دستـًر العمـل وـظارت مهىدسیـه وقشـه بردار عضـً وـظام مهىـدسی ساختـمان استـان البـرز
 )1اوجـام امـًر اداری :
پس اص اسجاع ًظاست ًمطِ تشداسی اص سَی ساصهاى ًظام هٌْذسی تِ هٌْذس ًمطِ تشداس داسای پشٍاًِ اضتغال تِ واس ،هشاحل اداسی
اٍلیِ ضاهل لشاسداد ًظاست ًمطِ تشداسی تِ ّوشاُ تشگِ تؼْذ ًظاست تَسظ ًاظش یا یىی اص ػَاهل دفتشی ٍی اص ًظام هٌْذسی
تحَیل گشفتِ ٍ تطىیل پشًٍذُ دس دفتش صَست هی گیشد .سپس هٌْذس ًاظش ًسثت تِ ًمطِ تشداسی ٍ وٌتشل دستَس ًمطِ هغاتك
تثصشُ2الذام ٍ دس صَست ػذم ٍجَد ّشگًَِ هغایشت تشگِ تؼْذ ًظاست سا د س دفتشخاًِ اهضاء ٍ گَاّی ًوَدُ ٍ دس سیستن هالی
ًظام دس ٍاحذ ًمطِ تشداسی ثثت هی ًوایذّ .وچٌیي هذاسن دسج ضذُ دس لشاسداد ضاهل وپی سٌذ  ،وپی دستَس ًمطِ ،دس صَست
ًیاص(ًمطِ تفىیىی) ٍ وپی واست هلی هاله سا اخز ٍ سپس ًسثت تِ هْش ٍ اهضاء سایت پالى تش هثٌای ًمطِ تشداسی اًجام ضذُ
الذام ًوایذ .هاله هَظف است قبل اص دسخَاست اهضاء پشٍاًِ  ،وپی سایت پالى تاییذ ضذُ ضْشداسی سا جْت وٌتشل تِ ًاظش ًمطِ
تشداس تحَیل دّذ ٍ پس اص اهضاء پشٍاًِ ًیض وپی پشٍاًِ سا اسائِ ًوایذ( .وپی پشٍاًِ ٍ ضواسُ آى جْت اسسال گضاسضات الىتشًٍیىی
هَسد ًیاص هی تاضذ)
تثصشُ  -1ولیِ هشاحل اداسی تَسظ ضخص هاله یا هالىیي ٍ یا ٍویل لاًًَی ٍی تا اسائِ تصَیش ٍوالتٌاهِ اًجام هی پزیشد.
 )2شريع عملیـات برداشـت ي تهیـه اطـالعات مسـطحاتی ي ارتـفاعی :
تثصشُ  - 2اتتذا الذام تِ تشداضت ٍضغ هَجَد پالن ٍ هله ّای هجاٍس ًوَدُ (تِ هیضاى وافی حذالل تِ عَل  100هتش دس هؼثش)
وٌتشل هَلؼیت ثثتی ٍ عشاحی الصم جْت هطخص ضذى هیضاى اصالحی ٍ تالیواًذُ ٍ تغثیك ًتیجِ آى تا دستَس ًمطِ صادسُ ٍ
سٌذ هالىیت سا اًجام هی دّین .ضوٌاً دس ایي هشحلِ ًسثت تِ تشداضت وذ استفاػی پیادُ سٍ ٍ ایجاد ّ BMای هَسد ًیاص (دس
هَلؼیت ّای هٌاسة اهي ٍ لاتل دستشس) الذام هی ًوایین .سپس دس صَست ػذم اًغثاق هیضاى اصالحی ٍ تالیواًذُ هَسد ًظش تا
دستَس ًمطِ صادسُ هشاتة سا تِ ضْشداسی عی ًاهِ ای گضاسش ٍ وسة تىلیف هی ًوایین ٍ دس صَست اًغثاقً ،سثت تِ تحَیل
تشگِ تؼْذ ًظاست تِ هاله ٍ اخز سسیذ ٍ تاییذ سایت پالى (عشاحی ضذُ عثك دستَس ًمطِ) الذام هی ًوایین .ضایاى روش است دس
صهاى تشداضت اٍلیِ ،هیضاى عَل پیطشٍی ساختواى ّای هجاٍس جْت وٌتشل عَل ّای هٌذسج دس سایت پالى الضاهی است .دس
هٌاعك تا ضیة تاالی  5دسصذ تشداضت استفاػی چْاس گَضِ پالن الضاهی هی تاضذ
 )3شـريع عملیـات وـظارتی :
پس اص وٌتشل ّای الصم دس تٌذ لثل  ،فایل ًمطِ تالیواًذُ ػشصِ ٍ سلَم استفاػی پیادُ سٍ ٍ آوس هؼثش سا جْت عشاحی
فًَذاسیَى تِ هٌْذس عشاح ساصُ ٍ هؼواس اص عشیك هاله تحَیل ٍ سسیذ اخز هی ًوائین .هاله هَظف است وپی ًمطِ جاًوایی
ضذُ ٍ فایل  DWGجاًوایی ضذُ فًَذاسیَ ى تش سٍی ػشصِ سا اص هٌْذس هؼواس اخز ًوَدُ ٍ آى سا جْت پیادُ ًوَدى آوس

ستًَْا تش اساس ًمطِ هصَب ضْشداسی (لشهض ًَیس ضذُ)تِ ًاظش ًمطِ تشداس تحَیل ًوَدُ ٍ ّواٌّگی ّای الصم صهاًی سا جْت
تحَیل تش اصالحی ٍ وذ پیادُ سٍ الذام ًوایذ.
هٌْذس ًاظش ًمطِ تشداس هَظف است پس اص اعالع وتثی هاله ًسثت تِ اسسال گضاسش ضشٍع ػولیات ٍ وٌتشل خاوثشداسی
(گضاسش هشحلِ اٍل) الذام ٍ پس اص اتوام ػولیات گَد تشداسی ٍ اجشای تتي هگش ً ،سثت تِ پیادُ ساصی آوس ستَى ّای هحاعی ٍ
هَسد ًیاص تش اساس ًمطِ ّای هصَب ٍ اسسال گضاسش هشحلِ دٍم(گضاسش پیادُ ساصی) الذام ًوایذ .پس اص عی هشاحل فَق هاله
هَظف تِ آسهاتَستٌذی ٍ تىویل فًَذاسیَى ٍ تستي سیطِ ستَى ّا عثك هَلؼیت ّای پیادُ ضذُ هی تاضذ .وٌتشل هجذد
فًَذاسیَى ٍ هَلؼیت ستَى ّا اص حیث هسغحاتی ٍ استفاػی هغاتك تا ًمطِ ّای هصَب ٍ اسسال گضاسش هشتَعِ (گضاسش هشحلِ
سَم) پس اص اعالع هاله ٍ لثل اص تتي سیضی الضاهیستّ .وچٌیي دس ایي هشحلِ اص تاصدیذً ،سثت تِ اػالم استفاع ستَى ّای هشتَط
تِ سمف اٍل تش هثٌای وذ پیادُ سٍ الذام هی ًوایین.
دس تاصدیذ هشحلِ تؼذی پس اص اجشای ستَى ّا ًسثت تِ وٌتشل استفاع سمف هشتَعِ الذام ٍ دس صَست هغایشتً ،سثت تِ تىویل
گضاسش هشحلِ چْاسم ٍ اػالم هغایشت احتوالی الذام هی ًوایین .الصم است تِ اصای ّش عثمِ صیشصهیي گضاسش هجضا تْیِ ٍ اسسال
گشدد.
دسصَست دسخَاست ٍ اعالع وتثی هاله ،هٌْذس ًاظش ًمطِ تشداس هَظف تِ وٌتشل ضیة سهپ ٍ ًحَُ اجشای پیادُ سٍ هی تاضذ.
پس اص اػالم اتوام ػولیات ساختواًی تَسظ هاله ٍ دسخَاست صذٍس گَاّی اتوام ػولیاتً ،اظش ًمطِ تشداسی تِ هحل هشاجؼِ
ًوَدُ ٍ پالن ساختِ ضذُ سا اص لحاػ آیتن ّای لیذ ضذُ دس فشم گَاّی هشتَعِ وٌتشل ًوَدُ ٍ ّوضهاى ًسثت تِ تْیِ ًمطِ ّای
پیص تفىیه ٍ تىویل گَاّی اتوام ػولیات الذام ًوایذ .جْت اًجام ایي هشحلِ اخز وپی ولیِ صفحات پشٍاًِ ساختواًی ،فشم
خالف ساختواًی  ،آساء وویسیَى هادُ صذ اص هاله پیطٌْاد هی گشدد .

