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أ

تعالی بسمه

پیشگفتار 
هـا در  به کارگیري مناسـب و مسـتمر آن  امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی از

ها را ضروري و اجتناب ناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهـان  پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن
تخصصی واگذار شده است.-ها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی امروز، تهیه ضوابط، معیار

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه استاندارد در بخش آب 
آب کشور براي نیل بـه ایـن   اي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعتو آبفا از اهمیت ویژه

هـاي  تخصصی با عنوان کمیته–هاي اصلی صنعت آب و آبفا اقدام به تشکیل مجامع علمی هدف، با مشخص کردن رسته
تخصصی نموده که نظارت بر تهیه این استانداردها را به عهده دارند. 

:گرددآب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین میصنعتاستانداردهاي 
نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصیها و تجارب کارشناسان و صاحباستفاده از تخصص
 المللیمعتبر و استانداردهاي بیناستفاده از منابع و مآخذ
ی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و    ها، نهادها، واحدهاي صـنعت هاي اجرایی، سازمانگیري از تجارب دستگاهبهره

ساخت
هابرداري و ارزشیابی طرح، بهرهل تهیه، اجراایجاد هماهنگی در مراح
ف منابع مالی و غیرمالی کشورها و اتالکاريپرهیز از دوباره
کننده استانداردتوجه به اصول و موازین مورد عمل سازمان ملی استاندارد و سایر موسسات معتبر تهیه

امر استفاده از استانداردها، تدوین و یا ترجمـه نشـریات و   طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور به منظور تسهیل در 
ین هدف تهیه شده است.ه اکتب تخصصی مرتبط با استانداردها را نیز در دستور کار خود داشته و نشریه حاضر در راستاي نیل ب

،باشـد مـی و آبفـا  آب صنعتهايباط با تهیه استانداردبه نوعی در ارتهاآنآگاهی از نظرات کارشناسان و صاحبنظرانی که فعالیت 
موجب امتنان خواهد بود.

در قالـب نشـریه داخلـی طـرح تهیـه      1395تهیه شده است و در سال 1370شایان ذکر است نشریه مذکور در سال
ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور تنظیم شده است.



ب

جلسهيترکیب اعضا
:اندنویس استاندارد حاضر مشارکت داشتهدها که در تهیه پیشکمیته فنی هماهنگی تهیه استاندارياسامی اعضا

فوق لیسانس مهندسی آبیاري وآبادانیکارشناس آزادجواد پورصدراهللا
لیسانس مهندسی عمرانطرح تهیه استانداردهاي مهندسی آب کشوررویا چائیچی ملتشاهی

اري و آبادانیفوق لیسانس مهندسی آبیمهندسین مشاور مهاب قدسحمید خورسندي
لیسانس راه و ساختمانطرح تهیه استانداردهاي مهندسی آب کشورحسین شفیعی فر

لیسانس مهندسی آبیاري و آبادانیمهندسین مشاور ري آبمحمدکریم فرنوش
فوق لیسانس مهندسی آبیاري و آبادانیدفتر فنی وزارت نیرونادر قاسم زاده دقیق

فوق لیسانس مهندسی آبیاري و آبادانیارت نیرودفتر فنی وزیداهللا گودرزي
فوق لیسانس مهندسی خاکشناسیسازمان برنامه و بودجههوشنگ مهران
عمراندکتراي مهندسی مهندسین مشاور زیستابحسین میرزاد



ت

فهرست مطالب

صفحهعنوان
1مقدمه
3آبهايطرحمهندسیخدماتمختلفمراحلکاردامنهوتعاریف-اولفصل 
5کلیات- 1-1
5مرحله شناسایی- 1-2

5تعریف-1- 1-2
5دامنه کار-2- 1-2

6مرحله یک (توجیهی)- 1-3
6تعریف-1- 1-3
7دامنه کار-2- 1-3

8)تفصیلیمرحله دو (طراحی - 1-4
8تعریف-1- 1-4
9دامنه کار-2- 1-4

9مرحله سه (اجرا)- 1-5
9تعریف-1- 1-5
10دامنه کار-2- 1-5

11برداري و نگهداري)مرحله چهار (بهره- 1-6
11تعریف-1- 1-6
11دامنه کار-2- 1-6

13دارندکاربردخدماتهايگزارشواستانداردهاتهیهدرکهمتداولهايواژهفارسیمعادلوتعریف- دومفصل
15ايه با تهیه استانداردها و خدمات مشاورههاي متداول در رابطتعریف واژه- 2-1

15فهرست خدمات-1- 2-1
15شرح خدمات-2- 2-1
15جزییات فهرست خدمات-3- 2-1
15دستورالعمل-4- 2-1
15راهنما-5- 2-1
16مشخصات فنی-6- 2-1



ث

فهرست مطالب

صفحهعنوان
16آیین کاربرد-7- 2-1
16نامهآیین-8- 2-1
16معیار طراحی-9- 2-1
16مقررات فنی- 10- 2-1

17منابع و مراجع



1مقدمه

مقدمه

مقدمه

هاي مهندسـی آب اي طرحهایی که در تعاریف خدمات مشاورهمفاهیم و واژههماهنگی و برداشت یکسان ازمنظورهب
این نشریه ضـمن ارائـه تعریـف مشخصـی از مراحـل مختلـف       رود. نشریه حاضر تهیه و تدوین گردیده است. درکار میهب

ه و تنظـیم شـرح   تهیآید که درمیموجباتی فراهم هاآنهاي اصلی و دامنه کار نهخدمات مهندسی و مشخص نمودن زمی
بـه  هاي آب کشور برخوردهاي گوناگون و تعبیر و تفسیرهاي شخصـی یـا گروهـی جـاي خـود را     خدمات مهندسی، طرح

و گـزارش  ین استانداردها هاي متداول در تدودر رابطه با کاربرد بعضی از واژهبه اینکه هماهنگی و وحدت رویه دهد. نظر
رسد.نظر میهي برورانجام خدمات با مشکالت مشابهی روبرو هستیم، ایجاد هماهنگی در این زمینه نیز ض

تـدوین  هـا آنهاي کارشناسی، تلفیق و تحلیـل  ع داخلی و خارجی، نظرات و دیدگاهگیري از مناباین نشریه که با بهره
ف مذکور است.گردیده است. کوششی در جهت تحقق اهدا





1فصل 1
تعاریف و دامنه کار مراحل مختلف 

هاي آبخدمات مهندسی طرح
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فصل اول 
-

هاي آبتعاریف و دامنه کار مراحل مختلف خدمات مهندسی طرح

کلیات- 1- 1

گردد:زیر تعیین میبه ترتیبهاي آب مراحل مختلف خدمات مهندسی طرح
مرحله شناسایی
جیهی)مرحله یک (تو
 یلیصتفمرحله دو (طراحی(
(اجرایی) مرحله سه
برداري و نگهداري)مرحله چهار (بهره

مرحله شناسایی-2- 1

تعریف- 2-1- 1
تربیشبررسی و توجه هایی از توسعه و عمران که درخورهنگردد که درآن زمیاي اطالق میمرحله شناسایی به مرحله

تشـخیص  وتـر بـیش از بـه انجـام یـا عـدم انجـام مطالعـات       گردد. مطالعات شناسایی غالبا درجهت نیـ است مشخص می
.پذیردمیهاي فیزیکی یک طرح صورت محدودیت

هـا از  هاي مختلف و درصورت نیاز با تکمیـل آن هاي موجود و با کیفیتمرحله در درجه اول بر پایه دادهمطالعات این
شـود،  نمـی ینکه مطالعات گسترده محلی را شـامل  پذیرد. این مرحله با اام حداقل مطالعات صحرایی صورت میطریق انج

ولی پایه و اساس آن باید شرایط موجود در منطقه طرح باشد. اگرچه ممکن است مطالعات دفتري براي مشخص نمـودن  
هاي طرح کافی باشد، ولـی انجـام برآوردهـاي    ورد ارائه و برآورد تقریبی هزینهطرح، ظرفیت خدمات ميترتیب کلی اجزا

هـاي  هاي صحرایی تکمیل گردد. بررسـی پذیر خواهد بود که مطالعات دفتري بوسیله شناسایی و بررسیامکانی الزم زمان
یـابی اولیـه   باشد. اگـر ارز ها الزم میو یا تغییر احتمالی آنصحرایی به منظور تایید برآوردهاي حاصل از مطالعات دفتري 

رسـد،  ظـر نمـی  وجود، کـافی بـه ن  درصورتاي وجود نداشته و یا گونه دادههاي مورد بررسی هیچنشان دهد که در زمینه
ها یا اطالعات مورد نیاز گردد.آوري حداقل دادهام مطالعات شناسایی موکول به جمعضروري است که انج

دامنه کار-2-2- 1
ياهاي الزم به منظور نیل به اهـداف طـرح، شـناخت اجـز    ها، مطالعات و انجام آزمایشمرحله شناسایی شامل بررسی

اجرایی باتوجه به مصالح سـاختمانی و تجهیـزات،   –و همچنین تشخیص امکانات فنی ،2هادهنستا1ها، دادهطرحمتشکله 

1- Input
2- Output
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گـذاري،  در این مرحلـه بـرآورد حـدود سـرمایه    باشد. ها مینیاز و سایر امکانات و محدودیتانسانی، تکنولوژي موردنیروي
محیطی ناشی از اجزاء و نیز ت وري و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادي و زیسرا، محاسبات اقتصادي، تعیین بهرهزمان اج

گیرد. حاصل این مطالعات بـه صـورت گزارشـی کـه در    انجام میهاآنو یا در ارتباط با هاي دیگر اثرات متقابل روي طرح
واهد بود:اقدامات بعدي خبرگیرنده موارد زیر باشد، تعیین گردیده و مبناي اتخاذ تصمیم در مورد

 هدف طرح
ضرورت اجراي طرح
 هاي موجود در منطقه طرح سیستمبررسی کلی
هادهنها و ستاشناخت داده
 هاي مربوطهاجرایی و مالی طرح و محدودیت–تعیین حدود امکانات فنی
هاآنهاي طرح و ارزیابی اولیه بندي گزینهدسته
ايهاي ملی و منطقهنهادي و اولویت آن در مجموعه طرحتوصیف طرح پیش
اجزاء متشکله طرح
هاآنهاي دیگر و یا در ارتباط با اثرات متقابل بر روي طرح
اثرات زیست محیطی ناشی از اجراي طرح
هاي منتخبگذاري گزینه یا گزینهبرآورد حدود سرمایه
وري طرح متناسب با این مرحلهمحاسبات اقتصادي و تعیین بهره
آنبنديزمانبعدي و برنامه خدمات مورد نیاز مرحله

باشد:ي سواالت کلی زیرگوپاسخبه طورکلی گزارش مرحله شناسایی باید 
باشد؟آیا ادامه مطالعات در مرحله بعدي قابل توجیه می-
چه نوع مطالعات اضافی مورد نیاز است؟-
برآورد هزینه ظرفیت و بازده تقریبی طرح چقدر است؟-

مرحله یک (توجیهی)-3- 1

تعریف-3-1- 1
امکان یـا عـدم امکـان    کافیجزییاتردد که درآن با انجام مطالعات الزم و با گاي اطالق میله توجیهی به مرحلهمرح

و در صورت تایید آن، گزینه برتـر بـر پایـه دالیـل و منطـق      گیردپیشنهادي مورد بررسی قرار میحهاي طراجراي گزینه
ی انتخـاب و در چـارچوب گـزارش نهـایی ایـن مرحلـه معرفـ       فرهنگی الزم –مشخص و توجیه اقتصادي، فنی، اجتماعی 

بی بـه  پـذیري طـرح و دسـتیا   ها جهت تایید توجیـه هاي الزم و تحلیلتوجه به میزان نیازي که به نقشهاشود. ضمنا بمی
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مقیـاس  ریزي، طراحی متناسب با مرحله عالوه بر مطالعات برنامهنهاي طرح وجود دارد، درایبرآوردهاي قابل قبول هزینه
مطالعات نیز انجام خواهد شد.

دامنه کار- 3-2- 1
الزم بـه منظـور طراحـی، تهیـه     هـاي ها، مطالعـات و انجـام آزمـایش   ربوط به مرحله توجیهی شامل بررسیخدمات م

هـاي  حجـم کـار، هزینـه   اسب تاسیسات، برآوردکلی ابعاد وهاي منهاي مقدماتی، تعیین مشخصات کلی، تعیین محلنقشه
عی و زیسـت  اجتمـا هاي پیشنهادي و مقایسه و تعیین نقاط ضـعف و قـوت و بـازده اقتصـادي و اثـرات      راه حلهریک از

ترین شود مناسبتهیه میباشد. طرح مقدماتی که براساس نتایج حاصل از مطالعات این مرحلهمیهاآنمحیطی هریک از 
نماید.ه حل با ذکر دالیل الزم توصیه میرا

ینه اعم از هزهاکامل باشد که برآورد هزینههاي این مرحله باید تا حدي ها و آزمایشبررسیها، برداريمطالعات، نقشه
ر گردد.یبرداري و نگهداري تا حد قابل قبول دقیق باشد تا اتخاذ تصمیم منطقی مسدوره اجراي طرح و هزینه بهره

ب بـا مقیـاس مطالعـات انجـام شـده و      ي قابل مقایسه طراحـی متناسـ  اهدراین مرحله پس از انتخاب گزینه یا گزینه
شود. بدیهی اسـت  ها و زمان الزم براي انجام مطالعات مرحله بعدي برآورد میمصالح، هزینهویزات، موادبراساس آن تجه

جزییاتحدي از شود، معموال دریا دستگاه مطالعه کننده تهیه میر وواین مقطع توسط مهندسین مشاهایی که درطرح
خوبی ترسیم نموده و حجم کارها و سطح منابع الزم را نشان داد.هتوان سیماي طرح را بمیباشد که می

نماید کـه آیـا   گیري میرا مورد توجه قرار داده و نتیجهمطالعات این مرحله کلیه اثرات و عواقب احتمالی اجراي طرح
ول و از نظر اقتصادي قابل توجیه است یا خیر؟اجتماعی قابل قب–طرح پیشنهادي از نظر فنی قابل اجرا، از نظر فرهنگی 

بایـد جـدول زمـانی و بـرآورد     شـود بـراي مرحلـه بعـدي توصـیه مـی     هاآنم انجافهرست اقداماتی کهضمنا همراه با
گردد.هاي مربوطه نیز ارائه میهزینه

هـاي اجـرا،   ورد هزینـه اقتصادي قابـل حصـول، بـرآ   هاي خالص ه شامل تحلیل منابع، برآورد ارزشمطالعات این مرحل
باشد. بدیهی اسـت کـه ارزیـابی    یی طرح و ارزیابی منابع درآمد میبرداري، نگهداري و جایگزینی و باالخره تحلیل نهابهره

جـایگزینی  ري، نگهـداري و برداهاي ساالنه بهرهپرداخت هزینهو هاي اجرابه منظور تامین بازپرداخت هزینهمنابع درآمد
پذیرد.انجام می

گردد و مبناي اتخاذ تصـمیم  حاصل این مطالعات به صورت گزارشی که دربرگیرنده موارد اساسی زیر باشد، تدوین می
در مورد اقدامات بعدي خواهد بود.

هدف طرح-
کلیه اطالعات و آمارهاي موجودآوريجمع-
مطالعات توجیهی موردنیازجزییاتتوجه به هدف و تکمیل اطالعات با-
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هاي موجوددادهتوصیف و تحلیل -
هـاي متناسـب بـا    ن مشخصات کلی، طراحی و تهیـه نقشـه  هاي الزم به منظور تعییانجام مطالعات و آزمایش-

هاي قابل مقایسهت این مرحله براي هر یک از گزینهمطالعا
هاي پیشنهاديهاي اجرایی هریک از گزینهورد کلی ابعاد و حجم کار و هزینهبرآ-
هاي قابل مقایسهو قوت گزینهسی و تعیین نقاط ضعف برر-
هاي پیشنهاديداري و نگهداري هریک از گزینهبرهاي بهرهبرآورد هزینه-
آگاهی از امکان بازپرداخـت  هاي قابل مقایسه به منظورمد حاصل از اجراي هر یک از گزینهارزیابی منابع درآ-

استفاده از این منابعایگزینی بابرداري، نگهداري و جهاي ساالنه بهرههاي اجرا، تامین هزینههزینه
هاي قابل مقایسه از نظر فنی و مالیگزینهقابلیت اجراي هر یک از-
فرهنگی–ها از نظر اجتماعی مقبولیت هر یک از گزینه-
هاي پیشنهاديو توجیه اقتصادي هر یک از گزینهتحلیل-
ديهاي پیشنهاها و درآمدهاي هریک از گزینهتحلیل مالی ساالنه هزینه-
هاي پیشنهادياز گزینهبرداري هر یک زیست محیطی ناشی از اجرا و بهرهاثرات-
هاي مناسب و منطقیتشخیص و تعیین گزینه-
پیشنهاد انتخاب گزینه برتر-
تشریح مبانی محاسبات و برآوردها-
مربوطبنديزمانهاي له بعدي (طراحی تشریحی) و برنامهپیش بینی خدمات موردنیاز مرح-
زارش سنتز جهت اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارفرماارائه گ-

ي سواالت زیر باشد:گوپاسخبه طورکلی نتایج حاصل از مطالعات توجیهی باید 
آیا طرح ارزش اجرایی دارد؟-
رسند؟اي اجرا مناسب و منطقی به نظر میهایی برچه گزینهدرصورتی که طرح ارزش اجرایی دارد،-
مناسب و منطقی کدام است؟هايگزینه بهینه از بین گزینه-
گذاري چقدر است؟ها و حجم سرمایهبرآورد هزینه-

)یلیصتفمرحله دو (طراحی -4- 1

تعریف- 4-1- 1
با استفاده از نتایج مطالعات مرحلـه دوم و  هاآنمطالعات این مرحله شامل انجام طراحی تشریحی و تهیه مشخصات فنی 

عملیات اجرایی را انجام داد.هاآنري که بتوان براساس هاي تکمیلی است به طوها و آزمایشبرداريانجام نقشه
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دامنه کار-4-2- 1
نحوي ارائه گردد که هکافی بجزییاتها و طراحی گزینه مصوب باید در مقیاسی مناسب و با دراین مرحله کلیه بررسی

می مطالعـات  ح عمـو اجراي آن براي پیمانکاران و سازندگان بدون ابهام عملی باشد و همچنین ضـمن همـاهنگی بـا طـر    
هاي تهیـه شـده   مل شود. دراین مرحله بایستی نقشهبرداري و نگهداري طرح را نیز شایلی بهرهصهاي تفمرحله یک برنامه

دست هها را بتناسب با دقت این مرحله از بررسییل باشند که برآورد دقیقی از اجزاي طرح و مصو تفجزییاتدر حدي از 
نیز درصورت نیاز انجام خواهد شد.دقت این مرحلهی در حد ضمنا مطالعات صحرایی تکمیلدهد. 

گردد:ه و تدوین و به کارفرما ارائه میهاي این مرحله به صورت مدارك زیر تهیحاصل بررسی
برنامـه  و1ضوابط طراحـی ها با مبانی و اطالعات و نتایج حاصله از بررسیگزارش فنی مرحله دوم شامل کلیه-

برداري و نگهداري طرح خواهد بود.هاي بهرهي کار درمرحله سوم و دستورالعملااجربنديزمانمالی و 
اسناد و مدارك مناقصه شامل:-

ها و ...)ها و بخشنامهنامهآیینمناقصه، شرایط مناقصه، (دعوت نامه شرکت در مدارك عمومی
.... نمونه پیمان، دفترچه شرایط عمومی پیمان، دفترچه شرایط خصوصی پیمان و
مشخصات فنی عمومی و خصوصی
فهرست مقادیر و آحاد بهاء
هاي اجرایینقشه

مرحله سه (اجرا)-5- 1

تعریف- 1- 5- 1
هـاي اجرایـی و مشخصـات    هاي اجرایی طرح طبق نقشـه مناقصه و نظارت بر پیشرفت فعالیتاین مرحله شامل انجام 

د.باشتفصیلی مصوب میبنديزمانو برنامه فنی تهیه شده در مرحله دوم مطالعات 
پذیرد:یمرحله در چارچوب موارد زیر انجام منای

همکاري با کارفرما در انجام تشریفات مناقصه-
نظارت عالی و کارگاهی-
نظارت در دوره تضمین-

1- Design criteria
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دامنه کار- 2- 5- 1
این مرحله پس از حصول اطمینان از مهیا بودن شرایط و امکانات الزم براي اجراي طرح شـروع خواهـد شـد. در ایـن     

ترل و نظارت داراي نقش اساسی بوده و الزم است با اعمال نظارت مناسـب و دقیـق و مقایسـه کارهـاي     مرحله، عامل کن
هـا را تحـت کنتـرل    روند پیشرفت کارها و انجـام هزینـه  شده بینیپیشبنديزمانانجام شده با مشخصات فنی و برنامه 

دقیق داشت.
باشد:خدمات فنی این مرحله به قرار زیر می

تگاه اجرایی در انتخاب پیمانکاران ذیصالح براي دعوت بـه مناقصـه، انجـام تشـریفات، تعیـین      همکاري با دس-
برنده مناقصه و عقد پیمان پیمانکاران

هـاي اجرایـی و   انجـام شـده بـا مشخصـات فنـی و نقشـه      برحسن انجام کار و مطابقت عملیـات نظارت عالی-
هاي الزمهاي زمانی و ارائه گزارشبرنامه

هی مستمر برکار پیمانکاران تا پایان عملیات اجرایینظارت کارگا-
کنترل پیشرفت فیزیکی کار طبق برنامه-
ي کارگاهی تهیه شده توسط پیمانکارهانقشهتایید -
موردنیاز اجراي کارجزییاتي تکمیلی و هانقشهتهیه -
بررسی تغییرات و یا کاهش و افزایش مقادیر کار و ارائه پیشنهادات-
هاآنپیمانکاران و اظهارنظر نسبت به رسیدگی به دعاوي-
هاي الزم از نظر کنترل کیفیت عملیات انجام شدهت بر انجام آزمایشنظار-
کارهاي الزمها و دستورتهیه صورت مجلس-
هارسیدگی و تایید صورت وضعیت-
انجام خدمات مربوط به تحویل موقت و نظارت بر رفع نواقص و تحویل قطعی-
برداري در دوره تضمینو بهرهاندازينظارت بر راه-
برداريهداري پیشنهادي قبل از زمان بهرهبرداري و نگرهآموزش کادر به-
برداري و نگهداريهاي بهرهتهیه و تکمیل دستورالعمل-
گزارش نکات مهم و قابل توجه فنی-
هاآنکاربرده شده درجهت رفع ههاي برش مشکالت حین اجراي کار و توصیهگزا-
هاي انجام شده و مقایسه آن با برآوردهاي اولیه و دالیل افزایش یا کاهش آنصورت هزینه-
کار با ذکر علل آناحجامتغییر -
علل تغییرات احتمالی انجام کار-
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پیمانکارتوسط1شدههاي اجرا تایید نقشه-

برداري و نگهداري)مرحله چهار (بهره- 6- 1

تعریف- 1- 6- 1
ـ هاي ارائهمات این مرحله براساس دستورالعملخد بـرداري و  هـره ر بومنظـ هشده توسط مشاور یا سازندگان تجهیزات ب

کننـده  بـرداري وسیله کارفرما یا دستگاه بهـره هت بپذیرد. انجام این خدماه از تاسیسات ایجاد شده انجام مینگهداري بهین
گیرد.صورت می

دامنه کار- 2- 6- 1
داري و نگهداري مناسب از تاسیسـات ایجـاد شـده    بره بر انجام مطالعات و اجرا، بهرهبراي تحقق اهداف یک طرح عالو

تواند عالوه بر توجه به ماهیت طرح میت لزوم و باکننده درصوربرداريین راستا کارفرما یا دستگاه بهرهاضرورت دارد. در
وطـه،  هـاي مرب رالعملي، آمـوزش پرسـنل، تهیـه دسـتو    برداري و نگهدارانجام امور بهرهپرسنل فنی خود درگیري از بهره

ـ     و تاکار و غیره، از خدمات مهندسین مشاور نیز براي یک دوره محدودنظارت بر نحوه هحصـول تجـارب کـافی اسـتفاده ب
ـ تعیین و انتخاب کـادر بهـره  کاري درعمل آورد. خدمات ارجاعی به مشاور برحسب مورد ممکن است شامل هم رداري و ب

هاي مربوطه و فهرست وسایل و تجهیزات و اسیسات، تهیه دستورالعملاري از تبرداري و نگهد، کمک به بهرههاآنآموزش 
د به نحـوي کـه در   زمان با خدمات مرحله سه انجام گیرمصالح موردنیاز باشد. این خدمات برحسب مورد ممکن است هم

باشد.کاربرداري و نگهداري، وسایل و کادر مربوطه آماده بهشروع مرحله بهره
باشد:رح زیر میخدمات این مرحله به ش

طرحتصویبی2چرخه کاربرداري طبق نمودار انجام خدمات بهره-
انجام خدمات نگهداري طبق نمودار چرخه کار تصویبی طرح-
توجه به برنامه تنظیمیبرداري و نگهداري باتکمیل آموزش پرسنل بهره-
برداري و و مهم درطول دوره بهرهقایع عمده هاي الزم و ثبت وادواري و اضطراري و انجام بررسیهايبازرسی-

نگهداري
انجام تعمیرات و نوسازي-
توجه به اهداف آنارزیابی عملکرد طرح با-

1- As Built
2- Flow chart
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م) و و(درصـورت لـز  برداري و نگهداري براساس تحلیـل عملکـرد طـرح   هاي بهرهچرخه فعالیتتجدیدنظر در-
هانگام نمودن دستورالعملههمچنین تهیه و به

برداري و نگهداري از طرح و تجهیزات موردنیاز ساالنه بهرهبینی مصالح، لوازمپیش-
ارائه خدمات و دریافت بهاي آن-
برداري و نگهداري از طرح هاي ساالنه بهرهبرآورد درآمدها و هزینه-
برداري و نگهداري از طرح هاي ادواري و ساالنه بهرهتهیه گزارش-
بخشی آنالجها براساس ارزیابی عملکرد طرح و عشناخت نارسایی-
با چگونگی انجام مطالعات و اجرا و تهیه گزارش ارزیـابی و  هاآنو حدود ارتباط هاتشخیص علل بروز نارسایی-

هاي آیندهدر پروژههاآنو عدم تکرار 1گیريدرس

بـرداري و  ناخته شده در مطالعه، طراحی، اجرا، بهـره صورت شگیري از رویدادهاي گوناگون که بهگیري عبارت است از درسارزیابی و درس-1
گیري درکلیه مراحـل یـک طـرح یـا     گردد، ارزیابی و درسصورت عوامل ناشناخته براي یک طرح یا پروژه حادث مینگهداري دیده شده و یا به

باشد.یري با دستگاه اجرا میگتواند تلقی گردد. مسوولیت ارزیابی و درسعنوان یک مرحله نمیباشد. لذا بهپروژه مطرح می



2فصل 2
هاي تعریف و معادل فارسی واژه

متداول که در تهیه استانداردها و 
دمات کاربرد دارندهاي خگزارش
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فصل دوم 
-

هاي خدمات کاربرد دارندهاي متداول که در تهیه استانداردها و گزارشتعریف و معادل فارسی واژه

ايتهیه استانداردها و خدمات مشاورهاهاي متداول در رابطه بتعریف واژه-2-1

در تهیـه اسـتانداردهاي مهندسـی آب و    اول کـه  هاي متـد و وحدت رویه در استفاده از واژهبه منظور ایجاد هماهنگی
نماید که هاي واحد، ضروري میهاي متفاوت از واژهد دارند و نیز جلوگیري از برداشتاي کاربرهاي خدمات مشاورهگزارش

باشد:ردنظر درحال حاضر به شرح زیر میهاي موادل فارسی هریک  ارائه شود. واژهتعریف و مع

1خدماتفهرست - 2-1-1

ردد.گدمات هر پروژه براساس آن تهیه میهاي کاري است که شرح خیک از زمینهبوط به هرعه خدمات مرمجمو

2خدماتشرح -2-1-2

ی، طراحی، اجرایی هاي مطالعاتیدن به اهداف تعیین شده در زمینهبراي رسهاآنخدماتی است که انجام مجموعه ریز
شود. بدیهی است هایی از فهرست خدمات را شامل میتبرداري ضروري بوده و متناسب با نیاز پروژه تمامی یا قسمو بهره

که شرح خدمات جنبه قراردادي و حقوقی دارد.

3خدماتیات فهرست یجز- 2-1-3

شود که براسـاس آن  مات اطالق میهاي ضروري انجام کار خدمات مندرج در فهرست خدو روشجزییاتبه مجموعه 
توان خدمات انجام شده را کنترل نمود.می

4دستورالعمل-2-1-4

گردد و عموما رعایـت آن  ک موضوع یا یک کار مشخص تدوین میدستوراتی است که براي انجام یوهامجموعه روش
الزامی است.

5راهنما- 2-1-5

هاي خاصی تدوین شده باشد.شود که براي تسهیل در کاربرد روش یا روشبه مجموعه اطالعاتی اطالق می

1- List of services
2- Terms of reference or (scope of services)
3-Detail of services or (checklist of services)
4-Instruction
5-Guideline
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1فنیمشخصات - 2-1-6

نند سطح کیفیـت، نحـوه و دقـت انجـام کـار، درجـه ایمنـی، ابعـاد لـوازم و          هایی مامجموعه مدارکی است که ویژگی
کند.عملیات و یا خدماتی را تعیین میتجهیزات،

2کاربردین یآ-2-1-7

ه بـراي طراحـی، سـاخت، احـداث،     هـاي عملـی توصـیه شـد    که روشاستتلفیقی از تجارب مفید و تحقیقات علمی
ـ ها و .... را تشریح میسازهسات، برداري یا نگهداري از تجهیزات، تاسیبهره اشـد  کـه اسـتفاده کننـده قـادر ب    طـوري هکند ب
کار گیرد.هها را در بخش مربوطه بدرنگ آخرین تجارب و پیشرفتبی

3نامهآیین-2-1-8

توانـد  گـردد و مـی  االجرا مـی هاي اجرایی است که به استناد موازین قانونی تهیه و عموما الزممجموعه مقررات و روش
استانداردهاي فنی نیز باشد.دربرگیرنده 

4طراحیمعیار -2-1-9

گردد.استوار میهاآنهاي طراحی بر یريگفنی هستند که قضاوت و تصمیم5ضوابطمجموعه 

6مقررات فنی- 2-1-10

و دربرگیرنـده  شـود بـه عمـومی داشـته و بـدان اسـتناد مـی      مجموعه مقررات پذیرفته شده و مدونی هستند کـه جن 
باشد.میاستانداردها و مشخصات فنی نیز 

1-Technical  Specification
2-Code of practice
3-Code
4-Design Criteria

در .سنی و ... يهفنی، ضابطيهعلمی، ضابطيهفارسی براي واژة ضابطه مفاهیم عام و کاربردهاي مختلف وجود دارد مانند: ضابطدر زمان -5
هاي قانونی و مصوب مراجع ذیصالح را به که جنبهاین واژه در موارديشود.از آن به دو صورت استفاده میاستاندارهاي مهندسی بسته به مورد

به کاربرده » معیار«هاي فنی مساله مطرح باشد تحت عنوان هاي کلی که جنبهدر حالتو» مقررات فنی«ته باشد تحت عنوان همراه داش
شود.می

6-Technical Regulation
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