
 

 

 کارگاه ساختمانینقش مهندس عمران در 

 

در این مقاله ما نقش مهندس عمران را تنها به ساخت خانه محدود ساختمانی دارد.  یپروژهمهندس عمران نقش مهمی در 

بسیار پویا دارند. گاهی تصمیمات و  ذاتی)در اینجا یک خانه(  شودمیکه در کارهای ساختمانی انجام  هاییفعالیت. ایمکرده

، نقش شودمیبسته به نوع کارهایی که در کارگاه انجام  د.نباید در کارگاه ساختمانی گرفته و انجام شو ایغیرمنتظرهکارهای 

عمران در کارهای ساختمانی مختلف به هیچ کار خاصی محدود مهندس عمران هم متفاوت خواهد بود. نقش مهندسان 

 .شودمین

 :کنندمیاصلی زیر کار  هایدستهمهندسان عمران در کارگاه در 

 اجرا: -1

و مقادیر  هانقشه، هاپالنشامل کنترل  هاآن. کار کنندمیاحی را به واقعیت تبدیل مهندسان عمران در این دسته طر

 .کنندمیداخلی، نهایی طراح سازه و  گی بین نیاز مشتری، معمار، مهندسهماهن ا ایجادبرا  هاپالن هاآناست. 

 :QA/QC – ناظرمهندس  -2

 .کندمیاز مطابقت تمامی مصالح استفاده شده و کارهای انجام شده با قوانین اطمینان حاصل  ناظرمهندس 

 

 



 

 

 مسئول ایمنی: -3

برای  سالمت و واحدهای رفاهی ،ایمنی هایآموزش، هادستورالعملهمچنین مسئول ایمنی کارگران است. این فرد 

در صورتی که قوانین ایمنی رعایت نشده باشند، کارهای ساختمانی باید بالفاصله متوقف  .فراهم می کندکارگران 

 شوند.

 :مدیر روزه -4

سازماندهی کارآمد تجهیزات کارگاهی و  سر و کار دارد و به مصالح و نیروی کار( در کارگاه) این فرد با دارایی ها

 می پردازد. کارگاه ساختمانی یروزانهمدیریت 

 :مسئول تهیه صورت وضعیت -5

 می پردازد. برای مشتریان و پیمانکاران جزء وضعیتصورت سازیآمادهاین فرد به

نقش مهندس عمران محدود به نکاتی که گفته شد نیست. به جز این موارد وظایفی که یک مهندس عمران در کارگاه 

 از: اندعبارتساختمانی بر عهده دارد 

  و ایجاد تغییرات الزم هانسبت، مقادیر و هانقشهاحتمالی در  هایاختالفبررسی 

  ،مترورها و کارگران در حال کار در پروژهنامه ریزانبرهماهنگی با مشاوران، پیمانکاران جزء، ناظرها ، 

  هایپالنپالن در کارگاه مطابق  گذاریعالمترسم و ) هاآنمرزها( و تنظیم  تائید) بردارینقشهنظارت بر کارهای 

 روی کاغذ(

 مصالح و نیروی کار و ایجاد ارزش برای سازه یهزینهدر  جوییصرفه 

 صرفهبهمقرون هایحلراهمصالح و ایجاد  یهزینه تائید 

 کنترل مصالح در زمان تحویل 

  مقرراتو  هانقشهتنظیم توالی کارها مطابق 

  توسط افراد در کارگاه هاآنکنترل موارد ایمنی و رعایت 

  مرحله اجرادر  آمدهپیشحل مشکالت فنی 

  فنی و کارگاهی هایگزارشو  هانقشهثبت 

  هاآنبه  بهداشتایمنی و  هایآموزش ارائهو کارآموز و  کارتازهمشاوره دادن و نظارت بر مهندسان 

. یک مهندس ، متفاوت استکار یبرنامهو  شودمینقش مهندس عمران بسته به کارهایی که در کارگاه ساختمانی انجام 

 فروش نظارت نقش دارد. هایگامتا آخرین  ریزیبرنامه هایگامعمران در تمام کارهای پروژه از اولین 
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