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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

________________________________________________________________  
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين ن فني كميسيو

هاي رواداري اصول كلي معيار تاييد شده، كنترل سازگاري با ويژگي: 6قسمت  - در ساختمان هارواداري «
  » 1روش -ابعادي و كنترل آماري

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  روا، افشين
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات 
  ن شرقيصنعتي آذربايجا

    :دبيران
  قديمي، نيما

  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  تبريزي، آذر
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  شركت كيفيت آفرينان آذر
  
  

  شركت كيفيت آفرينان آذر
  

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
                                                     نازيال، ادريسي

 
واحد  اسالمي زاددانشگاه آ

  سردرود
  )كارشناسي ارشد معماري(
 

  عليرضا، الفت
  )شيميمهندسي كارشناس ارشد (
 

 پوربابا، مسعود             

                            )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(
 

                                        
 

  جديري، محمدعلي
  )كارشناس مهندسي عمران(
  
 

 
 

اداره كل استاندارد و تحقيقات 
  صنعتي آذربايجان شرقي

  
و  مراغهواحد  اسالمي دانشگاه آزاد

عضو هيئت مديره سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان 

 شرقي آذربايجان

 
شركت پيشگامان كيفيت هستي 

  آذر
  



 د 

  

  رو، ساسانفرشي حق
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  قديرزاده، ايوب
  )كارشناس ارشد زمين شناسي اقتصادي(
  
 

  قديمي كلجاهي، ليدا
  )كارشناس زبان(
  

  قديمي كلجاهي، فريده
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

                                                      عاطف، مشاور
  )هندسي عمرانم كارشناسي (
  
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات 
  صنعتي آذربايجان شرقي

  
م مهندسي معدن اسازمان نظ

    شرقي استان آذربايجان
  
 

  موسسه آموزش عالي مهرگان
  
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات 
  صنعتي آذربايجان شرقي

  
  آزمايشگاه همكار تكين ساز آزما
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  پيش گفتار
هاي كنترل سازگاري با ويژگياصول كلي معيار تاييد شده، : 6قسمت  - در ساختمان هارواداري «استاندارد 

 سازمانهاي مربوط توسط كميسيوننويس آن در پيشكه  »1روش -رواداري ابعادي و كنترل آماري
كميته ملي اجالس  در سيصد و پنجاه و سومينتهيه و تدوين شده و استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

مورد تصويب قرار گرفته  23/12/1390تاريخي ساختمانهاي مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد
استاندارد و تحقيقات صنعتي  سازمانقانون اصالح قوانين و مقررات  3 اينك به استناد بند يك ماده، است

  .عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شوده ب ، 1371 مصوب بهمن ماه ،رانيا
، لي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدماتهاي مبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

استانداردهاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل 
 .تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت ماين استاندارد ها ارائه شود، هنگا

   .خرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كردبايد همواره از آ ،بنابراين
  

:به شرح زير است  مورد استفاده قرار گرفتهمنبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد   
 

1-  ISO 3446-6:1986, Tolerances for building -Part 6 : General principles for approval criteria, 
control of conformity with dimensional tolerante specifications and statistical control - 
Method 1 
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اصول كلي معيار تاييد شده، كنترل سازگاري با : 6قسمت  -در ساختمان هارواداري
  1روش -هاي رواداري ابعادي و كنترل آماريويژگي

 كاربرد دامنه و هدف          1

هايي كه بهتر است تعيين شود و معيار تاييد ارائه اصول كلي طبق رواداري، ندارداستا اين تدوين از هدف
  .شود، استشده ويژگي هاي هندسي كه از هرگونه عمليات به كار رفته در ساختمان سازي حاصلي مي

ها در صنعت ساختمان، كه داراي رواداري مشخصي است، ها، ابعاد و موقعيتاين استاندارد براي انواع شكل
  .كاربرد دارد

  مراجع الزامي         2
. است شده داده ارجاع آنها به ملي ايران استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  .شود مي محسوبملي ايران  استاندارد اين از جزئي مقررات آن ترتيب بدين

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن 
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .جديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر استاست، همواره آخرين ت
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

اصول كلي و روشهاي  - روشهاي اندازه گيري در ساختمان ، 1388: 12677استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  پذيرش ابعادي بررسي

2-2   ISO 1803/1, Building construction - Tolerantes - Vocabulary - Part I : General terms. 

2-3   ISO 344317, Tolerantes for building - Part 7: General principles for approval criteria, 
control of conformity with dimensional tolerante specifica tions and s ta tis tical con trol -
Method 2 

يف و اصطالحاتتعار     3  
  :رود، اصطالحات و تعاريف زير به كار ميدر اين استاندارد

3-1  

  ويژگي
  مشخصه رواداري تعيين شده، مانند بعد، زاويه، شكل سطح و غيره
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3-2  

  واحد
تواند يكي از اجزاء سازنده، يا باشد، كه ميمييك واحد شامل يك يا چند مشخصه . موضوع مورد بررسي

  .يره باشدقسمتي از ساختمان يا غ

  .در نظر گرفته شده است »واحد«مترادف  6665ملي در هماهنگي با استاندارد  »اقالم«در اين استاندارد، عبارت  -يادآوري

3-3  
  بهر 

  .شوندساخته شده يا توليد شده تحت شرايطي كه يكنواخت فرض مي) واحدها(كميتي از كاالها 

  مشخص شدهالزامات ها و رواداري       4

  ).مراجعه كنيد ISO 1803-1به استاندارد (دهد تغيير مجاز اندازه را ارائه ميهاي رواداري ويژگي
  .مشخص شود هاي زيربهتر است ويژگي رواداري حداقل به يكي از روش

  در مدارك قراردادي، -
 در طراحي، -

 شود،المللي كه به آن ارجاع داده ميدر يك استاندارد ملي يا بين -

 .شودبه قرارداد ارجاع داده ميدر مدارك ديگري كه  -

  .شودهيچگونه ويژگي رواداري ارائه نشده باشد، الزامات مطابق با روال معمول فرض مياگر 
  :هاي زير باشندتوانند به يكي از شكلميها ويژگي

A - الف
BD 

   كه در آنA+B=T ) مراجعه كنيد 1به شكل(  
   :بايد نامعادله زير را برآورده كند Xه شده به اين معنا كه بعد نشان داد

                                                                                                     D+A   ≤ X≤  D-B 

 

 

 

 

  1شكل 

  )مراجعه كنيد 2به شكل ( T ≤ X هاي يك طرفه مانند نامعادله -ب
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  2شكل 

بارات رياضي يا زباني، حجم يا سطح دربرگيرنده موقعيت مرجع ارائه شده در طرح، مطابق با ويژگي، با ع -پ
  )مراجعه كنيد 3به شكل ) (به استاندارد   مراجعه كنيد(نقطه واقعي بايد قرار گيرد 

  
  
  

  3شكل 
  

گيري دازهممكن است به صورت مستقيم يا غير مستقيم شامل شرايطي باشد كه ابعاد ان هاي رواداريويژگي
  .مراجعه كنيد12677ملي شماره ها و ابزار مورد استفاده، به استاندارد براي مشاهده روش. شوندمي

  هاي اجرايي كنترلكارشناس روش    5
  .هاي رواداري يك كارشناس بايد تعيين شودبراي انجام كنترل يكنواختي ويژگي

  .م عمليات مهم زير را داشته باشداين كارشناس بايد دانش الزم و اعتماد الزم براي انجا
  .ها در يك بازرسي روزانهها و كنترل دادهگيريگيري و ثبت اندازهنظارت بر فرآيند اندازه - الف
  .گيري شودها بايد بر اساس مالحظات اقتصادي و فني تصميموسعت بازرسي -ب

  تاييد واحدها     6
  معيار       6-1

  .شودكه در هماهنگي با ويژگي رواداري پذيرفته مي يهايتمامي مشخصههر واحدي با 
  .شودهر واحدي با يك مشخصه كه در هماهنگي با ويژگي رواداري نباشد، پذيرفته نمي

 گيري مجدد واحدهاشرايط اندازه 6-2

هاي گيريگيري دارد، اندازههايي كه يك يا چند اشتباه اندازهگيريمشخص شده است كه نتيجه اندازه
  .گيردهمان واحدها انجام مي جديدي براي

 اطالعات درباره واحدها پذيرفته نيست 6-3

  .هر واحد پذيرفته نشده بايد در بازرسي روزانه ثبت شود
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  تاييد كاالها 7
 معيار 7-1

هاي اجرايي معتبر براي تاييد يا رد قوانين و روش. بايد بر پايه تاييد واحدهاي انفرادي باشد كاالها معيار تاييد
شوند، معتبر توصيف شده است، براي واحدهاي انفرادي در بهر كه بازرسي مي 6اي كه در بند اقالم، به گونه

  .باشندمي
  .هاي روزانه بيان شوندشوند و معيار مورد پذيرش كاالها بايد در بازرسيهايي كه كنترل ميمشخصه

 پارامترهاي بازرسي 7-2

  . ها بوده يا بر اساس توافق بازرسي باشندپارامترهاي بازرسي مورد استفاده بايد، مبتي بر استاندارد
 بحراني  به عنوان يك معيارهنگام بحث و مذاكره روي پارامترهاي بازرسي ممكن است برخي نقايص و عيوب 

  .در چنين مواردي هر قلم كاال بايد مورد بازرسي قرار گيرد. در نظر گرفته شوند
اهميت حياتي براي ساختمان و ايي محدود شود كه هتعيين عيوب به عنوان معيار بحراني بايد به مشخصه

  .فرآيندهاي ساختمان دارد
  .نيز مفيد است 100% در مورد كاالهاي خيلي كوچك، بازرسي 

  )بازرسي نمونه(هاي گويا تاييد توسط نمونه 8
نگام با اين وجود، ه. گيردبازرسي نمونه در ابتدا براي ادامه دادن مجموعه كاالها مورد استفاده قرار مي

  .ها به داليل اقتصادي مفيد هستندبازرسي تعداد كمي از كاالها، روش
اين به اين معني است كه بازرسي و . ها قابل اجرا استبراي يك مجموعه از كاالها، جايگزين كردن روش
  .شوندقبلي، هدايت ميمعيار پذيرش كاالها، توسط نتايج بازرسي كاالهاي 

باشند، ها را دارا مياي از نقصدرصد پايين قابل مالحظههنگامي كه كاالها  ،در اين روش به داليل اقتصادي
  .يابدسطح بازرسي كاهش مي

  .ها به ميزان توافق شده نزديك باشد، بازرسي دقيق استزماني كه درصد نقص
- گزين ميجاي 100% شود، بازرسي نمونه با بازرسي هاي دقيق رد ميزماني كه تعداد كاالها به خاطر بازرسي

  .شود
  .دهدتر، بازرسي كاال اطالعات بهتري روي تنوع ارائه ميبا تقسيم كلي واحدها به واحدهاي بيشتر و كوچك

  برداريبرنامه نمونه        9
شود، كه شامل اطالعات دقيق تشكيل برداري ناميده ميبرنامه قابل قبول بودن بازرسي نمونه، برنامه نمونه

. هاستهاي واحدها در نمونهگيريها مطابق با اندازهو معيار نمونه براي پذيرش يا رد كاالهاي كاالها، اندازه
  .نامه بازرسي مشخص شودبرداري در توافقبهتر است برنامه نمونه
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  .برداري را فراهم كندكارشناس بايد بر پايه پارامترهاي مشخص شده و دانش محصوالت، برنامه نمونه

  كاالها در پذيرش و        10 
ها با تقاضاي برنامه هاي واحدها در نمونهگيريبرداري و مقايسه اندازهقابليت پذيرش با انجام برنامه نمونه

  . شودبرداري تعيين مينمونه
  .برداري پذيرفته شده و كنترل شودها مطابق برنامه نمونهشود كه تمام مشخصهيك كاال زماني پذيرفته مي

  .به واحدهاي پذيرفته شده و رد شده تقسيم كرد 100% توان با يك بازرسي ، مياگر يك كاال رد شود
  .شودنفع پذيرفته ميكاالهاي رد شده در شرايط خاصي با توافق طرفين ذي

هاي تواند به صالحديد خود نمونهباشد، مياگر كارشناس شك كند كه كاالها شامل واحدهاي معيوب مي
  .شده طراحي كرده و آنها را بازرسي كندپذيرفته بيشتري از كاالهاي 

ريزي شده يا غيره، اگر هاي برنامهچه از نمونهتمام واحدهاي معيوب كه ممكن است در كاال يافت شود، 
  .امكان تعمير آنها به صورت رضايت بخشي فراهم نباشد، بايد با واحدهاي جديد جايگزين شوند

  هاگيريالزامات صحت در اندازه         11
  .ها و عملكرد باشدگيري بايد شامل تقاضاي تجزيه و تحليل خطا و صحت دستگاهويژگي روش اندازه

  شرايط مرجع       12
در زمان متفاوت و در شرايط فيزيكي متفاوت از آني كه مشخص شده است، الزم است  گيرياندازه به هنگام

در شرايط مرجع ارائه تغييري كي و كشساني، با در نظر گرفتن تغيير دما، جمع شدگي و تغيير شكل پالستي
  . شده در ويژگي رواداري صورت گيرد


