
 

 

 تصورات غلط و رایج در امر نظارت ساختمان
 

ضَد. اگرش هرِ اهرشٍصُ بسریاسی اص     اهشٍصُ اص خذهات ًظاست دس صٌؼت ساختواى بِ صَست گستشدُ ای دس توام دًیا استفادُ هی

ی اًجرام ًظراست سراختواًی    ی فشایٌرذ ٍ ًورَُ  هشدم با ًظاست ساختواًی آضٌا ّستٌذ، ٍلی ٌَّص تصَسات اضتباُ صیادی دسباسُ

 ٍجَد داسد. 

 کٌین:ی ًظاست ساختواًی تا کٌَى ضٌاسایی ضذُ اضاسُ هیتشیي تصَسات اضتباّی کِ دسباسُدس ایٌجا بِ سایج

تَاًذبرِ ػراهلی برشای    ّذف اصلی اص ًظاست ساختواًی پیذا کشدى بیطتشیي ًمص هَجَد دس ساختواى است کرِ هری   -1

 هٌظَس دسخَاست کاّص لیوت هٌجش ضَد. ی هجذد با فشٍضٌذُ بِهزاکشُ

کرِ برا تَجرِ برِ ٍ رؼیت      هاًی ػباست است اص هطخص کرشدى هرَاسدی   ایي تصَس دسست ًیست. ّذف اصلی اص ًظاست ساخت

تَاًٌذ سٍی یکپاسهگی ساصُ، لابلیرت هسرکًَی برَدى ٍ هْوترش اص ّورِ سٍی      ای کِ هیضاختواى داسای اّویت ّستٌذ بِ گًَِ

ٍالغ ضًَذ. اگش ّذف اصلی دس ًظاست فمط پیذا کشدى بیطتشیي ًمصْا دس ساختواى باضذ بِ ایي هؼٌرا کرِ    ایوٌی ساکٌیي هَثش

ًاظش ّش ًمص ّشهٌذ کَهک سا دس گضاسش هٌؼکس کٌذ تٌْا ًتیجِ ای کِ ّوشاُ داسد فشصت دٍبراسُ ای برشای هطرتشی برشای     

 ضَد.ک ساختواى ّشگض دس گضاسش ًاظش هٌؼکس ًویی لیوت است. اها حمیمت ایي است کِ ّوِ ًمصْای یهزاکشُ دسباسُ

 ضَد.ًظاست ساختواًی هوذٍد بِ ساختواًْای دس حال استفادُ هی -2

ایي یکی دیگش اص تصَسات غلط ٍ هْلک است. بِ تاصگی اهش ًظاست بشای ساختواًْای طشاحی ضذُ ًیض بِ هٌظَس اطویٌاى یافتي 

ایوٌی  شٍسی است. هؼوَال تؼذاد صیرادی اص افرشاد دس فشایٌرذ سراخت ٍ سراص       اص سٍش دسست اجشا ٍ تطابك آى با استاًذاسدّای

 دخیل ّستٌذ ٍ بشٍص اضتباّات صیاد دٍس اص رّي ًیست.

 ی کیفیت ًظاست است.هجَص ًاظشاى ّویطِ ًطاى دٌّذُ -3

سا برِ خرَبی اًجرام دٌّرذ.     تَاًٌذ ًظاست ایٌطَس ًیست، ایٌکِ بؼضی اص افشاد داسای هجَص ّستٌذ بِ ایي هؼٌا ًیست کِ آًْا هی

 سًٍذ، اها ّش فشد با هْاستی لضٍهاً اخالق کاسی هٌاسبی ًذاسد.اغلب ًاظشاًی کِ داسای هجَص ّستٌذ افشادی هاّش بِ ضواس هی

تَاًٌرذ جرایگضیي   بؼضی دیگش اص اًَاع ًظاست هثل: ًظاست بش لیوت، ًظاست بش آفتْا ٍ سوَم ٍ ًظاست بش لرَاًیي، هری   -4

 ضًَذ. ًظاست ساختواًی

کاهال غلط است. ّیچ ًَع ًظاستی ٍجَد ًذاسد کِ بتَاى آى سا جایگضیي ًظاست ساختواًی کرشد. دس فشایٌرذ ًظراست سراختواًی     

 کٌذ.  سٍضْای بخصَصی ّست کِ اهکاى جایگضیٌی ّش ًَع ًظاست دیگش سا با ًظاست ساختواًی غیش هوکي هی

 .کاسایی ّستٌذ سدُ ّای هختلف هجَصّای ًظاست دس یک سطح اص اسصش ٍ -5
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ی ٍسیؼی اص هجَصّا بشای ًاظشاى ساختواًی ٍجَد داسد، بؼضی اص هجَصّا بِ ایي صَست است کِ افشاد بِ صَست سالیاًِ گستشُ

ی افشادی ّستٌذ کِ سالْا تجشبرِ حاصرل اص صرذّا ػولکرشد     دسبشداسًذُکٌٌذ دس حالیکِ بؼضی دیگش حك ػضَیت پشداخت هی

 ًظاستی بِ ّوشاُ داسًذ.

 وِ ًظاستْا بذٍى خطا ٍ اضکال است.ّ -6

حتی بْتشیي ًاظش ساختواًی ّن احتوال داسد هتَجِ بؼضی اص اضکاالت ًطَد. بش کسی پَضیذُ ًیست کِ ّوِ ًراظشاى اًسراى   

 ّستٌذ ٍ اهکاى خطا بشای ّوِ اًساًْا ٍجَد داسد.

 ضًَذ.ًاظشاى ساختواى باػث آسیب بِ صٌؼت ساختواى ساصی هی -7

ضًَذ، اهرا  س لطغ صویح ًیست. ایي یک حمیمت ایت کِ بؼضی اص ًظاستْا باػث بشٍص ضکست دس هؼاهالت هیایي هَ َع بِ طَ

ضرَد کرِ   ای هیدس ٍالغ ًظاست افضایص سطح اػتواد بِ ایي تجاست سا بِ ّوشاُ داسد. صیشا سبب اطویٌاى خاطش خشیذاساى بالمَُ

ِ پاییي ًویّشگض حا ش بِ صشف ّضیٌِ دس همابل ساختواًی با کیفیت  ی ضًَذ. دلیماً بِ ّویي دلیل است کِ اغلب هشدم ّضیٌر

 ّای بضسگتشضاى هوافظت خَاّذ کشد.  کٌٌذ کِ اص سشهایِای کَهک ٍ با اسصش تلمی هیًظاست ساختواى سا سشهایِ

 


