
 

  دستورالعمل تشخيص صالحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي

  )مصوب شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان(
  

ارد اسـتاند آيين نامه اجرايي آن ، بـه منظـور دسـتيابي بـه كيفيـت       10 و 4قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مواد  4 و 2 ، 1به استناد مواد 
  خدمات مهندسي ساختمان ، دستورالعمل تشخيص صالحيت و صدور پروانه اشتغال به كار در زمينه خدمات فني آزمايشگاهي بـه شـرح زيـر ابـالغ    

  :مي گردد

  تعاريف -1ماده 

و برقي در  به امور مربوط به كليه آزمايشهاي ژئوتكنيك ، بتن ، مصالح ، سازه اي و تأسيسات مكانيكي :خدمات فني آزمايشگاهي  -1-1

  .ساخت و ساز اطالق مي شود 

به اشخاص حقوقي اطالق مي شود كه پروانه اشتغال به كار در امور آزمايشگاهي مطابق ضوابط اين  :شركتهاي فني آزمايشگاهي  -1-2

  . دستورالعمل از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت كرده باشند

  :اي خدمات فني آزمايشگاهي شرايط احراز ، تعيين حدود صالحيت و پايه شركته -2ماده 

  .ن در روزنامه رسمي آگهي شده باشدشركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت در اداره ثبت اسناد به ثبت رسيده و تأسيس آ -2-1

 .منظور شده باشد  1 -1در موضوع شركت فقط انجام و ارائه خدمات فني آزمايشگاهي و حداقل يكي از زمينه هاي موضوع بند  -2-2

 . ركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي بايد عضو حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان باشند ش -2-3

حداقل دو نفر از مديران شركت بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي باشند و حضور حداقل يك فرد داراي صـالحيت حرفـه اي بـا     -2-4
 .موضوع شركت در هيأت مديره الزامي است 

امتياز آور باشد ، نمي توانند از پروانه ) متناسب با موضوع آزمايشگاه ( لين كه پروانه اشتغال آنها براي شركت اعضاي هيئت مديره و شاغ -2-5
 .اشتغال به كار خود در جاي ديگري استفاده نمايند 

تجهيزات آزمايشگاه شرايط الزم بر اساس مدارك تحصيلي ، رشته ، پايه پروانه اشتغال به كار اعضاي هيأت مديره و شاغلين ، وسايل و  -2-6

 .تعيين مي شود  4تا  1مطابق جداول 

 .كاليبره نمودن تجهيزات و دستگاههاي مورد استفاده از مراجع ذيصالح اقدام نمايد  براي، شركت موظف است  -2-7

بـوط  بخش پذيرش ، بخش آزمايشات مر( بخش  3متر مربع مساحت و داراي حداقل  80مكان آزمايشگاههاي بتن مي بايستي حداقل   -2-8
متـر مربـع          100اختيار گردد و براي آزمايشگاههاي بـتن و ژئوتكنيـك حـداقل مسـاحت     ) به بتن و بخش نگهداري حوضچه هاي بتن 

  .و از احداث محل آزمايشگاه به عنوان مغازه تجاري پرهيز گردد  در نظر گرفته شود
  
  
  
  



 

  
  )1(جدول شماره يك 

  
 ليست حداقل وسايل و لوازم اجباري آزمايشگاه هاي استان قزوين 

    
 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

نوع 
  وسايل و تجهيزات آزمايشگاه
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  تن) 200(جك بتن شكن دويست
  قالب هاي استاندارد نمونه برداري بتن

  وسايل جا دادن بتن
  وسايل انجام آزمايش اسالمپ

  حوضچه نگهداري نمونه هاي بتني
  دستگاه كر گيري با ملحقات

  يا سايش انتهاي نمونهقالب استوانه اي استاندارد با وسايل كپينگ
  وسايل آزمايشهاي فيزيكي و مكانيكي سيمان

  وسايل تعيين مدول االستيسيته بتن
  دستگاه آلتراسونيك

  )ارزش ماسه اي( SEوسايل تعيين 
  گرم01/0ترازو بادقت
  گرم1/0و1ترازو با دقت

  دستگاه تست كشش ميلگرد 
  دستگاه تست خمش

  ه تست ضربهدستگا
 سري كامل الكها

  گرمخانه
  دستگاه لس آنجلس

 ترمومتر بتن
  ليتري بتن100مخلوط كن كفي

 مخلوط كن مالت
  سنجش نفوذپذيري بتن

  )خوردگي آرماتور در بتن(دستگاه نيم پيل
  دستگاه تقسيم كننده شن و ماسه

  )نمونه بتن كرگيري شده(دستگاه برش بتن
  دستگاه ذوب و يخبندان بتن

  دستگاه هواسنج بتن
  دستگاه ميز لرزان براي بتن ريزي نمونه ها

  دستگاه انبرك لوشاتوليه
  دستگاه سنجش عمق كربناسيون



 

  )1(ره يك جدول شما
  

 ليست حداقل وسايل و لوازم اجباري آزمايشگاه هاي استان قزوين 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در خصوص ساير تجهيزات الزم براي آزمايشهاي ساختماني و تأسيساتي ، داشتن تجهيزات بـراي شـركت الـزام آور    *

  .نيست و مي توانند از امكانات ساير دستگاهها يا بخش ها استفاده نمايند 

  

  

  

نوع 
  وسايل و تجهيزات آزمايشگاه
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  تجهيزات بازرسي چشمي
  تجهيزات تست مايعات نافذ

  تجهيزات آزمايش ذرات مغناطيسي
  تجهيزات آزمايش آلتراسونيك

  ندارد براي كاليبراسيونسري كامل بلوك هاي استا
  گيج هاي جوشكاري

  ابزار اندازه گيري ابعاد جوش

ك
كني

ئوت
ه ژ

شگا
ماي
آز

  

  سري كامل الك
  دستگاه كاساگرانده

  گرم 01/0ترازو با دقت 
  گرم1/0و1ترازو با دقت

 گرمخانه
  دستگاه تك محوري
  دستگاه برش مستقيم

 وسايل تحكيم
  تر براي تعيين چگالي دانه هاپيكوم

  لوازم انجام آزمايش هيدرومتري
  لوازم انجام حد خميري خاك
  ظروف تعيين درصد رطوبت

  و دانسيتهCBRوسايل تراكم ،
  دستگاه سه محوري با ملحقات

  وسايل كامل حفاري و نمونه برداري
  SPTوسايل آزمايش

  وسايل كامل آزمايش صفحه
  



 

  امتياز دهي شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي -2جدول شماره 

  امتياز به ازاي هر نفر  ضوعمو  

  

  رشته

  7  رشته متناسب با موضوع آزمايشگاه
  3  ساير رشته هاي هفت گانه ساختمان*

  20  حداكثر امتياز

  

  مدرك متناسب با موضوع آزمايشگاه*

  8  كارداني

  12  كارشناسي

  16  كارشناسي ارشد

  20  دكتري

  60  حداكثر امتياز

  
  

  مايشگاهمتناسب با موضوع آز غير مدرك

  2  كارداني

  3  كارشناسي

  4  كارشناسي ارشد

  5  دكتري

  10  حداكثر امتياز

  60  حداكثر امتياز

  

  پايه مهندسي

  5  3پايه 

  8  2پايه 

  10  1پايه 

  15  ارشد

  

  پايه كارداني

  2  3پايه 

  3  2پايه 

  4  1پايه 

  20  حداكثر امتياز

  .اقدام نمايند  17025بايستي نسبت به پياده كردن استاندارد ملي  2ه بر امتيازات جدول شماره شركتها براي دريافت باالترين پايه عالو* 

حداكثر امتياز % 30در هر صورت امتياز ساير رشته هاي غير متناسب با امور آزمايشگاهي در رشته هاي هفتگانه ساختمان نبايستي بيش از  *

  .مربوطه باشد 



 

رشته هاي متناسب با موضوع آزمايشگاه ژئوتكنيك ، عمران و ژئوتكنيك مي باشد و رشته هاي غير متناسب با موضوع آزمايشگاه ژئوتكنيك ،  -
  .ساير رشته هاي هفت گانه مهندسي ساختمان ، فيزيك ، زمين شناسي ، معدن و شيمي مي باشد 

اختماني و تأسيساتي ، رشته عمران مي باشد و رشته هاي غير متناسب با موضوع رشته هاي متناسب با موضوع آزمايشگاه بتن و مصالح س -
  .آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني و تأسيساتي ، ساير رشته هاي هفت گانه مهندسي ساختمان و شيمي مي باشد 

شد و رشته هاي غير متناسب ، ساير رشته رشته هاي متناسب با موضوع آزمايشگاه سازه و جوش ، رشته هاي عمران ، جوش و متالوژي مي با -
  .هاي هفت گانه مهندسي ساختمان ، شيمي و مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي مي باشد 

  پايه بندي بر اساس امتياز - 3جدول شماره 

  ارشد  1  2  3  پايه

  91-100  71-90  51-70  30-50  حدود امتياز

  

    ر شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهيحدود صالحيت و ظرفيت اشتغال به كا -4جدول شماره 

 پايه پروانه اشتغال به كار

 شخص حقوقي 

  الزامات

  ارشد  پايه يك  پايه دو  پايه سه

مدرك تحصيلي يك نفر از اعضاء حداقل 

  هيأت مديره

  ليسانس عمران
  3پايه 

  ليسانس عمران
  3پايه 

فوق ليسانس متناسب * 
 1با موضوع شركت پايه 

فوق ليسانس متناسب با 
 ضوع شركت در پايه ارشدمو

  الف ، ب و ج و د  الف ، ب و ج و د  الف ، ب و ج  الف و ب  مجازساختماني گروه هاي 

  250000  150000  100000  70000  حداكثر ظرفيت اشتغال به كار ساليانه

  50  50  50  50  حداكثر تعداد كار ساليانه

  .مران باشد فوق ليسانس متناسب با موضوع شركت كه داراي ليسانس رشته ع* 

طراحي ، نظارت و اجراي  اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره يا شاغلين شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي نمي توانند در بخش هاي : 1تبصره 
  .پروژه هاي تحت قرارداد خود فعاليت نمايند 

  .ه باالتر باشد در هر حال پايه شركت نمي تواند از باالترين پايه يك نفر از اعضاء هيأت مدير : 2تبصره 

حوزه فعاليت شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي با تعيين صالحيت پايه هاي سه ، دو ، يك و ارشد سراسر كشور و توسط وزارت  : 3تبصره 
   .مسكن و شهرسازي تعيين و صادر مي شود 

  
  

  

  



 

  

  :اهم وظايف و مسئوليتهاي شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي  -3ماده 

  مكانيك خاكيشگاه آزما -1- 3

  .، شناسايي نوع خاك و طبقه بندي خاك(Gs)تعيين پارامترهاي فيزيكي از جمله تعيين وزن مخصوص ، تراكم و تعيين توده ويژه       -           
    عيين نفوذ پذيري شيرابه آزمايشهاي مربوط به تراوش مانند نفوذ پذيري با هد ثابت و افتان براي خاكهاي درشت دانه و ريزدانه ، ت      -           

  . در خاك ، تعيين نفوذ پذيري ژئوتكستايل ها و ژئونت ها                 
  . آزمايش اندازه گيري پارامترهاي مقاومت برشي خاك       -          
  . آزمايش سه محوري و تك محوري با قطرهاي مختلف و برش مستقيم در ابعاد متفاوت       -          

  . ارائه توصيه هاي الزم به كار فرما       -          
  . انجام ساير موارد مربوطه       -          
  . ارائه گزارش به كارفرما       -          

  آزمايشگاه بتن و مصالح بتن  -2- 3

            پوزوالنها ، بتنكنترل كيفيت مصالح تشكيل دهنده شامل سيمان ، سنگدانه ، آب مواد افزودني و  -3-2- 1        

  دانه بندي ، تعيين رطوبت ، ميزان جذب آب ، تعيين وزن مخصوص ، مقاومت در برابر سايش ، تعيين افت وزني سنگدانه ها در برابر      -       
  به ، تعيين ميزان كلرور و سولفات سديم و منيزيم ، تعيين پتانسيل واكنش قليايي سنگدانه ها ، تعيين مقاومت در برابر ضرسولفات             
  . سنگدانه ها ، تعيين  درصد تطويل و تورق            

  . ، تعيين كل مواد محلول و ميزان سختي كل آب  Phتعيين ميزان كلرور و سولفات آب ، تعيين  -

تشكيل دهنده ، افت سرخ  زمان گيرش سيمان ، مقاومت فشاري و كششي مالت سيمان ، تعيين نرمي سيمان ، تعيين درصد عناصر -

 . (L.O.I)شدن سيمان 

 . تعيين اثر مواد افزودني و پوزوالني بر خواص بتن -

 . بررسي انطباق مصالح مصرفي با استانداردهاي مربوطه -

 . ارائه طرح اختالط بتن -

 . انجام ساير موارد مربوطه -

 . ارائه گزارش به كارفرما -

  
  
  
  



 

  

  ارزيابي وضعيت سازه بتني  -2-3-2

  ، تعيين اسالمپ) دو نيم شدن ( تعيين مقاومت فشاري بتن ، تعيين مقاومت كششي بررسي فرمول كارگاهي و طرح اختالط بتن ،      -        
  ز ، نمونه برداري از بتن تازه در محل ، مغزه گيري ا) مقدار سيمان ( تعيين مقدار هواي بتن تازه ، وزن مخصوص بتن ، عيار بتن  بتن ،            
  ، تعيين حدود مقاومت فشاري بتن سخت شده با) آلتراسونيك ( بتن سخت شده ، آزمايشات غير مخرب بتن به طريق ماوراء صوت             

  .ازچكش اشميت ، تعيين نفوذ كربناتاسيون ، تعيين ميزان خوردگي آرماتور  استفاده            

  . ...تلف چون ميلگرد ، دالها ، ستونها ، تيرها ، و اتصاالت و تعيين نوع و مقاومت مصالح عناصر سازه هاي مخ -
  . انجام دادن آزمايشهاي كششي ، فشاري و خمشي بر روي انواع عناصر سازه اي -

 . انجام آزمايش و تعيين خرابي بر روي انواع اعضاء باربر فوالدي و بتني -

 . د خسارت و تعميراتسازه مختلف و آسيب ديده جهت برآور   monitoringرفتار نگاري  -

 . انجام ساير موارد مربوطه -

  . ارائه گزارش به كارفرما -
   

              آزمايشگاه جوش و سازه  -3- 3

  . انجام آزمايشهاي مخرب و غير مخرب  -         
  

  آزمايشگاه مدارك و شرايط مورد نياز جهت صدور پروانه -4ماده 

  . اعضاي هيأت مديرهاصل و تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر  -1

 . اصل و كپي مدارك تحصيلي هيأت مديره -2

 . يك نسخه اساسنامه و روزنامه رسمي -3

 . ارائه مدرك عضويت در سازمان نظام مهندسي -4

 . سوابق حرفه اي اعضاء -5

 . 1وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي متناسب با نوع خدمات و پايه مطابق جدول شماره  -6

  . داشتن مكان مناسب -7
  

  رجع رسيدگي به تخلفاتم -5ماده 

انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ، مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شوراي               
  .دستورالعمل مي باشد 

  


