی و یا خدمت ارئه شده هستند.  

 تعریف کیفیت -3

واسطه عام بودن با برداشت های متفاوتی روبرو بوده است. در کیفیت یکی از مفاهیمی است که به 

ادبیات تخصصی نیز با بررسی مقاالت، کتاب ها و نظریات افراد مختلف، با تعاریف مختلفی از کیفیت روبرو 

 گردیده که در ادامه برخی از مهم ترین تعاریف کیفیت ارائه شده است:

 شایستگی یک محصول برای استفاده ای خاص 

 وعه وظایف و یا مشخصاتی که یک محصول باید هنگام استفاده از خود دارا باشد.مجم 

 میزان هماهنگی و مطابقت محصول با آیین نامه های کاربردی، استاندارد ها و ضوابط ساخت 

وجه مشترک این تعاریف، لزوم سازگاری محصول یا خدمت با نیاز ها و انتظارات مشتری است. به عبات 

تی بدست می آید که محصول یا خدمت، انتظارات مشتری را برآورده سازد. به نگاه دیگر دیگر کیفیت وق

 کیفیت دارای دو جنبه اصلی است که عبارتند از:

: جنبه هایی از کیفیت که به طراحی محصول مرتبط می شود و بر اساس مطالعه 1کیفیت طرح -الف 

 بازار و خواسته های مشتری شکل می گیرد.

 : جنبه هایی از کیفیت که به مراحل تولید محصول )ارائه خدمت( بر می گردد.2جراکیفیت ا – ب

 [:2به صورت زیر مورد بررسی قرار داد ]می توان کیفیت را از دید گاه های مختلفی 

 :3تعریف مطلق کیفیت 3-1

نسبت به با رشد فناوری تولید و افزایش تنوع محصوالت، افراد با مقایسه محصوالت، به اظهار نظر کلی   

به کیفیت نگاه می کنند.  "بهترین"کیفیت یک کاال می پردازند. در این نگرش اکثر مردم با دیدن محصول 

به عنوان مثال بسیاری از مردم خودرو بنز را به عنوان نماد خودرو با کیفیت می شناسند. از آن جا که این 

توان بکار گرفته شود اما در عین حال چون دیدگاه بیشتر ذهنی و غیر قابل اندازه گیری است در عمل نمی 

 ح  باالتر کیفیت باشد.می تواند مشوقی برای رسیدن به سطودر آن اهداف آرمان گرایانه وجود دارد 

                                                 
1 Design Quality 
2Conformance Quality  
3 Transcendent Quality 
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 : 1تعریف براساس محصول 3-2

در این دیدگاه کیفیت به اندازه ای از معنی مطلق خود بیرون آمده و جنبه عینی به خود می گیرد چرا 

الب یک سری مشخصات ملموس تصویر می شود. به عنوان مثال در مورد یک خودرو سرعت، که کیفیت در ق

 گنجایش یا میزان مصرف سوخت می تواند مالکی برای کیفیت آن از طرف مشتری در نظر گرفته شود.

 : 2تعریف بر اساس ارزش 3-3

ر گرفته می شود. در این دیدگاه ترکیبی از کیفیت و قیمت برای ارزیابی و انتخاب یک محصول در نظ

یعنی آیا کیفیت محصول نسبت به قیمتی که مشتری می پردازد مورد قبول است یا خیر؟ بنابراین انتخاب 

محصول از طرف مصرف کنندگان گوناگون با توجه به توقعات افراد از محصول و قدرت خرید آن ها می تواند 

 می باشد. 3سبت به پول پرداخت شدهمختلف باشد. به عبارت دیگر کیفیت به معنای دریافت ارزش ن

 : 4تعریف بر اساس تولید 3-4

در این دید گاه که بیشتر در سطح کارخانه و محل تولید محصول مطرح است، کیفیت بر اساس مطابقت 

مشخصات فنی با آنچه که در طرح محصول مشخص شده است، سنجیده می شود. معموال افراد که در واحد 

ا با این تعریف می شناسند و تعریف آنها از کیفیت به صورت میزان مطابقت با تولید کار می کنند کیفیت ر

 الزامات و استاندارد ها می باشد.

 تعریف بر اساس کاربرد:  3-5

در این دید گاه کیفیت بر اساس نوع کاربرد و استفاده از محصول تعریف و ارزیابی می شود، در حقیقت 

تظار یک مشتری را برآورده سازد از نظر وی دارای کیفیتی خوب و اگر محصولی نیازها و خواسته های مورد ان

در غیر این صورت فاقد کیفیت مطلوب محسوب می شود، به عبارت دیگر در این دیدگاه، کیفیت مفهومی 

 نسبی است و تعریف کیفیت بسته به شرایط و فرد استفاده کننده تغییر می کند.    

 

 جامعیت کیفیت -4

کیفیت، واحد های تولیدی و پشتیبانی باید مثل اجزای یک موجود زنده فعالیت  برای دستیابی به هدف

های مختلفی را به صورت هماهنگ انجام دهند. در یک کارخانه عالوه بر بخش کنترل کیفیت، واحد های 

 دیگری نیز وجود دارند که با عملکرد های گوناگون در تولید محصول نقشی موثر دارند. به عبارت دیگر بین

                                                 
1  Product-based Quality 
2 Value-based Quality 

3 Value for money 
4 Manufacturing-based Quality 
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کیفیت و واحدهای مختلف ارتباط نزدیکی وجود دارد و کلیه واحدهای موجود در یک سازمان به نحوی روی 

کیفیت محصول تولیدی و یا خدمت ارائه شده تاثیر می گذارند. از آنجا که کیفیت یک مفهوم چند بعدی 

ا و افراد در سطوح مختلف بوده و حاصل کار کلیه واحد های یک سازمان می باشد لذا الزم است تمام واحد ه

یک سازمان در پیشبرد اهداف کیفیتی نقش داشته باشند. در ادامه نمونه ای از بخش های سازمانی که به 

 [:3ت تاثیر می گذارند معرفی شده اند ]نحوی بر کیفی

ه بازار یابی: این بخش با مطالعه و نظر خواهی از اقشار مختلف مصرف کنندگان، به نیازها و خواست -

های مصرف کنندگان و انتظاراتی که آنها  از محصول مورد نظر دارند پی خواهد برد و بنا براین به نوعی نقطه 

 شروع کیفیت محسوب می شود.

طراحی محصول: وظیفه اصلی این بخش تبدیل نیازها و خواسته های مورد نظر مصرف کننده به  -

ین جهت مهندسین طراح، مشخصات محصول را مشخصه های فنی و قابل ساخت در محصول می باشد. بد

باید به گونه ای تعیین نمایند که عالوه بر تامین خواسته های مشتری و شرایط تولید متضمن رعایت اصول 

 طراحی نیز باشد.

طراحی فرآیند: برای تولید یک محصول بسته به پیچیدگی محصول فرآیند های تولید مختلفی به کار  -

خش ضمن بررسی و انتخاب فرآیند مناسب تولید سعی دارد تا با اصالح و بکار گیری گرفته می شود. این ب

روشهای گوناگون به منظور باال بردن قابلیت انعطاف پذیری فرآیند، ساخت محصول سریع تر، راحت تر و 

  .    اقتصادی تر صورت گرفته و ضمنا محصول تولیدی مطابق با مشخصات تعیین شده از سوی مشتری باشد

تدارکات: اهمیت کیفیت مواد و قطعات خریداری شده در کیفیت محصول نهایی کامال روشن است.  -

بنابراین عملکرد مناسب واحد تدارکات در نظارت بر تامین کیفیت ورودی ها نقش قابل توجهی در عملکرد 

 کیفیتی یک سازمان دارد.

تولیدی و یا خدماتی محسوب می شود.  مدیریت: کیفیت و بهبود آن از جمله اهداف مهم هر شرکت - 

بنابر این مدیریت در تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت و همچنین تعیین  روش ها و سیاست 

 های رسیدن به این اهداف و هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیت ها نقشی کلیدی دارد.

وی نقش نیروی انسانی در کیفیت محصول یا مدیریت منابع انسانی: با توجه به تاکیدی که امروزه بر ر - 

خدمت می شود، فعالیت هایی نظیر استخدام افراد شایسته، آموزش افراد و ایجاد انگیزه در آنها اهمیت یافته 

 است.

تولید: این بخش می تواند با برنامه ریزی مناسب برای تولید  انواع قطعات یا محصوالت و همچنین  - 

با بخش های مختلف دیگر از قبیل تعمیر و نگهداری، کنترل کیفیت، تدارکات و  ایجاد ارتباط و هماهنگی

 غیره گام موثری در راستای بهبود کیفیت وکم کردن ضایعات بردارد. 
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انبار و جابجایی: تولید محصول خوب لزوما به معنی این نیست که این محصول به خوبی به دست  -  

ر مراحل مختلف تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی دچار مصرف کننده می رسد چرا که ممکن است د

مشکل شود. لذا این واحد ها نیز نقش مهمی در کیفیت محصول بر عهده دارند چرا که با استفاده از روش 

های مختلف و انواع لوازم جهت انبار و جابجایی می توانند ضمن جلب نمودن توجه مصرف کنندگان به 

معیوب شدن محصول جلوگیری نموده، موجبات اطمینان و اعتماد مشتریان محصول، از صدمه دیدن و 

  ازمحصول خریداری شده را فراهم نمایند.

فروش: این قسمت با معرفی مناسب خصوصیات محصول وعملکرد آن، خریداران را جهت خرید  -

رات ایشان را جهت محصوالت تشویق نموده وضمن راهنمایی و برخورد مناسب با مشتریان می تواند نقطه نظ

  بهبود کیفیت جویا شود .

خدمات بعد از فروش: این قسمت با ارائه خدماتی از قبیل تعمیر، سرویس، تهیه لوازم جانبی و  -

مصرفی، معرفی و آموزش استفاده از محصول و خدمات گارانتی آن، می تواند سهم مهمی در تامین خواسته 

 های مشتریان داشته باشد.

تعمیرات: یکی از عوامل موثر در کیفیت محصول و مخصوصا تاثیر گذار روی دقت ابعاد نگهداری و  -

محصول، چگونگی عملکرد و دقت دستگاه ها و ابزار مورد استفاده در تولید می باشد که واحد نگهداری و 

واند تعمیرات با برنامه ریزی مناسب، کالیبراسیون و سرویس منظم ماشین آالت جهت عملکرد مطلوب می ت

 به تحقق این امر کمک نماید. 

تحقیق و توسعه: متخصصین این واحد می توانند با استفاده از روش ها و فنون جدید ارائه شده در  -

کارخانجات مشابه در داخل یا خارج از کشور و یا انجام تحقیقات جدید و همچنین با توجه به نظرات و 

 به گونه ای مطلوب بهبود بخشند.       خواسته های مشتریان طرح محصول یا فرآیند را

اداری و مالی: این بخش ها با برنامه ریزی و ارتباطی نزدیک با بخش های تولید و انبار ضمن داشتن  -

اطال عاتی دقیق از وضعیت تولید و میزان موجودی محصوالت برای جوابگویی صحیح و سریع به مشتریان 

 اد اولیه، قطعات و دیگر لوازم مورد نیاز جهت تولید موثر باشند.می تواند در تدارک مناسب و به موقع مو

کنترل کیفیت: ایجاد ارتباطات و هماهنگی موثر و اخذ تدابیر الزم جهت انجام امور مربوط به کیفیت  -

محصول از جمله مسئولیت های مهم بخش کنترل کیفیت در کارخانه محسوب می شود. هدف بخش کنترل 

کلیه عوامل منفی موثر بر محصول را حذف کند، زیرا عمال این امکان وجود ندارد بلکه  کیفیت این نیست که

بخش مذکور در پی آنست که کیفیت محصول را در سطح معینی که از لحاظ اقتصادی مناسب است نگه 

حد دارد. برنامه ریزی کیفیت، بازرسی ها، طراحی روش ها و ممیزی کیفیت از جمله مهم ترین وظایف این وا

 می باشد.
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 فلسفه و تاریخچه پیدایش استاندارد های تضمین کیفیت -5

پس از جنگ جهانی دوم با گسترش تولید صنعتی در جهان، نقش بازرسی در کارخانجات اهمیت 

بیشتری یافت و در نتیجه روش های انجام بازرسی مورد توجه قرار گرفت. مشخصات فنی که بر اساس 

باشد معیار مناسبی است که می تواند مبنای بازرسی قرار گیرد. وابستگی  خواسته های مشتریان تعیین شده

شرکت ها به یکدیگر هماهنگی در مفاهیم کیفیت و نیاز به وجود معیار در قراردادهای تجاری که جنبه 

اجرایی  نیز داشته باشد ضرورت وجود استانداردهای تضمین کیفیت را آشکار ساخت نخستین گام در این 

به   BS-5179و   BS-4801میالدی برداشته شده و استاندارد های  70ر کشور انگلستان در دهه زمینه د

آخرین نسخه از  1987مطرح شد و در سال    BS-5750استاندارد های  1979وجود آمد. سپس در سال 

 این استاندارد انتشار یافت.

موسسه بین المللی استاندارد  ،ین زمینهبا گسترش تجارت جهانی و لزوم ایجاد استاندارد بین المللی در ا

را برآن داشت تا به تدوین استاندارد هایی در این راستا بپردازد. کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد 

(ISO/TC-176)  برای تدوین استاندارهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت تشکیل شد. این استاندارد ها در

بند معرفی  20سیستم کیفیت را در قالب  1که الزامات 9001ن آنها یعنی ایزو بازنگری و کاملتری 1994سال 

 میکرد منتشر گردید.

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: 9000از جمله مهم ترین اهداف سری استاندارد های ایزو 

 نگهداری و بهبود مستمر آن  ,* دست یافتن به کیفیت محصول

 رده سازی مستمر نیاز های ذی نفعان و مشتریان* بهبود کیفیت عملیات برای براو

 * دادن اطمینان به مدیریت داخلی و دیگر کارکنان که نیاز های کیفیتی براورده می شوند.

 * دادن اطمینان به مشتریان و دیگر ذی نفعان که نیاز های کیفیتی بر آورده می شوند.

 ده اند.* دادن این اطمینان که نیاز های سیستم کیفیت برآورده ش

را عینا به عنوان استاندارد های ملی خود پذیرفته  9000بسیاری از کشورها استاندارد های سری ایزو 

اند. بعضی از کشورها تنها شماره های آن را تغییر داده و تعدادی دیگر مشابه آن را مالک عمل خود قرار داده 

نسبت به ترجمه وتدوین این استاندارد ها تحت  اند. در ایران نیز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اقدام نموده است. اولین فعالیت های اجرایی در زمینه پیاده سازی این سیستم  "استاندارد ایران ایزو"عنوان  

اولین شرکت ایرانی موفق به اثبات انطباق سیستم  1374 سالشروع گردید و در  1372در ایران در سال 

با این استاندارد شد. از این تاریخ به بعد بود که گرایش و تمایل شرکت ها برای تضمین کیفیت شرکت خود 

 [.4از این استاندارد ها افزایش یافت ] استفاده

                                                 
1 Requirements 
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 استاندارد های مدیریت کیفیت در صنعت ساخت ایران -6

. است افتهی رونق اریبس ریاخ سال چند در ران،یا عیصنا در تیفیک تیریمد یها ستمیس از استفاده

 کنترل یها ستمیس استقرار نامهیگواه که است یا کارخانه کمتر یکیالکتر و یفلز عیصنا در وصاخص

تاثیر این گواهی نامه ها بر افزایش سطح کیفیت محصوالت تولیدی نیاز به  .باشد نکرده افتیدر را تیفیک

مطالعه و تحقیق در آن صنایع دارد؛ اما قطعا یکی از دالیل اخذ گواهینامه ها توسط کارخانه های تولیدی، 

امه ها رقابت درتجارت و دستیابی به فروش بهتر با القای کیفیت محصوالت است. آمار دقیقی از تعداد گواهین

 صادر شده موجود نمی باشد.

از کاربرد این استاندارد در شرکت و سازمان های وابسته به صنعت ساختمان در ایران، مدت زمان زیادی 

نمی گذرد و تنها بعضی از مشاوران صنعت ساخت و شرکت های مطرح عمرانی اقدام به استقرار و اجرای 

آن ها نسبت به دیگر شرکت ها در صنایع دیگر بسیار اندک سیستم های مدیریت کیفیت نموده اند و تعداد 

است. آنچه که در اجرا و استقرار این استاندارد ها حائز اهمیت است، اثر بخشی آن ها در عملکرد ها و کیفیت 

 محصول و خدمات ارائه شده به مشتری است.

 ایران ساختمان صنعت در کیفیت و قانونمندی پیشینه -7

 :گرفت نتیجه توان می گذشته، باستانی آثار موعهمج به گذرا نگاهی با

 و معماری فرهنگ .است بوده استوار مهندسی و طراحی اصول پایۀ بر ایران در سازی ساختمان صنعت

 .هاند داشت آگاهی روزمره زندگی در آن اهمّیت از خوبی به معماران و درآمیخته مردم فرهنگ با ساختمان

 یک از کوچک مسکونی واحدهای تا گرفته ساختمان ها عظیمترین از ناب اجرای و معماری قواعد و اصول

 .است بوده برخوردار کامل هماهنگی و نظم

 شده می هدایت ای باتجربه معمار سرپرستی به که گروهی توسط نظارت و اجرا طراحی، از بنا ساخت

 .اند آموخته می دیگر لنس به نسلی از و تجربی صورت به را الزم های آموزش که گرفته می انجام است،

 [:5است ] زیر شرح به داشته هماهنگی و تشکّل از نشان که مختلفی جنبه های از قواعد و اصول این

 سازنده؛ و کارفرما بین ای حرفه ضوابط 

 ناظر؛ و سازنده طراح، بین روابط 

 منطقه؛ در موجود مصالح به توجّه با مصالح صحیح کاربرد و شناخت 

 ها؛ ختمانسا سازه ی محاسبه ی 

 ها.  طراحی ساختمان در …و خورشید باد، مانند طبیعی نیروهای تأثیرات از مطلوب استفاده 

 است شده مختلف زمینه های تمام در دگرگونی دچار کشور در مهندسی حرفه ی اخیر، دهه چند در اما

 کشور متخصصان و انمهندس گرچه سازها می باشد. و ساخت در کافی انسجام عدم و ناهماهنگی آن، پیامد که

 مشکالتی با را کار تحصیل، حین در کافی عملی تجربه کسب عدم اما برخوردارند، روز دانش و علوم از عمدتا  

 .نیست شده طراحی حد در ساختمان کیفیت که گفت بتوان شاید و ساخته مواجه
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 و جامع مقررات و ضوابط تدوین کشور، ساختمان صنعت در کیفیت بهبود برای اساسی شرط حال، هر به

 به پایبندی و کشور محیطی زیست و اقلیمی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، شرایط با متناسب و کارآ

 است مهمّ نیز نکته این به توجّه .است فرهنگی بسترسازی به نیاز مقررات و ضوابط اجرای آنهاست. برای رعایت

 ضوابط داشتن  می شوند. محسوب کشور هر فنی رفتپیش برای شاخصی مقررات و ضوابط امروز، دنیای در که

 و گرفتن برای را الزم زمینه بلکه کند، می جلوگیری کشور در موجود امکانات و وقت اتالف از تنها نه مقررات و

 .می کند فراهم فناوری گردن بومی

 در اجرای سازه های فلزی تضمین کیفیت -8

مورد نیاز  ر کیفیت اجرای سازه های اسکلت فلزیموثر بدر این بخش توضیحات مربوط به مولفه های 

جهت اطمینان از تطابق ساخت با الزامات استانداردی، ارائه می شود. همچنین قوانین و مسئولیت ها عوامل 

  [.6] ( مورد بررسی قرار می گیرد FEMA-353درگیر در روند پروژه نیز )بر اساس 
 1کنترل کیفیت 10-1

ه از فعالیت هایی است که باید توسط پیمانکار به منظور حصول ( شامل آن دست QCکنترل کیفیت )

اطمینان از تطابق مواد مصرفی و فعالیت های ساخت با الزامات کیفی پروژه، صورت پذیرد.کنترل کیفیت 

 AWS  همچنین شامل بازرسی ها و آزمایش های مورد نیاز در مراحل ساخت و نصب طبق استاندارد 

D1.1-2000 تضمین کیفیت و مدارک قرار داد است. ویا نظامنامه 
  2تضمین کیفیت 10-2

( شامل آن دسته از بازرسی هایی می شود که توسط سازمان شخص ثالثی به غیر QAتضمین کیفیت )

از پیمانکار انجام می شود. این دسته از فعالیت ها تحت نظر کارفرما و با هزینه ی وی صورت می پذیرد. 

QA ای بازرسی توسط واحد شامل کنترل انجام فرایند هQC  پیمانکار و حصول اطمینان از انجام این

مصوب و در زمان های مربوطه است. بخشی از بازرسی هایی که توسط  QCبازرسی ها مطابق برنامه ی 

پیمانکار مشترک باشد. این امر به خاطر اطمینان  QCانجام می شود ممکن است با بازرسی های  QAواحد 

سی های واحد کنترل پیمانکار صورت می پذیرد که به طور مشابه در برنامه ی کیفیت از صحت انجام بازر

بازرسی به "تحت عنوان   AWS D1.1-2000پیمانکار لحاظ می شود. تضمین کیفیت در آیین نامه ی 

 مطرح شده است. "3منظور تایید

                                                 
1 Quality Conntrol 

2 Quality Assurance 
3 Verification Inspection 
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 گروه کنترل کیفیت  -9

در کاربرد استاندارد های ویژگی هندسی،  مجموعه ای از افراد واجد شرایط با تخصص و تجربه کافی

مکانیکی و شیمیایی مصالح فوالدی، جوش، روش های جوشکاری، عملیات ساخت و عملیات نصب که مجهز 

 [.2زه گیری ویژگی های مورد نظرباشند ]به وسایل الزم برای اندا

 مراحل کنترل کیفیت  -10

از کار است که در پایان هر مرحله از آن  مراحلیاجرای سازه های اسکلت فلزی، مراحل کنترل کیفیت  

برای ورود به مرحله بعدی تاییدیه مرحله قبل توسط اشخاص یا موسسات مسئول کنترل کیفیت ضروری 

است. این مراحل شامل مراحلی مانند: تهیه مواد، برش، مونتاژ، جوش، تمیز کاری، رنگ و نصب و غیره می 

 [.2] ل بنا به نظر دستگاه های مختلف مقدور استباشد. کم یا زیاد کردن تعداد این مراح

 AISC [7]کنترل کیفیت در  -11

باید روش های کنترل کیفیت کار را تا حد الزم برای اجرای کار مطابق با  1سازنده اسکلت ساختمان

ضوابط این نشریه فراهم نماید. عالوه بر کنترل کیفیت کار توسط سازنده اسکلت ساختمان، نماینده کارفرما 

 ه عنوان ناظر می تواند کیفیت مواد بکار برده شده توسط سازنده در همه حال کنترل نماید.ب

 همكاری سازنده با نماینده کارفرما 14-1

سازنده باید با نماینده کارفرما که به عنوان ناظر انجام وظیفه می نماید همکاری نموده، به او اجازه 

یا در کارگاه و یا در محلی که قطعات ساختمان ساخته  بازرسی کلیه کارهای در حال انجام را در محل کار

می شوند، بدهد. ناظر باید کارهایش را طوری برنامه ریزی نماید تا در کارهای سازنده ساختمان وقفه کمتری 

 روی دهد.
 بازرسی جوش 14-2

، انجمن جوش  AWS D1.1-77بازرسی جوش کاری باید مطابق با آیین نامه جوشکاری سازه ها، 

 باشد.آمریکا 

وقتی انجام آزمایش های غیر مخرب ضروری باشد، روندکار، وسعت کار، روش انجام آزمایش و 

 استانداردهای مورد قبول باید صریحا در اطالعاتی که به مجری داده می شود، مشخص شود.
 شناسایی فوالد 14-1

صوص قطعات سازنده ساختمان باید توسط روشی مدرن و در عمل قادر به کاربرد و تشخیص مصالح بخ

 باربر اصلی ساختمان در یک محموله باشد.

 روش تشخیص باید شامل تعیین نحوه صحیح کاربرد مصالح در رابطه با موارد زیر باشد:

                                                 
1 Fabricator 
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 عالئم مشخصه مصالح 

 در صورت لزوم شماره عملیات حرارتی 

 گزارش آزمایش های خاص روی مصالح 

 اجرای سازه های فلزیمشكالت رایج در کاهش کیفیت  -12

 نیروی از زیادی بخش تولیدی، صنایع و مهمترین بزرگترین از یکی عنوان به درایران ساختمان تصنع

 در مردم مال و جان با مستقیما   که است صنعتی و است داده اختصاص بخود را ملی های سرمایه انسانی و

 توسط آن اهمیت با متناسب صنعت، این در سیاستگزاری و ریزی برنامه تا است شایسته لذا ارتباط است.

 و معیارها از اطالع عدم دهد، می نشان گذشته تجربیات ارتباط این گردد. در انجام متخصصین ذیصالح

 جهت الزم زمینه نمودن فراهم و نادرست سیاست های اعمال موجب بناها کیفیت بر ارتقاء مؤثر عوامل

 ای عدیده مشکالت با صنعت نای امروزه بطوری که است.  شده صنعت این در فرصت طلب افراد حضور

 :از عبارتند مشکالت از این برخی است.  شده مواجه 

 و آسایش شرایط تأمین عدم دلیل به شده احداث ساختمان های در سکونت از ساکنان نارضایتی 

 آنها. واقعی نیازهای به پاسخ

 شرایط برابر در آنها صحیح اجرای و طراحی به توجه عدم دلیل به گسترده جانی و مالی خسارات 

 طبیعی. سوانح و محیطی

 ساختمانی مصالح ناپذیر تجدید معادن و منابع دادن دست از. 

 زیست محیط در آن از ناشی های آلودگی و ساختمانها در انرژی مصرف رویه بی افزایش. 

 ساختمان  بازسازی و تخریب از حاصل های نخاله ورود دلیل به محیطی زیست های آلودگی افزایش

 ها.

صنعت  در صحیح نگری آینده و ریزی برنامه مدیریت، فقدان فوق، مشکالت بروز دالیل مهمترین از

اسکلت فلزی  وساز ساخت صنعت در اثرگذار و مهم جوانب به توجه عدم که بطوری است، بوده ساختمان

 رفع به تنها زمان از برهه هر ودر بوده بعدی تک بصورت شده انجام سیاست گزاری تا شده است باعث

سازه های اسکلت  کیفیت موضوع و است شده پرداخته آن کمیت زمینه در به ویژه مشکل مسکن موضعی

 .است شده اغلب فراموش کالن مقیاس در به ویژهفلزی 

 کافی ای لرزه استحکام فاقد نیز نوساز اسکلت فلزی های ساختمان از بسیاری شد اشاره که همانطور

 فعلی سیستم توسط سازها و ساخت بر الزم نظارت اعمال عدم به وانت می آن اصلی علل که از هستند

 فقدان به توان کشور، می در ارزیابی سیستم ضعف اصلی دالیل کرد. از اشاره ساز، ساخت و کنترل و ارزیابی

 محدود ضوابط درست اجرای عدم یا و ساز و ساخت بر نظارت و بازرسی رابطه با در آور الزام و جدی مقررات

 و بازرسی برای الزم قانونی و اجرایی علمی، توان فاقد ها اغلب شهرداری حاضر حال کرد. در اشاره ودموج

 ساخت پروانه صدور که شود می موجب خود نوبه به امر که این هستند؛ ها ساختمان طراحی مضاعف کنترل

 نیروهای توسط شده ارائه اسناد اساس بر و مقررات شهرسازی معماری، های نقشه با همخوانی اساس بر تنها
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 هاست، شهرداری عهده بر نظارت شهری و سازهای ساخت در آنجائی که از شود. انجام مالک استخدام تحت

 نمی انجام دقیق و کامل طور به ها، نظارت شهرداری در امور عظیم حجم واسطه به که رسد می نظر به لذا

 .است از مناطق بسیاری در اسکلت فلزی اجرای سازه های مفقوده حلقه کیفیت کنترل لذا شود. 

 نظام سازمان توسط دهند می انجام را سازها و ساخت بر نظارت کار که ناظر مهندسین حاضر حال در

 در موقع به حضور عدم دلیل به و افراد این از بعضی کاری مشغله دلیل به ولی شوند می مهندسی انتخاب

 شهرداری حالیکه گیرد. در نمی صورت آنها توسط افیک نظارت ساختمان، مراحل مختلف اجرای زمان

 نظام وجود عدم دلیل به صورت این در .کند می محدود ناظر گزارش مهندس به را خود نظارتی وظایف

 در حد چه تا ها نامه آیین که کرد اعالم با اطمینان توان نمی اجرای سازه های فلزی بر کنترل مناسب

 .شود می اجرا کشور ساز و ساخت

 های سازمان های مسئولیت تداخل است اهمیت حائز ساز و ساخت ارزیابی نظام در که دیگری موضوع

 مهندسی نظام قانون 34 و 33 اصل اساس بر حالیکه است. در کنترل و نظارت جریان در مختلف مرتبط

 مسکن وزارت عهده بر ... و ها ساختمان مقاومت محاسبه و طراحی در فنی قواعد و تدوین اصول ساختمان،

 پایان ساز، و ساخت جواز صدور طرفی از و مهندسی نظام سازمان با ناظر مهندس است. انتخاب شهرسازی و

 یکی نیز ها مسئولیت تداخل این شهرداری هاست.  عهده بر شهرسازی، اصول بر مبنای اجرا کنترل نیز و کار

 [.8گردد ] می محسوب ظارتن و کنترل نظام نمودن برای یکپارچه ریزی برنامه معضالت از

 وساز ساخت صنعت در کیفیت مدیریت سازی بستر -13

 سرمایه به کارآمد، و دقیق "مدیریت" ضرورت بر عالوه وسیع، مقیاس در مسکن تولید ایران، کشور در

 یا خصوصی دولتی، بخش توسط تواند می که است نیازمند کالن حجم در مالی تسهیالت اعطای با گذاری

 مناسب تضمین نبود) شیوه این بکارگیری در اهمیت حائز نکته اما .گردد تامین خارجی ذاریگ سرمایه حتی

 برای نحوی به بتوان که صورتی در این بنابر .است ( شده بینی پیش مدت در سرمایه بازگشت یا حفظ برای

 برداشته زیسا انبوه سیاستهای اهداف تحقق در اول گام کرده، فراهم را مناسب تضمین گذاران سرمایه

 .باشد گذار سرمایه اطمینان باعث باید سو دو از تضمین این است بدیهی .شد خواهد

 و مالی تسهیالت ارائه با طرح ها اجرای در خارجی و داخلی گذاران سرمایه از دولت حمایت  :اول

 .تشریفاتی و اداری مراحل طی از کاستن و اعتباری

 دیگر عبارت به . است پایداری و پایایی دوام، نظر از لیدیتو محصوالت در مناسب کیفیت وجود  :دوم

 و ها فرآورده مصالح، کیفیت از اطمینان به نیاز ساز و ساخت صنعت در گذاران سرمایه اطمینان برای

  .باشد می رفته بکار ساختمانی های سیستم

 مانند سوانحی وقوع مهنگا در خصوصا  آنها پایایی و پایداری دوام، مورد در مناسب کیفیت عدم زیرا

 می متضرر را گذار سرمایه، آن از حاصل سود و سرمایه بازگشت دوره اتمام از پیش سوزی، آتش و زلزله

 عمومی استقبال عدم با شده انجام گذاری سرمایه تا شود می باعث آن نازل کیفیت دیگر، طرف از .نماید
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 سرمایه حالت، این در. باشد شده تمام قیمت زا کمتر جامعه در آن تقاضای قیمت است ممکن و شده مواجه

 .شود می مواجه ورشکستگی خطر با گذار

 نمود، اشاره گذاران سرمایه اطمینان برای بیمه شرکت های نقش به اول، نظر در است ممکن چند هر

 و شوند می محسوب گذار سرمایه نوعی عنوان به نیز بیمه شرکت های که داشت توجه نکته این به باید اما

  .دارند سرمایه تضمین به نیاز

 اعطای که شد متذکر بایستی دولت توسط اعتباری تسهیالت و وام پرداخت صورت در همچنین

 تضمین به که است مدت بلند گذاری سرمایه نوعی خود نیز خصوصی بخش یا دولت طرف از مالی تسهیالت

 ساختمان مفید عمر اساس بر معموال  مسکن برای وام مقدار کشورها اغلب در مثال عنوان به .دارد احتیاج

 [.8] گردد می تعیین

 نتیجه گیری -14

 بهره افزایش و مسکن تامین در نهایی اهداف تحقق به دستیابی منظور به داشت، توجه باید بنابراین

 و ها فرآورده مصالح، بایستی مناسب، اجرای و طراحی بر عالوه تا الزمست مسکن احداث و تولید در وری

 .باشند مطلوب حد در نیز ساختمانی مهایسیست

 سیستم ها ، مصالح فنی گواهینامه صدور" مذکور اهداف تحقق ابزارهای مهمترین از یکی راستا این در

 .باشد می کشور هر های ویژگی و شرایط با متناسب  "ساختمانی های فراورده و

 با ساختمانی سیستمهای و مصالح امدو و کیفیت ارزیابی نتایج رسمی اعالم واقع در فنی، گواهینامه

 برای قانون مطابق مسئول، سازمان یک سوی از که است معتبر ساختمانی مقررات و استانداردها از استفاده

 کاربرد و انتخاب زمینۀ در را کننده مصرف و طراح کننده، تولید بین رابطۀ تا شود می صادر محدود مدتی

 .مایدن مند نظام ساختمانی سیستم یا مصالح

 ضوابط و مقررات استانداردها، تا شود می باعث ساز و ساخت صنعت در نوین فناوریهای که، آنجایی از

 پیوسته بطور پیشرفت و توسعه با همراه باشند، می فنی گواهینامه صدور در معیار مهمترین که ساختمانی

 کیفیت تا الزمست فنی، هینامهگوا صدور محدود دوره طی از پس لذا .گیرند قرار بازنگری و تجدید مورد

 کیفیت فناوری، توسعه با همگام دیگر عبارت به. یابد افزایش استانداردها، سطح ارتقا با متناسب محصوالت

 .بود خواهد ارتقا حال در فنی گواهینامه دارای محصوالت

 از کننده فمصر استقبال و رضایت ساز، و ساخت صنعت در فنی گواهینامه به رویکرد مزایایی دیگر از

 برای مفید و عادالنه رقابت یک ایجاد سبب موضوع این. است فنی گواهینامه دارای ساختمانی محصوالت

مهم  همه از و بهتر حل های راه یافتن در آنها تشویق تولید، روش های سازی بهینه استانداردها، سطح ارتقاء

 .شود می ایمن گذاری سرمایه جهت مطمئن فنی ابزار یک به دستیابی تر

 ساختمانی سیستمهای و ها فرآورده مصالح، در فنی گواهینامه از صحیح گیری بهره مزایای کلی بطور

 :از عبارتند

 ساز و ساخت صنعت در خالقیت و ابداع برای مساعد زمینه نمودن فراهم  
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 نیاز مورد های زمینه در ساختمانی تولیدات کیفیت مداوم بررسی برای توانایی ایجاد  

 بازارهای به ورود جهت در داخلی ساختمانی سیستمهای و ها فرآورده مصالح، کیفیت تضمین 

  خارجی

 وارد کشورها سایر از که جدید ساختمانی سیستمهای و مصالح فنی ارزشیابی برای توانایی ایجاد  

 :ذیل های زمینه در شود می

o کشور محیطی شرایط مطابق محصول پایایی و کیفیت  

o جامعه واقعی نیازهای به پاسخگویی میزان  

o کشور های نامه آئین و استانداردها با تطابق 
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