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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 مراکت  و  اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   ستامانه   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند
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 یش گفتارپ

که  "بازنگر  و ممی   عمیکرد :3ری   عمر خدمت قسمت برنامه -اختاا  ساا و داراییساختمان"استاندارد 

تهیه و تدوین رده است و در  سازمان میی استاندارد ایران توسط پیش نویس آن در کمیسیون اا  مربوط 

ساختمانی مور  و فراورده اا   مهندسی ساختمان و مصادح کمیته میی استاندارد  یهاجالسپانصد و افتمین 

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  11/9/23

 تشر می رود .، به عنوان استاندارد میی ایران من1331مصوب بهمن ماه   و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد

، عیوم و خدمات، اا  میی و جهانی در زمینه صنایع برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این 

 بوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مر

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد .

 
 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است

 
ISO 15686-3: 2002, Buildings and constructed assets - Service life planning- Part 3: Performance 

audits and reviews 
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 ريزي عمر خدمتبرنامه -هاي ساختها و دارايیساختمان

 عملکرد و ممیزي بازنگري :3قسمت 

 دامنه کاربرد هدف و  4

. این استاندارد در ری   عمر خدمت استبرنامها  اجرا  موثر استاندارد، تعیین روری براین ادف از تدوین 

دوره ، ساخت و در صورت نیاز مدیریت خالصه، خالصهپیش مورد روش و رویکرد اعمال رده در طراحی، 

برا   تزم اقدامات که منطقی اطمینان حصول برا اا  ساخت اا و داراییساختمان از استفادهو  1مراقبت

ین استاندارد در مورد . ارده استتوضیح داده  ،دورمیا راج زمان طولرسیدن به عمیکرد رضایت بخش در 

 انرژ  در برگیرنده و کاربر  زمین  مانندقابییت پایدار  س ترگسترده موضوعری   عمر خدمات و ا ینه برنامه

 .کاربرد ندارد
دوده،  وطاا، خطاا، پلاا، کاراا  زیربنایی مثل جاده، رامل ساختمان"دارایی ساخت" استاندارد، کیمهدر کل این  -يادآوري

  .بارداا  ریمیایی میاا و کارخانهمثل نیروگاه اا  مخابراتی و کاراا  مهندسی دیگرکاراا  ساختمانی مثل دکل

 انطباق  2

و  6و  3رود، با توجه به بنداا  که انجام می 9نیازمند ممی   عمیکرد طول عمر خدمتیاین استاندارد انطباق با 

مربوطه که این بنداا در آنها  اسنادبارد. این کار را باید در تمام انجام رود، می 3که باید طبق بند  اابازنگر یا 

یک پروژه،  دقیق و طراحی خالصهو  خالصهمراحل پیش  اابازنگر یا  اابیان کرد. ممی   ،روداعمال می

اا  بازنگر رود. ممی   یا انجام  این استاندارد باید مطابقاا  مهمی استند که قبل از ساخت حداقل فعادیت

این استاندارد صالحدید، مطابق  بسته به، امکانات استفادهکمیسیون، اجرا، تغییر و یا  ،دیگر طرح اودیه، ساخت

 رود.  انجام می

 الزامیمراجع   3

 اا ارجاع داده رده است. به آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ایران محسوب می رود ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد مییبدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالحیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،

اا ارجاع داده رده تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 حیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است.است، امواره آخرین تجدید نظر و اصال

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

                                                 
1- Life care  
2- Service life performance audit  
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اا  مدیریت کیفیت سامانهرانموداایی برا  ممی   ، 1336: سال 12911 رماره ناستاندارد میی ایرا 3-4

 محیطی یا زیست و/

3-2  ISO 6707-1: 2004, Building and civil engineering -Vocabulary - Part 1: General terms 

3-3 ISO 15686-1: 2000, Buildings and constructed assets- Service life planning- Part 1: General 

principles    

 اصطالحات و تعاريف  1

 ISO 6707, ISO 15686-1تعیین رده در استاندارداا  اصطالحات و تعاریف عالوه بر در این استاندارد

ISO19011  رود.می کاره ب، اصطالحات و تعاریف زیر نی 

1-4          

 عملکرد عمر خدمت يممیز

اا  نصب، دستورادعمل ، وطراحی دقیق و اودیه 1اا ، پروپوزالاد اماتاز  یگروه مستقیوسییه  به مندبررسی نظام

 .است در ارتباط با کفایت آنها و عمیکرد عمر خدمت دوره مراقبتکمیسیون و 

ا  پروژه اا فعادیتیا یک فرد مسئول یا پاسخ گو  مستقل برا   سازمان بعنوان یکمستقل  بخشیک در این متن  -4يادآوري 

 بارد.تحت ممی   است، نمی

 ، ساخت،که ناری از طراحیعاد  د قرارداد در دوره تعه پیشیناا  ممی   عمیکرد عمر خدمت، به رکستیک  -2يادآوري 

 .رودکردن یا نصب معیوب است، مربوط نمیجا جابه

1-2          

 2عملکرد عمر خدمت بازنگري

اا  نصب، کمیسیون و ، ودستورادعملطراحی دقیق و اودیه اا پروپوزال، مند قسمت دوم اد اماتنظام آزمون

 .است در ارتباط با کفایت آنها و عمیکرد عمر خدمت دوره مراقبت

1-3          

 3خالصهپیش 

                                                 
1- Proposals  
2 - Service life performance review 

3 - Pre- briefing 
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اا ارزیابی که نیاز برا  کاراا  ساخت و پایدار  مکان است زمانییک پروژه ساختمانی  یر اودین مرحیه درنظرگ

 .رده است

1-1          

 4طراحی اولیه

 روند. انتخاب اامجموعهو  قطعات، مواد بسیار  از یک طراحی قبل از اینکه توسعهدر  گام نخست

1-3         

 2دقیقطراحی 

 رود. اا در این مرحیه انجام میمجموعهو  قطعات ، محاسبات و مشخصات کاراا  ساخت،ااداده، ااطرح

1-6       

 دوره مراقبت

 ، تعمیرات، مرمت، حفاظت،رسانیخدمت، رامل نظافت، نگهدار ، یحایابی به طول عمر طرکه دست اقداماتی

 داد. ، را ترویج میتوجهیکماز  اجتناباده و کنترل استف

1-7         

 3بازيافت مديريت 

یک  برا که  م ردهافرامنابع  مجدد اقتصاد  از استفادهبیشینه کردن ری   برا  اا  کنترل و برنامهروش

 .بارده رده میاا  ساختپروژه کار

1-8         

 

 1مرجعک مدر

                                                 
1- Initial design  
2 - Detailed design 
3 - Recovery management 
4 - Reference document 
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دانده پاسخ تیم نشان رود کهبازدید، تهیه می ااداف، برا  ممی   و یا دیگر مدارک پشتیبانیپروژه و  کمدر

 .استپروژه،  خالصهعمیکرد عمر خدمت در  اد اماتبه  پروژه

1-3        

 4قابلیت اطمینان  

یک دوره زمانی  برا تحت ررایط معین  را عمل مورد نظرش سامانهیا  اامجموعه، احتمال اینکه یک ج ء

 مشخص انجام خوااد داد. 

1-41      

 2خدمت رسانیقابلیت   

 مناسب است. عمیکرد  اد اماتفراگیرت  یا تامین قابییت

1-44     

 3قابلیت دسترسی   

         را دارد. رسانیخدمتقابییت  ،یا خدمت امکانیک  در طول آن اایی کهدوره

1-42       

 1عدم انطباق 

 .است خا  اد اماتعدم تامین 

1-43       

 3مشاهده 

 رود.میثابت  عینی رکاوسییه مد هب بدست آمده در طول یک ممی   یا بازنگر  که واقعیت بیان

                                                 
1- Reliability 

2- Serviceability 

3- Availability  
4- Nonconformity 

5- Observation 
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 عمومی هاي ممیزيو مسئولیت الزامات  3

 اتکلی         3-4

عمیکرد در کل زمان به اندازه  این است کهاطمینان از  فراام آوردن اا  عمیکرد عمر خدمت به منظور ممی 

 دارایی استفادهمرمت، تغییر  رامل س دوره مراقبت، مدیریت ساخت طراحی، خالصه، خالصهدر پیش کافی 

، مورد نیاز عمر خدمتعمیکرد  ن است کهمعقول از ایبه منظور اطمینان  و در نظر گرفته رده است ساخت

    اا  عمیکرد عمر خدمت اطمینان، ممی   قابییت، انطباق و طرفیبی. برا  اطمینان از این حاصل خوااد رد

ا  اا  پروژهاز فعادیت به صورت مستقل اا  مج ایی استند که از سو  ممی اا  رایسته و کاردانفعادیت

 رود.، انجام میتحت ممی  

 مطابق روش باید ااانجام رود. ممی  استاندارد این   6و 3اا  عمیکرد عمر خدمت، باید طبق بنداا  ممی  

عمیکرد عمر  در ار نوع ممی  ، رود.اا  اصودی، انجام و روش و مشخص رده اا  رناخته رده مستندرناسی

طمینان از قابییت مقایسه و قابییت تکرار اا  پییرفته رده باید سازگار بوده و به ارناسی و روشخدمت، روش

  اییهعنوان وس فاکتوراا  مقدماتی، اظهاراتاا  ممی   استاندارد، . در صورت امکان چک دیستکمک کند

در اا اا و نمونهد. دستورادعملنرواطمینان در مراحل ممی  ، استفاده میقابییت و  سازگار برا  اطمینان از 

 رده است. بیانپ  وادف اطالعاتی اا  پیوست

تعیین رود. ج ئیات و حد ممی   و قبل از رروع کار ممی   رورن ار ممی   باید بصورت و دامنه کاربرد ادف 

محتمل   اا  را که یافتهی، بهدارتی و ایمنییطزمینه قانونی، مادی، محبرا  مثال در زمینه خاصی سآن اسناد 

اا  ممی   وجود دارته تهفکند. وقتی اعتماد و اطمینان زیاد  درباره یاازتاب میبگیرند میقرار استفاده مورد 

تمامی مستندات و  اا ارت. ثبترا خوااد د قوتو  ج ئیاتبارد، ممی   و مستندات آن سطح زیاد  از 

 طد. آزمایش مستندات مرجع توسنممی  ، باید نگهدار  رو  ااع مورد استفاده در دستیابی یافتهمدارک مرج

در ارزیابی است بعدا  ممکن. ممی  باردمی، ممی   روندهیا  مشتر یک گ ارش به  ،یک ممی ، نتایج ممی  

 خا ادف  .بازخواست رودفهرست رده در گ ارش ممی    اا نااماانگیتصحیحی در جبران  اقداماتکفایت 

و  دامنه کاربردامچنین به  و رودا  در چرخه عمر دارایی دارد که در آن انجام میتگی به مرحیهسممی   ب

ممی    روند ازیک دید کیی  1 پروژه تعریف رده است، بستگی دارد. جدول مشتر که از سو   ممی   گستره

 .دادمی ارائهرا چرخه عمر دارایی مراحل ویژه در ط به عمیکرد عمر خدمت مربو
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 ممیزي عملکرد عمر خدمت وابسته به چرخه عمر دارايی -4جدول

مراحل چرخه     

 عمر دارايی
 نوع ممیزي/مرحله

حالت 

 aممیزي
 هدف از ممیزي

 روژهآغاز پ
اا گیر طور مناسب در تصمیممینان از اینکه عمر خدمت به اطبرا   اصیی خالصهممی   پیش 

 مد نظر قرار گرفته است. نیاز به ساخت و انتخاب مکان،صورت در 

 اصیی خالصهممی    تعریف پروژه
ری   عمر برا  برنامه مناسبیمبنا   یک اطمینان از اینکهبرا  

 وجود دارد.دقیق و اودیه خدمت در مراحل طراحی 

 اودیه مفاایم اا حیاارزیابی مفاایم عمر خدمت طر برا  ثانویه ممی   طراحی اودیه اودیهطراحی 

 اصیی دقیقممی   طراحی  دقیقطراحی 

خالصه اطمینان از اینکه طراحی با اد امات عمیکرد عمر خدمت برا  

 درباره نصب و مناسبیاطمینان از اینکه اطالعات  برا  سازگار  دارد.

 اایی که در مراحل ساخت دخیل استند، تهیهبرا  آن کمیسیون

 رود.می

 ثانویه ممی   ساخت ساخت
صحیح مورد استفاده  یا مواد مورد نظر قطعاتارزیابی اینکه آیا برا  

     ب به درستی اجرا رده است نص  ااو دستورادعمل قرار گرفته

کمیسیون و 

 تحویل

ممی   کمیسیون و 

 6-6-6به بند س تحویل

  مراجعه کنید

 ثانویه

انجام رده  خوبیبه    کمیسیونااارزیابی اینکه آیا دستورادعملبرا  

 دوره مراقبتدرباره اجرا و  مناسباست. اطمینان از اینکه اطالعات 

 ، تهیه رده است.تسهیالت

 عمیکرد

دوره و  عمیکردممی   

 3-6-6به بند سمراقبت

  مراجعه کنید

 ثانویه
به خوبی اجرارده  دوره مراقبتاا  دستورادعمل آیا ارزیابی اینکهبرا  

 دوره مراقبت نظامکفایت  بازبینیبرا  و 

مرمت/ انطباق/ 

تغییر  /دگرگونی

 دکاربر

ممی   مرمت/ انطباق/ 

د / تغییر کاربردگرگونی

مراجعه  3-6-6به بند س

  کنید

 ثانویه

 دگرگونیمرمت/ انطباق/  و پیشنهادات ارزیابی اینکه دستورادعملبرا  

از گ ارش نویسی با اد امات عمیکرد طول عمر خدمت  د/ تغییر کاربر

اا  مناسبی در این کار مطابقت دارد. اطمینان از اینکه دستورادعمل

تهیه رده است. ارزیابی آنها که در اجرا  کاراا دخیل استند برا  

 اا به خوبی اجرا رده است اینکه آیا دستورادعمل

/ مصادره / استفاده

/ بازیافت تخریب/ 

 تثبیت مکان

مصادره / استفادهممی   

    / بازیافت تخریب/ / 

 تثبیت مکان

مراجعه  2-6-6به بند س

  کنید

 ثانویه

/ مصادره/ استفادهاا  اا یا دستورادعملارزیابی اینکه آیا طرحبرا  

ویا  استفاده خالصه/ تثبیت مکان و... مطابق با اد امات بازیافت تخریب/

 .بارد دقیقطراحی  پروژه اصیی و خالصه

اا ، و غیره مطابق با آن دستورادعملاستفاده ارزیابی اینکه کاربرا  

 .انجام رده است

a  مراجعه کنید 9-3به بند. 
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 مراحل ممیزي        3-2

در ار مرحیه را  ممی  ادف از امچنین رود. به انواع مراحل ممی   در چرخه عمر دارایی مربوط می 1جدول

ی استند یاااا  اصیی، حداقل ممی  ممی  را مشخص کرده است.  ثانویهاا  اصیی و تعریف کرده و ممی  

 اضافی ثانویهاا  رود. ممی   د انجاماستاندار این  6و 3بند ستطابق و توافق با بنداا  ممی   به منظور  باید که

یک انواع ممی   که باید رو   کمیت وگیر  درباره رود. در تصمیممیو یا تیم پروژه، انجام  مشتر با صالحدید 

 در رابطه با عمیکرد عمر خدمت، ریسک دریافتپروژه انجام رود، باید به اندازه پروژه و پیچیدگی آن و سطح 

 توجه خاصی کرد.

، اما حداقل سطح بارندتعریف رده در بات، قطعی یا تجوی    ثانویهاا  اصیی و تفاوت بین ممی  نیاز نیست که  -يادآوري

محتمل رناخته رده بات،  اا ریسککند. در انواع مشخص پروژه با استاندارد را تعریف میاین  ممی   مورد نیاز برا  تطابق با

اا  برق یا در نیروگاه مثال. برا  اا  دیگر توسعه یابندبرا  رامل بودن ممی   اا  ممی   اصییفعادیت فهرست است که

 بارد.گیر  یک فعادیت اصیی محتمل میرکل ، اامیت زیاد  دارته وتحویل اا فعادیت کمیسیون و  مکانیکی پیچیده، ارزیابی

، مگر باردن کامال موثر احتمال داردو  ااستتر از دیگر ممی  تدر کل بسیار سخ دقیقممی   طراحی  ،در عمل

نشده  انجام دقیقطراحی  ممی  گونه . بطور مشابه، اگر ایچمقدم بارد خالصهو  خالصهپیش ممی  اینکه 

ممکن است محدود بارد زیرا اطالعات  استفاده، مرمت، کارکرداا  ساخت، کمیسیون، بارد، تمامیت ممی  

 بنابراین اد امات زیر مطرح است :طراحی در دسترس قرار نگرفته است، از مرحیه  مرتبط

            به بندرود سانجام  دقیققبل از ممی   طراحی  باید امیشه خالصهو  خالصهپیش اا ممی   -الف

  .مراجعه کنید درباره زمانبند  ممی  3-2-1

بارد،  ضرور استاندارد قبل از ساخت این  ار زمانی که انطباق و سازگار  با باید دقیقممی   طراحی  یک -ب

 .گیردانجام 

ممی   طراحی یک دون ب دوره مراقبت کارکرد وساخت، کمیسیون،  یا مرمت، استفادهاا  ممی  وقتی  -پ

 رود، باید در گ ارش ممی  ، بیان رود.انجام اودیه  دقیق

 هانقش        3-3

 هاي ذينفعطرفمعرفی     3-3-4

. توصیف رده است روندهممی   ، ممی  و مشتر رامل سه گروه اصیی :  استاندارداین فرایند ممی   در 

تواند در دارایی ساخت منفعت مادی دارته بارد سمثل مادک، مستاجر، وام یا میاستفاده کننده، تواند میمشتر  

 ا پروژهخا  اا  از فعادیت یک فرد یا سازمان کهممی   است. ممی ، باید  گر  و مسئول آغازدانده، بیمه

 ممی   روندهاا است. یافتهدای  اا  ممی   و گ ارشو مسئول انجام فعادیت مستقل است، بارد تحت ممی  
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بارد، و مسئول فراام کردن و ارائه نی  ، سازنده، یا تامین کننده پروژه مدیرعموما طراح است اما ممکن است 

یافت رده در فرایند ممی   را  اا ناسازگار است تا ارگونه  مشتر اطالعات تزم پروژه به ممی  در ارتباط با 

 رناسایی و مشخص کند.
یا دوم انجام رود. یک ممی   دوم رخص توسط یک فرد از امان  سومبه عنوان یک رخص  تواندمی  در عمل ممی  – يادآوري

توسط یک فرد یا سازمان کامال  سومرخص   رود، اما از فعادیت تحت ممی   مستقل است. ممی سازمان یا تیم پروژه انجام می

 رود. مستقل از فعادیت تحت ممی   انجام می

 مشتري   3-3-2

   عبارتند از :مشاورانمدیر پروژه یا مراجعه کنندگان به س مشتر اا  و مسئودیت وظایف

 ممی  ؛ اا نیاز اعالم -الف

 ؛فرایند نمودن آغازو  امکار  کامل آن بدست آوردنبرا   ممی   روندهتماس با  -ب

 ترکیب تیم ممی  ؛ تصویبدر صورت امکان،  و انتصاب ممی  -پ

مراحل ممی   فهرست رده در  رامل ، ف ممی ااددامنه کاربرد، گستره و امشاوره با ممی  و تعریف  -ت

 د؛نحیف رواا یا از ممی   ممی   بارد باید رامل از پروژه اابخش کدامکه باید انجام رود و  1جدول 

نونی خا ، اد امات قا رامل ارگونه، که ممی  باید انجام داد بینی رده ممی  مشخص کردن مصارف پیش -ث

 یا اد امات دیگر؛ بیمه

  ممی  ؛دادن مناسب برا  انجام  صالحیت و فراام کردن منابع -ج

 ؛ طرح ممی  تصویب -چ

 ؛به طول عمر خدمتمربوط طرح  خالصهو  خالصهپیش اتتصمیم فراام کردن اطالعات -ح

 اا؛ توزیع آن تعییناا  ممی   و دریافت گ ارش -خ

عدم ناری از مات اصالحی اقدا رامل ارگونه ، ممی   روندهممی   سدر رابطه با  اا پاسخ رروع تعیین/ -د

 .تطابق

    شوندهممیزي   3-3-3

 عبارتند از : روندهمی  ماا  و مسئودیت وظایف
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 در صورت نیاز ؛س ف ممی  ااددامنه کاربرد و ا به کارمندان درباره اطالع رسانی -الف

 ممی  به منظور اطمینان از به وسییه العات دیگر مورد نیاز طبه مدارک مرجع و ا فراام کردن دسترسی - ب

 ؛موثر و کارآمد فرایند ممی  

 دستیابی به ااداف ممی  ؛برا  صدور مجوز امکار  با ممی   -پ

 ؛حیف روند مشتر خاصی از سو   طورا  از گ ارش ممی  ، مگر اینکه به دریافت نسخه - ت

انجام  مشتر ورت نیاز توسط در ص که اا و پیشنهادات در گ ارش ممی  ، پرسشااپاسخ به ناسازگار  - ث

 رود.می

 ممیز   3-3-1

 اا  ممی  عبارتند از :و مسئودیت وظایف

 ممی  ؛ دامنه کاربردو  تعیین معیار درساگر مناسب بارد ،  ممی   روندهو  مشتر مشاوره با  -فال

 ااداف ممی  ؛ وصولبرا  مرتبط بدست آوردن اطالعات ضرور   -ب

 ؛است فراام رده، ممی   رونده/ مشتر  توسطاطالعات کافی آیا برا  رروع ممی    -پ

از منافع و ارگونه نیاز  بادقوهتضاداا   با در نظر گرفتن، مشتر ترکیب آن با  تشکیل تیم ممی   و موافقت - ت

  ؛یاا  بیرونورود متخصصان از سازمانبرا  

در ارتباط گیارتن طرح مورد توافق با  ،روندهممی  و  مشتر طرح ممی   در مشاوره با  آماده ساز  - ث

 ؛گروهتمامی 

 مورد توافق؛  طرح ممی  طبقانجام ممی    -ج

 اا  ممی   و رسیدن به نتایج ممی  ؛برا  تعیین یافتهتبط مرو  کافی  ممی  مدارکآور  و تحییل جمع -چ

 اا؛به آن یافته رسیدندر رده  مراحل انجامو دتیل و  بصورت مج ا اا  ممی  ساز  یافتهمستند -ح

 از مدارک حاو  ممی   و رجوع به این مدارک در صورت نیاز؛ حفاظت -خ

 رونده در زمینه عدم انطباق بحرانی؛  و یا ممی  مشتر به اا  ممی   یافتهدادن بدون تاخیر  اطالع -د
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اایی برا  رناسایی ار گونه عدم توضیحات و مشاادات مهم در رابطه با اطالعات تهیه رده و گ ینهتصویب  -ذ

 انطباق؛

 زمان توافق رده در طرح ممی  ؛ مدت در مشتر دای رورن و واضح درباره ممی   به گ ارش -ر

بازنگر  اا و انطباق عدم به تمام "خاتمه دادن"برا   نامه، موافقت یک برمشتر توسط  تعییم موارددر  -ز

 ؛انداا، رناسایی ردهاینکه عدم انطباق کنترلاا برا  فعادیت /اطالعات

 سرممی رود. ، انتخاب میسرممی  ی به عنوانارگاه دو یا چند ممی  برا  ممی   یک پروژه، انتخاب روند، یک

توافق ممی   و طرح مورد  دامنه کاربردو تکمیل ممی   در  کارآمدموثر و  انجاماطمینان از  حصول مسئول

 است. مشتر توسط 

 . بیان رده است 12911در استاندارد میی  سرممی توضیحات  وظایف خا   - يادآوري

 هاتعريف مسئولیت   3-3-3

و ممی  قابل  روندهممی  ، مشتر بعنوان وظایف طور رورن به  باتاا  با اینکه بسیار  از وظایف در قسمت

پروژه در نظر گرفتن با زیاد واضح نبوده و ممکن است  وظایفبرخی از مسئودیت رناسایی برا  است،  رناسایی

اا  نقشاینکه تضمین  باید به طور مشترک مسئولو ممی ،  مشتر آن متفاوت بارد.  ذینغع اا گروهو  خا 

 .   بارند، اندواگیار رده واضح تعریف رده و تمامی وظایف فوق به طور خا 

 انتصاب ممیز        3-1

 زمان بندي    3-1-4

 یک انتصاب. مگر اینکه مر دارایی انتصاب رودچرخه ع ممی   قبل از رروع مراحل یادر زمان رروع باید ممی  

 :  توان با موارد زیر تعریف کردمیاا  دیگر را توافق رده بارد. منصب مشتر دیگر  با 

 ؛دقیققبل از انجام ممی   طراحی  خالصهو  خالصهنیاز به ممی   تصمیمات پیش  -الف

 .بوده است زماناز برخی  عمل برا  در که یک دارایی ساختزمانی  دوره مراقبتاا  فعادیت ممی  نیاز به  -ب

 صالحیت ها     3-1-2

اا  عمیکرد در انجام ممی   ،تجربهاا، دارا  ترکیب مناسبی از دانش، مهارت باید اا  ممی   ممی اا سیا تیم

در  تجربه باا  اا  حرفهممی   باید کاردان بوده و مهارت کاردر ذینفع آنها و  سرممی . بارند طول عمر خدمت

 باید :دارته بارند. ممی اا  را در پروژهی مدیریتو اصیی طراحی اا  زمینه
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را   اابخشسیا  ی ساختدر زمان ممی   دارای   مشابه کارسااو اندازه، پیچیدگی اایی با پروژه آرنایی با -الف

 ؛نشان داد

ارزیابی عمر  تک تک اعضا  تیم ممی  ، رامل تجربه از تجربه تخصص و، مدارک تحصیییاز ج ئیاتی  -ب

 ؛فراام نماید خدمت و اصول ممی  

 وجود ندارد؛ ممی   روندهنهانی بین اعضا  تیم ممی   و که ایچ تضاد  اظهارنامهفراام نمودن یک  -پ

اا  فنی در مهارت ا  یااا  حرفهگران سمثل نیاز به صالحیت، یا بیمهمعتبر افراد، اامشتر اد امات خا   -ت

 ؛را تامین کند ول خا  اص

از استقالل و آزاد  خودران از  مشتر  بهبه و  بارند ،کننداایی که ممی   میاز فعادیتمستقل باید  -ث

 ؛اطمینان بداند ممی   طولدر  دینفع تضادو  تعصب

اا در داخل تیم ممی   وجود خا  آن اا ررایط برا  ورود متخصصان خارجی که مهارت نمودنفراام  -ج

  نشود.اا  ممی   باید بر عهده ممی  بارد و به متخصص خارجی واگیار کل مسئودیت چند ارندارد. 

 منابع   3-1-3

ساختمان، استاندارداا، مثل مقررات محیی  رده مرتبط منتشرممی اا باید دسترسی آسان به اطالعات مرجع 

که برا  تامین ااداف ممی   مورد نیاز است،  مشتر راانمایی اسکان  اا  عمییاتی یا صنعت دیگر یاآیین نامه

 مهیا کند.

 سترسیدامچنین تحت تحقیق،  ساخت انواع دارایی دوره مراقبتو  عمیکردکیی طراحی، ساخت،  راانماییعالوه بر  -4يادآوري

مورد تواند میاا  تحت تحقیق، ر مکانرناسی یا اطالعات آب و اوا داا  زمیناز اطالعات مرجع تخصصی، مثل نقشهبه بسیار  

 .باردنیاز 

 رده  رده مورد استفاده در ممی  ، به روز منتشرحصول اطمینان از اینکه اطالعات مرجع برا  ممی اا باید 

ارائه  را ااییروش استند مرسوماستفاده اطالعات در زمان  ،در صورت نیاز نی  اطمینان از اینکه، بارند ومی

 .بکنند

اایی را گامبه اطالعات مرجع چاپ رده مورد استفاده در ممی  ، آینده  ممی اا باید در جهت حفظ دستیابی

 روند.می غیر قابل استفاده یابردارند، اطالعاتی که در نهایت دغو 

 ،رده استممی    ا  کهپروژه در مقابل معیار  بررسیبرا   ،دیگر یک داده به عنوانتواند میاطالعات  قبیل این -2يادآوري 

 . عمیکرد عمر خدمت دارایی ساختیا نواقص  آینده مباحثدر مورد  ، برا  مثالتزم بارد
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گ ارش ممی   مطابق با  ساز آمادهبرا  انجام ممی   و  کافیکه تیم ممی   زمان  یابدباید اطمینان  سرممی 

 د. نداررا طرح ممی  ، 

 کنترل کیفیت ممیزي        3-3

 ممیزها سازگاريارزيابی عملکرد و     3-3-4

دیگر، اا  ممی اا یا از طریق روش نظارتاز طریق یا  ،ممی   سازمانتوسط باید عمیکرد تک تک ممی اا 

مورد نامناسب  و رناسایی عمیکردانتخاب ممی   عمیکرد و بازیافتاین اطالعات را باید برا  نظیر . روندکنترل 

 .استفاده قرار گیرند

ممی   یکسانی در برابر معیار ممی   یکسان  رکامدبرا  رسیدن به نتایج مشابه زمانی که  اا  ممی  روش

 فعادساز   اا  کنترل کیفی ممی   باید برا طراحی نمود. روشباید رود، ممی اا  مختیف ارزیابی می توسط

 ییااروش چنیند. بین ممی اا، مطرح رو سازگار سیدن به مقایسه برا  ر و گیر عمیکرد ممی   به اندازه

 رامل موارد زیر بارند :ممکن است 

 ؛آموزری ممی اا  کارگاه -الف

 ؛عمیکرد ممی  اا مقایسه -ب

 ظران ممی   مجرب؛ات ممی   توسط ناگ اررنگر  بازو  ممی  اا عادیتنظارت بر ف -پ

 ارزیابی عمیکرد؛ -ت

 اا  ممی  .چرخش ممی اا بین تیم -ث

 استاندارداا  کیفیت سامانهل امثبرا  اا  کنترل کیفی موجود سبرا  تمام روشتواند مینظراایی تجدید

 .آیدممی   به حساب  عمیکرد عمر خدمت جانبی نقش مورد نیاز بارد، تا برا   سازمان ممی   در  2999

 هاگیريهاي ممیزي و نتیجهاطمینان يافته قابلیت   3-3-2

 دراعتماد از  یکنترل کیفی مرتبط  باید برا  فراام آوردن سطح مطیوباا  روش و ارگونهاا  ممی   سروش

 .رود، طراحی روندهممی  و  مشتر نتایج ممی   برا   ارگونهو    ممی  ااقابییت اطمینان یافته

دوره  یکطول ، از این رو ممی   در مونه موجود استجمع آور  رده در طول ممی   ضرورتا تنها یک ن رکامد

اا  در تمام ممی   اساسیقطعیت عامل عدم یک رود. بنابراین منابع محدود انجام می محدود  از زمان و با
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 ، واا  ممی   باید به کاربران اطالع داده روداز یافته این عدم قطعیت عمیکرد طول عمر خدمت وجود دارد.

 .مورد محاسبه قرار داندآن را ممی   انجام ری   و ممی اا باید در زمان برنامه

 اجراي ممیزي            6

 برنامه ممیزي         6-4

طرح  .کند آمادهرونده،   و ممی  مشتر یک طرح ممی   را با مشورت باید  سرممی در زمان انتصاب،    6-4-4

 باید رامل موارد زیر بارد :

 ممی  ؛ کاربردو دامنه ادف  -الف

و دامنه  ااداف اا  مهم در ارتباط بااا  خارجی، با مسئودیتط، سازمانتبمر در صورترناسایی افراد و  -ب

 ؛کاربرد

 ؛ضرور رناسایی مدارک مرجع  -پ

جااا  خا  در   ااممی   سرامل تاریخرده اا  توافق و طول مدت فعادیتد  پیشنهاد  بنزمان -ت

  ؛مناسب

 برا  فراام کردن اطالعات ممی  ؛ کیید  اا تاریخ -ث

 اا  ممی  ؛ ارشگ بند  مورد نیاز و متناوب اززمان -ج

مورد استفاده یا تهیه  دیگر اطالعات مدارک مرجع و حقوقیاطالعات مربوط به نگهدار  در آینده و وضعیت  -چ

 رده در طول دوره ممی  ؛

 رود.ار میرونده، برگ   یا ممی  /و مشتر در جیساتی که با  توافقی برنامه - ج

 اقدامارگونه و نی  تصویب اا  ساختمانی، ری   طرح و فعادیتبرنامهانعکاس ممی   برا   یحاطر  6-4-2

 : باردرامل موارد زیر  ی که ممکن استاقدامات نظیر. مورد نیاز استاا  ممی   ضرور  در پاسخ به یافته

 یا؛ ممی   روندهرده توسط  انجام اا  عمر خدمت خا فرضیه بازبینیاا برا  کمیسیون آزمون -الف

 .مناسب نبوده است عمر خدمتدستورادعمل  اد امات جایی کهانجام تغییرات طراحی در   - ب
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انجام  ممی   روندهو  مشتر  مکاتباتی که ممی  با به وسییه پروژه باید  اقدامات ات به عنوانگونه تغییرانجام ار

 .داد، صورت گیردمی

ا  ب رگ و اپروژه با. ژه و انتخاب مسیر بستگی خوااد دارتپرو طبیعتبه خا ،  ند  بهینه مراحل ممی  بزمان -يادآوري

 انعکاساا  مختیف برا  اایی از دارایی ساختمانی در زماناا  کار  مختیف یا بخشدرباره بسته دایپیچیده، ممی   و گ ارش

 .ضرور  است، دوره مراقبتاا  و طرح کارکرداا  ساخت و توسعه پیشرفت طرح و فعادیت

 مستندات        6-2

امراه با ار مدرک  ممی   روندهاا  ممی  باید به تمام اسناد مربوط به خالصه پروژه و از این طریق پاسخ 

مستند دیگر در حمایت از ادعااا  عمیکرد خدمت ساخته رده در مستندات پروژه، دسترسی دارته بارد. بسته 

ودی محدود به  باردگیرد این اسناد یا مدارک مرجع رامل موارد زیر میمی به مرحیه پروژه که مورد ممی   قرار

 : روداین موارد نمی

 و طرح بند ؛ دقیقترسیم  -الف

 و زمین؛ آب و اوااا  ررایط بررسی راملاایی بررسی -ب

 رود؛باید انجام  کار  که بند / یا زمانمشخصات و -پ

 ؛دوره مراقبتاا  دستورادعملیا / و کارکرد، کمیسیون، نصب - ت

 اا  ا ینه چرخه عمر؛طرح - ث

 اسناد نگهدار  و کارکرد؛ -ج

 ، کمیسیون، جداساز  قطعات،استفاده اق، مرمت، تغییرات، تغییر کاربر،اا  انطباا یا طرحدستورادعمل -چ

 ترمیم؛

یا  مه، گواای رخص سوم،تعهدناضمانت نامه، کننده، تودید اا گفتهل امثبرا  ارگونه اطالعات مربوط س -ح

  اا  طول عمر خدمت در مستندات پروژه؛آزمون  در حمایت از پیش بینی اا داده

تحییل ریسک انجام رده  اقداماتاا  عمیکرد طول عمر خدمت یا روجی مربوط بدست آمده از ارزیابیخ ار -خ

اا  اتفاقی، ارزیابی تحییل درختی، مدلنقص  ، FMEAس اا  تاثیر حادت رکستمثل تحییل[تیم پروژه توسط 

 ؛]قابییت اطمینان
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اا  عمیکرد عمر خدمت گیرته یا تجدید نظر رده، رامل گ ارش بدست آمده از ممی   ار ازاایی نسخه -د

 .مرتبط تایید ردهرک اار گونه مد

 .ممی اا قرار بگیرددر دسترس باید امچنین طراحی و دتیل این تصیمات تصمیمات مربوط به ممی   مدارک 

بیان  2-6-6تا  1-6-6 بنداا درباره اطالعات خا  مورد نیاز در ار مرحیه ممی  ، در  بیشتراا  دستورادعمل

 است. رده

 اطالعات پروژه بر رويتغییرات         6-3

 تهیهپروژه را  مسیرموجود در طول تهیه رده اطالعات  برا  اصالحات یا مرتبطممی  باید تمامی اطالعات جدید 

تصحیح  ،انعکاس این اطالعات جهت اا  ممی  یافتهنتایج و برا  اطمینان از اینکه اا  مناسبی مگاباید . نماید

 ، بردارته رود.رده است

تزم  ، ممکن استرودصادر دای ممی   گ ارش چرخهمهمی بعد از  جدید اصالحات یااطالعات  در جایی که 

. در برخی موارد، تغییرات تزم ممکن دای تجدیدنظر رده منتشر رودیا یک گ ارش پیوستبارد تا بصورت یک 

 اا  ممی   اضافه رود.   مراحل بعد  پروژه، به گ ارش برا است 

 ممیزي سوابق        6-1

و مورد استفاده در رسیدن  ممی   روندهیا  /و مشتر دریافتی از  دیگر مرجع و اطالعات سوابقممی  باید تمام 

 تاریخ دریافت و تاریخ و منابع اریک از تجدیدنظراا  اعالم رده را نگهدار  نماید. ،راملاا  ممی  ، به یافته

اطالعات مرجع  راملاا  ممی   ساا  بردارته رده در رسیدن به یافتهاایی را برا  ثبت گامممی  باید روش

مستند ممی   این دنباده اا  خود، اتخاذ نمایند. یافته خالصهاستدتل و  مشاوره رده و نشر بررسی رده ، و

رده بواسطه اد امات و  تعیین یا مشتر در یک دوره مناسب توافق رده با  آینده اا بازرسیباید برا   رده

 . رودتعهدات بیمه رخص ثادث، نگهدار  

د تا اگر یرگ انجاماا  ممی   روند ممی   و فعادیتسازد تا کنترل کیفیت را توانمند می ،ثبت دنباده ممی  

و اسناد کارکرد  که در طول دوره ممی    مراجعاا  بعد  دوباره بازبینی گردد. تمام داده ردنیازاا تشدید 

تمام ردن تمام مراحل ممی    تا  در ار مورد و مشتر تا توافق بین ممی  و باید  ،گیردمورد استفاده قرار می

 را بسوم تشخیص و تدارک بیند س خا  رخصاد امات  گونه . ممی  باید برا  ارمدت نگهدار  رودبرا  یک 

 . متناسب با حفظ دراز مدت اسناد ممی   آن اسناد رامل اطالعات قانونیمثال تضمین کیفیت، بیمه یا 

 اختصاصی متعیق به مادک یا محرمانه باید به صورت مناسب توسط ممی  نگهدار  رود.
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 اي ممیزيهگزارش        6-3

اا  ممی   ، یافتهمشتر جا  مورد نیاز به وسییه در مقایسه یک ممی   سیا یک مرحیه ممی    و در    6-3-4

خودش نخوااد، ممی   رونده  مشتر  استثناءکتبی ارائه نمود. مگر اینکه  یک گ ارش بصورت مشتر را باید به 

 نماید.ا  از گ ارش را دریافت نی  باید نسخه

پشتیبانی رده سبا توجه به توافق  مرجع مدارک ا  ازاا  ممی   یا یک خالصهگ ارش ممی   باید رامل یافته

   بارد.مشتر بین ممی  و 

 به ررح زیر رناسایی و گ ارش کند :را عدم انطباق  مربوط به ممی  باید اطالعات

 اطالعات نادرست؛ -الف

 یا ناقص؛ از دست رفتهاطالعات  -ب

 اطالعات ضد و نقیض؛ -پ

 اطالعات غیر کاربرد  یا درست تعریف نشده؛ -ت

 ؛اا  قابل اعتمادداده به وسییهالعات پشتیبانی نشده اط -ث

اا  قبیی، اا  رناسایی رده در ممی  ماانگیاطالعات اصالح نشده، مثل جایی که عدم انطباق و ناا -ج

 اصالح نشده باقی بماند.

-رود، که به برنامهاا  واقعی، پشتیبانی میداده به وسییهمل مشااداتی بارد که است راگ ارش ممی   ممکن 

رود، برا  مثال تنها ساختن دو دیگ بخار در اد امات طراحی خا  طول عمر انجام ری   طول عمر مربوط می

 رود.می

 گ ارش ممی   امچنین باید رامل اطالعات زیر بارد :   6-3-2

 ؛مشتر ج ئیات پروژه، ممی   رونده و  -الف

حیف رده در ممی   ، برنامه و  یا اا  خا  مشمول/سرامل بخش مورد توافق ااداف و مراجع اا دوره -ب

 اا برا  ممی  ؛ادف

 پیوست ادفبه س اایا مجموعه اا  خا یا بخش قطعات برا ادف ممی  ، برا  مثال از ار ثبت یک   -پ

  ؛مراجعه کنید
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ورد استفاده در دستیابی به و م ممی   روندهیا  مشتر یک فهرست از مدارک مرجع تهیه رده از سو   -ت

 اا  ممی   سرامل تاریخ دریافت، تاریخ اصالح، اطالعات تکمییی دریافت رده ؛یافته

ممی   و  مشتر یک فهرست از اطالعات چاپ رده یا مرجع دیگر سغیر از اطالعات تهیه رده از سو   -ث

   مورد استفاده در ممی  ؛رونده

 ؛داده است انجام ممی   که   ممی  سدر صورت مربوط بودن  و تاریخ ساا تحت پورش دوره زمانی -ج

 متخصصان خارجی؛یک از اویت اعضا  تیم ممی  ، رامل ار  -چ

 بیان ماایت محرمانه محتویات؛یک  -ح

 گ ارش ممی  ؛ برا دیست توزیع  -خ

 ردن با موانع؛ مواجه گونهارممی   رامل از فرآیند  خالصهیک  -د

  ؛دوره مراقبتاا  اا  رناسایی رده سمثل نصب یا فعادیتاا  عدم انطباقاا و یا نقشهعکس -ذ

 اصالحی انجام رده. ار اقدامپروژه و  برا اا  ممی   گ ارش اا از یافته خالصهیک  -ر

 پیوست پبه اا  ممی   در جا  مناسب استفاده رود سیافته ثبتی استاندارد باید برا  مقدمات فاکتوراا 

  .   مراجعه کنید

      و 1-6-6 بنداا  دای در مراحل گوناگون فرایند ممی   دراایی درباره اد امات خا  گ ارشدستورادعمل

 بیان رده است. 6-6-2

نیست، مگر اینکه، با اا  ممی   در پاسخ به یافته ار اقدام اصالحی مورد نیازوت مسئودیت ممی  مشخص کردن ممع -يادآوري

اا  مربوط به تدابیر مفید، بخشی از انتصاب ممی اا بارد. ددیل ، ررط پیشنهادات یا دستورادعملمشتر توافق بین ممی  و 

 .استممی ،  به ممی   روندهاز انتقال ناخواسته مسئودیت از  اجتنابنکردن درباره تدابیر مفید،  مشورت

 ها در هر مرحله اجراي ممیزي        6-6

 خالصهممیزي پیش     6-6-4

طراحی اصیی از ممی   عمیکرد است و باید قبل از ممی    ج ءیک  خالصهممی   پیش  ،وضعیت 6-6-4-4

ممکن است ام مان با ممی    خالصه، اجرا رود. اگر قبل از انتخاب محل انجام نشود، ممی   پیش دقیق

 انجام رود. خالصه
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   برا  ثبت و آزمون تصمیمات گرفته رده درباره پروژه مورد نظر انجام  خالصهپیش ممی    هدف، 6-6-4-2

 وجه پنهانی در مراحل بعد  نیستند. رورن اودیه  آید و اادافبنابراین ااداف متضاد  بوجود می ،رودمی

 آور ، ثبت و امتحان کرد :را باید جمع اطالعات کاربرد  زیر  ،هاورودي 6-6-4-3

 اا؛محل برا اا  بیند مدت اطالعات مربوط به برنامه -الف

اا اا، طرحمثل ارزیابی گ ینهاا  مدنظر قرار گرفته ساطالعات مربوط به نیاز به کاراا  ساختمانی و جایگ ین-ب

 و پیشنهادات برا  انطباق/ استفاده مجدد از امکانات موجود ؛ 

 برا  ساخت، اجرا و مدیریت امکانات؛اایی طرح -پ

 ؛اا  آینده، تطبیق و تغییر امکاناتاایی برا  مرمتطرح -ت

 ، تخریب، و بازساز ؛استفادهاایی برا  مدیریت طرح -ث

 محل؛ بازساز اایی برا  طرح -ج

، بهاءاا  مدیریت کارگاه ،مطادعات امکان سنجیبرا  مثال قبیی س مرتبطتصمیمات مدیریتی و پیشنهادات  -چ

 ارزیابی گ ینه اا ؛

نیرو  انسانی، ظرفیت  مواد و بیانیه عوامل محدود کننده س مثل دستیابی به سوخت برنامه ری   رده، منابع -ح

 ، خطر سیل یا زد ده . ااتحمل زمین مکان

ساگر انتصاب  روندهممی     یا مشتر انتصابی  مشاورسیا  مشتر مشاادات ممی  باید با  ،هاخروجی 6-6-4-1

 : اا عبارتند ازا  از عدم انطباقاا رناسایی و گ ارش روند. نمونهرود ، در میان گیارته رود. عدم انطباق

رده در  انجام ری  و بیند مدت، مثل عدم فرصت در توسعه آتی طبق برنامهمدت تناقض بین ااداف کوتاه  -الف

 یک مکان محدود؛

تایید نشده، مثل عدم بررسی موجودیت امکانات جایگ ین در قضایا  موجود، عدم نیاز کار  برا  پروژه  -ب

 انجام ارزیابی گ ینه اا؛

 به وسییه ، مثل بازگشت از مکان توافق رده مکانری   برا  استفاده مجدد از مواد، اج ا یا عدم برنامه -پ

 ؛ سخت است اآنه تخریبکه  ا کاراا  زمینی و سازه
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نشده، مثل کارگاه اصیی نسبتا غیر قابل  در نظر گرفتهکه بطور صحیح  دگرگونیآثار مرمت آینده، انطباق و  -ت

رکل و  به وسییهاا  آینده از محدودیت استفاده دگرگونیقابییت حمل ونقل، تغییرات یا انتقال نسبت به 

 پیکربند  ساختمانی یا ظرفیت باربر؛

اا  بنایی ساختمان برا شده یا بد تعریف رده، مثل طول عمر  که طراحی طول عمر پروژه تعریف ن -ث

 بارد.  سنتی می

 خالصهممیزي     6-6-2

طراحی یک عنصر اصیی ممی   عمیکرد است و باید قبل از ممی    ممی   گ ارش خالصه وضعیت، 6-6-2-4

 انجام رود. دقیق

 پروژه، مبنایی درست برا  برا  حصول اطمینان از اینکه خالصه ممی   گ ارش خالصه ،هدف 6-6-2-2

 مشتر رود. اد امات بیان رده ، انجام میآوردو اودیه فراام می دقیقحی ری   عمر خدمت در مراحل طرابرنامه

ورد م خالصهآیا این اد امات، اطالعات  این که نشان داده رودرود تا زمایش میدر عمیکرد طول عمر خدمت آ

 کنند یا نه.می فراامنیاز از سو  طراح را 

 اطالعات زیر را سدر صورت کاربرد  بودن  باید جمع آور ، ثبت و آزمایش کرد :  ،ورودي ها 6-6-2-3

بحث و گفتگو درباره مشاادات ممی اا در مرحیه  اایی ازو ثبت گ ارش درباره ممی   گ ارش پیش خالصه -الف

 ؛گ ارش پیش خالصه

رسمی، که به عمیکرد عمر خدمت دارایی ساختمانی مربوط است مثل طول عمراا   اطالعات در ار خالصه -ب

 داد.که بخشی از کاراا را رکل می اییمجموعهو  قطعاتاز نظر  مشتر اا  طرح

فق، و پیشنهادات مورد توا اا  مدلاا  آتی، طرحاا، برنامه، بیانیهموضوعمربوط مشتق رده از اطالعات  -پ

، دوره مراقبتاا  اجرایی آینده، اا  ادکتریکی و مکانیکی، برنامهسامانه مثل در دسترس بودن و یا ایمنی از 

 تخریب و تخییه کاراا، مکان و دسترسی به قطعات و اتصاتت خا ؛

 در کاراا مثل نیاز به دوازم  دیگر مربوط به خرابی قطعات مورد استفاده موضوعاطالعات درباره ایمنی و  -ت

 در آینده؛ استفادهیک ارتفاع معین، ا ینه و یا تاثیر محیطی  بیش ازکننده خا  برا  منابع رورنایی پاک

اا  داخیی مورد نیاز و خارجی، رامل حدود دما  مورد انتظار، استفاده از مواد ریمیایی ج ئیات محیط -ث

 خطرناک و مهاجم؛

 ری   رده؛مورد نظر و برنامه زمانی برنامه روش تهیه -ج
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کارخانه که اد امات یک  موارداا یا اا  آزمون و طول عمر خدمت قطعات خا ، اتصاتت و بخشداده -چ

 است. خالصه

 ج ئیات مکانی و اطالعات بررسی مربوط به عمر خدمت کاراا  ساختمانی. -ح

اا رونده، در میان گیارته رود. عدم انطباق و ممی  تر مشمشاادات یک ممی  باید با  ،هاخروجی 6-6-2-1

 اا، عبارتند از : اایی از عدم انطباق. نمونهداده روندباید رناسایی و گ ارش 

ساز  ل استفاده عمومی روزانه و پاکامثبرا  ، دوره مراقبتعدم انطباق بین استفاده مورد انتظار و  -الف

 افتگی؛

      زیر سطح زمین فرض m3ل جدول آب که در حدود امث برا  یا غیر قابل اعتماد،اا  طراحی ناقص داده -ب

 رود؛می

ل نبود اطالعات درباره استفاده از فضااا  اصیی در امثبرا  ، مل خا واعکااش   ردتاطالعات یا  فقدان -پ

 اا  خا  ورزری؛فعادیت

ا  که اا  ریشهل پورشامثبرا  ، ندپروژه قابل اجرا نیست زمینهاد امات عمیکرد طول عمر خدمت که در  -ت

 روند؛بصورت مجانی تعمیر می

ل عدم توجه به استفاده مجدد امثبرا  ماند، ممی  که بدون اصالح باقی می خالصهم انطباق گ ارش پیش عد -ث

 از مواد و قطعات.

، معموت رجوع به مقادیر حداقل پیشنهاد  طول عمر طراحی در غیر ضرور  اسناد حجیمبه برا  اجتناب از نیاز  -4يادآوري

-امکان   توسط ررایط خا  تضمین رود، و تنها دور ردن از این مقادیر در صورتیکه   ISO 15686-1:2000استاندارد در 1جدول 

طراحی کاراا  ساختمانی گرفته رده پییر خوااد بود. بنابراین، استفاده از جدول، نیاز به تصمیماتی که از قبل در مورد طول عمر 

 .است، دارد

 .در عین حال بررسی و رناسایی اد امات کار  به صورت ج ئی، متداول است در یک دوره وخالصه پروژه  توسعها  بر -2يادآوري

تواند به عنوان یک می طول عمر خدمت در خالصه پروژهاستفاده از استاندارد مقدماتی برا  ثبت اد امات عمیکرد  -3يادآوري

دمات، به امراه مقدمات ثبت ا  از این مقاند، مفید بارد. نمونهمربوط در آن عنوان رده موضوعوسییه اطمینان از اینکه تمامی 

 . ممی  ، در پیوست پ آمده است خالصهی از یاایافته
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 ممیزي طراحی اولیه    6-6-3

طراحی برا  کمک  توسعهممی   طراحی اودیه یک ممی   ثانویه است که در طول مراحل  ،وضعیت 6-6-3-4

 رود.، انجام میدقیقاا در طراحی به کااش عدم انطباق

اودیه وگ ارش  مفهوماا  ممی   ارزیابی مضامین طول عمر خدمت در طرحاین ادف از  ،هدف 6-6-3-2

بارد. وقتی بیش از یک طرح اودیه پروژه می خالصهاا در ارتباط با اد امات طول عمر خدمت در درباره کیفیت آن

داد. امچنین به رورن اا  جایگ ین را میتهیه رود، ممی   امکان مقایسه مضامین طول عمر خدمت و طرح

 پروژه کمک می کند. خالصهردن و رفاف ساز  

برنامه اجرایی، مشخصات اا، ال نقشهمثبرا  اطالعاتی که طرح اودیه را سیک ممی  باید  ،هاورودي 6-6-3-3

 آزمایش کند. خالصهپیش  و ت ممی  گ اررا ،خالصهداد امراه با اطالعات تهیه رده در می طرح  توضیح

ساز  در میان گیارت. رفاف ممی   رونده و مشتر مشاادات یک ممی  را باید با  ،هاخروجی 6-6-3-1

ا  از عدم را باید رناسایی و گ ارش کرد. نمونه خالصهاا با ممکن است مورد نیاز بارد. عدم انطباق خالصه

 اا عبارتند از : انطباق

اا به امراه عمر ظاار طرح که با خالصه اد امات طرح عمر مفید انطباق ندارد، مثل پروفیل سقف و پورش -الف

استاندارد  2بند به عوامل مربوط است س به وسییه تر از عمر مفید مورد نیاز در زمان اصالح همفید مرجع که کوتا

15686-1: 2000 ISO  مراجعه کنید.  

مثال استفاده از طرح پرده بوم ارائه  برا  ،یطراح  اا  ریگمیاز تصم تیدر حما یعدم وجود روااد کاف -ب

 ؛نامعین مکانرده، اما قرار گرفتن در معرض 

درباره  یاطالعاتنبود  لامثبرا  ، که به عمر خدمت تاثیر جد  داردیا ناقص  از دست رفتهاطالعات  -پ

   اا  سطح بات؛دسترسی به حفظ و نگهدار  پورش

برا  پارکینگ  در نظر گرفته ردهل ناحیه گیاای زاکشی نشده امث برا  غیرکاربرد  یا نامناسب، یحاطر -ت

 ؛متداولتکمیل ظرفیت 

، مثل تثبیت آتی مکان توافق خالصهیا  خالصهمراحل پیش  رده در گ ارش موارداز  مستمر انطباق عدم - ج

 باردکه انتقال آن سخت می ا کاراا  زمین و سازه به وسییهرده 
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که  یحاا  بر طول عمر خدمت و جوانب طرعمدهکه تاثیر  موارد آن ضرور ، غیر مکاتباتبرا  جیوگیر  از 

 . یک مراجعه کنید پیوست ادفبه سادف ممی   طراحی اودیه است  اودیه جایگ ین متفاوت استند، طراحیبین 

 .بیابدممی  در زمان توسعه  مفید توسط مشااداتیطراحی دقیق ممکن است  ممی   رونده

  دقیقممیزي طراحی    6-6-1

یک عنصر مهم ممی   عمیکرد است و باید متعهد بارد که در ار  دقیقممی   طراحی  ،وضعیت 6-6-1-4

باید قبل از  دقیقبارد. ممی   طراحی این استاندارد   6و  3بنداا  سزمان مورد نیاز منطبق با بنداا  ممی   

 بارد.  خالصهو  خالصهممی   گ ارش پیش 

 است. دقیقاطمینان از طراحی  ادف این ممی   هدف، 6-6-1-2

  اد امات عمیکرد طول عمر خدمت مربوط به توجیه و خالصه پروژه، سازگار است؛ با -الف

 است.طراحی اودیه  و و خالصه خالصه  گ ارش پیشدر ممی  رناسایی رده اا عدم انطباق دایآدرس -ب

 اطالعات کافی درباره نصب و کمیسیون موجود در فرایند ساخت فراام می کند. -پ

اا، محاسبات، برنامه اجرایی، سمثل نقشه دقیقممی  باید توصیف اطالعات طراحی  ،هاورودي 6-6-1-3

کاراا، دیگر روااد مربوط به ارزیابی  دوره مراقبتاا، اجرا و مشخصات، اد امات ایمنی، کمیسیون دستورادعمل

  امراه با اطالعات کنندگاناسناد تودیداا، طول عمر خدمت مثل نتایج آزمایشات، ارزیابی عمیکرد و گواای نامه

 آزمایش کند. و مراحل طراحی اودیه باید خالصهو  خالصهگ اررات ممی اا در پیش  و خالصهبدست آمده در 

میان گیارته رود. ممکن است  در ممی   روندهو  مشتر مشاادات ممی  باید با  ،هاخروجی 6-6-1-1

اا  ممی   قبیی باید امراه با مراجعه و با گ ارش خالصهاا با عات مورد نیاز بارد. عدم انطباقساز  اطالرفاف

 اا . ، ارزیابی عمیکرد و گواای نامهاا  آزمونسمثل راانما  عمییاتی خوب، داده بارد به مدارک قانع کننده

 اایی از عدم انطباق عبارتند از :نمونه

 با اامجموعه، مواد یا قطعاتپروژه مثل  خالصهاد امات عمیکرد طول عمر خدمت در کوتاای در تامین  -الف

 اا؛آناد امات نگهدار  در حد مشخص رده کوتاای عمر طراحی یا در عمر خدمت مشخص رده  کمتر از

طول عمر  تثبیترده با  تضمیناا  سقفی ل سفالامثبرا   مرتبط قطعاتاا در عمر خدمت عدم انطباق -ب

 رود؛ا  که پشت آنها نصب میاا  فی  خدمت کم، درزگیراا  خارج از دسترس با عمر خدمت کمتر از روکش
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طراحی یا مشخصات انتخاب ررایط اعالم رده و در معرض اطالعات ناقص یا متناقض مثل نااماانگی بین  -پ

 ؛ قطعات

روادار  ثابت که دسترسی ل امثبرا  ؛ قع بین استکاربرد  یا غیر وااا  طراحی که غیرج ئیات یا مشخصه -ت

 اا  موجود متضاد است؛با سطح مهارتکار که ، استاندارداا  به آنها بعید است

اراده  اثبات مشخصاتج ئیات مهم آب و اوا یا تهیه نشدن ثل یا ناقص استند، م از دست رفتهاطالعاتی که  -ث

 ؛رده

که   ل اظهار اثبات نشده فروش کارخانهامثبرا  اا  معتبر اثبات نشده است، دادهبه وسییه اایی که فرضیه -ج

 رده است؛ پییرفتهرک عمر خدمت مرجع ابه عنوان مد

نگهدار   در دسترس برا  ل نبود اطالعاتامث برا  ممی اا  قبیی،در  مواردگ ارش مستمر عدم انطباق -چ

 اا  فی   سطح بات.روکش

ا  بر عمیکرد که تاثیر عمده موارد آن  ،باید طراحی دقیقممی    در ضرور غیر مکاتباترا  جیوگیر  از ب

  .مراجعه کنید پیوست ادفبه سباید ادف قرار داد طول عمر خدمت دارند را 

    تحت بررسی، در موضوع، رامل بازبینی فهرست دقیقدر مورد انجام ممی   طراحی  بیشتراا  دستورادعمل -يادآوري

  ااو نیروگاه عمران  ، مربوط به کاراا  مهندسیخا  ممی   موضوعاا درباره رده است. دستورادعمل ارائهاا  ادف و پ پیوست

   اا در پیوست ادف ارائه رده است.و مکانیکی برق

 ممیزي ساخت    6-6-3

   ممی   ساختمان یک عنصر ثانویه از ممی   عمیکرد است که ممکن است بعد از  وضعیت، 6-6-3-4

 انجام رود. دقیقو طراحی  خالصهو  خالصهاا  گ ارش پیش ممی  

 به وسییه که عمیکرد طول عمر خدمت مورد نیاز است ادف از این ممی   اطمینان از این  ،هدف 6-6-3-2

کار بر رو  مکان یا مواد و قطعات  به وسییهمربوط به عمر خدمت  دقیقخالصه و اطالعات موجود در طراحی 

 به مکان توافق نشده بارد.  ردهتحویل داده 

اا  اا  ممی   مکان، یاددارتاطالعات مربوط به اجرا  کاراایی مثل گ ارش ممی  باید ،هاورودي 6-6-3-3

، گ اررات اوارناسی در طول اا و مشخصاتترسیماا  آزمون مواد، اطالعات تغییرات تحویل داده رده، گ ارش

دسترس  در را اا  مستقلایئت به وسییهاا کنترل کیفی مکان، اطالعات بازرسیاا  ساخت، اطالعات روش

ر رو  مناطق خاصی از ساختمان ممکن است بامچنین  . در صورت نیاز توسط مشتر  ممی دارته بارند

 . انجام داد ااییکنترل
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یارته رود. در صورتیکه در میان گ روندهممی  و  مشتر مشاادات یک ممی  باید با  ،هاوجیخر 6-6-3-1

نده رو توافق کرده بارند، بیش از یک ممی  مشخصات و طراحان با تغییر نواقص مهارتی باردگیر سازنده در

قبیی و طول عمر اا  ممی   مربوط به گ ارش دقیقطراحی  ررایطاا با وجود خوااد دارت. عدم انطباق

 اا عبارتند از :خدمت باید رناسایی و گ ارش رود. نمونه ا  از عدم انطباق

متغیر، مواد یا تامین رده در مکان پروژه، مثل جایگ ینی قطعات  انجامیا طراحی  تغییرات مشخصات -الف

 اا  آزمون طول عمر خدمت، در دسترس نبارد؛کننده داده

 در محل؛ مالت مخیوط رده موادمثل اختالط اتفاقی  وادم قابل اعتمادکنترل غیر  -ب

ری   آماده نامناسبی قبل از برنامه ی که به طورسطوح ، مثلکاردر دستیابی به استاندارداا  خا   رکست -پ

 اند؛رده

 نامناسب مکان به قطعات و اتصاتت مثل تغییر ادوار به خرپااا  سقفی؛ دگرگونیتغییر و  -ت

مهم مثل  اقداماتدما  مکان در طول   اا  روزانهفی مربوطه، مثل عدم ثبتاا  کنترل کیکمبود ثبت -ث

 اا  بتن؛درزگیراا، ثبت نتایج آزمون

 در داخل یا خارج مکان؛ موادذخیره یا مراقبت ناکافی از  -ج

 یا اج ا  معیوب یا آسیب دیده؛ موادنصب  -چ

 درست صنعت؛ اقداماتاا  تودید کننده یا مطابق با دستورادعمل مصیحدر نصب اج ا یا  رکست -ح

 دقیقاا  نادرست یا طراحیاا  گ ارش رده در ممی   اا  قبیی مثل عدم ممی   تکرار عدم انطباق آیتم -خ

 .دقیقمشخص رده در ممی   طراحی  موضوع

بازیابی ا  از رود. نمونهپیشنهاد می مفید مرحیه ساخت،که رامل ممی    موضوعاستاندارد  1بازیابی فهرستاستفاده از  -يادآوري

 .    ارائه رده است 2-در پیوست پ به عنوان مثالبه  فهرست

 ممیزي تحويل و کمیسیون    6-6-6

 رد که ممکن است بعد از ساخت برا باممی   تحویل و کمیسیون یک ممی   ثانویه می ،وضعیت 6-6-6-4

 .رود ، انجام  تکمیل ردهو عمیکرد عمر خدمت کاراا اقداماتاطمینان از رضایت بخشی 

                                                 
1- Checklist   



93 

 

خالصه در ادف از این ممی   اطمینان از این است که اد امات عمیکرد طول عمر خدمت ، هدف 6-6-6-2

کسانی اا  مناسب بر ، و اطمینان از این که دستورادعملبه خطر نیافتدکمیسیون اا  تحویل و پروژه با روش

 رده است.   استند، فراامکاراا  تکمیل رده  دوره مراقبتآینده و  کارکردکه مسئول 

اودیه و  خالصهدر  دوره مراقبتممی   باید اطالعات آماده رده در کمیسیون، تحویل و  ورودي ها، 6-6-6-3

هایی، ن نقصبی اا مدیریتی، گواایاا  ثبت برگه، بازرسیتحویل، گ ارش  اسناد، به امراه دقیقطراحی 

در دسترس دارته اا  ساختمانی اا  راانما و دستورادعملو کتاب دوره مراقبتاا  اجرایی و دستورادعمل

به درستی انجام رده است،  اا  کمیسیونبرا  اطمینان از اینکه فعادیت ممکن است، ممی  . در صورت نیازبارد

 داد.  انجام اا  اتفاقی توسط مشتر  بازرسی

             در میان گیارته رود. روندهممی  و  مشتر / داراییمشاادات ممی  باید با مدیر  ها،خروجی 6-6-6-1

 و با گ اررات ممی   قبیی باید رناسایی و گ ارش رود.  دقیقاا با خالصه پروژه، طراحی عدم انطباق

 اا عبارتند از :ا  از عدم انطباقنمونه

 سوخت در طول دوره  استفاده، ناقص یا ناکافی، مثل ندارتن سابقه رفتهآزمون اسناد از بین بازرسی یا  -الف

 انداز ؛راه

 گرمایش قبل از استفاده؛ سامانهکارخانه، مثل تراز نشدن مناسب کمیسیون اا  پیرو  نشده دستورادعمل -ب

اا برا  دستورادعمل، ناتمام یا ناقص مثل عدم تهیه از بین رفته یا کارکرد  دوره مراقبت اا دستورادعمل -پ

کار ، نگهدار  ، اد امات حفظ و نگهدار  امتیازات مشخص نشده دعابمحل استقرار تماراگراناف ایش و کااش 

 برا  قطعات بیرونی ادوار؛

اا  دای دستگاهکارکرد یا دوره مراقبت غیر کاربرد ، مثل فضا  ناکافی برا  سرویساا  دستورادعمل -ت

 سطح بات؛ دای را  رسیدن به پورشی، عدم تدارک بگرمایش

اا  آزمون که برا  اتمام کف اا  قبیی، برا  مثال دادهمشخص رده در ممی   موارد مستمر عدم انطباق -ث

 .انوز در دسترس نیستند 1رزینی

 بیان رده است.  2-اا  اجرایی در ادفو دستورادعمل دوره مراقبتاا  ارزیابی دستورادعمل اا  بیشتر برا راانمایی -يادآوري

 

                                                 
1- Resin  
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  دوره مراقبت ممیزي کارکرد و   6-6-7

ممکن است در طول کارکرد از بارد که یک ممی   ثانویه می دوره مراقبتکارکرد و  ممی  ، وضعیت 6-6-7-4

 .کندنجام رود و به حفظ عمیکرد عمر خدمت کمک می دارایی ساخت

مطابق با  کارکردو  دوره مراقبتاا  فعادیت این است که اطمینان ازادف از این ممی    ،هدف 6-6-7-2

با توجه به  ییاافعادیت خالصه انجام رده است. چنین و  دقیقاا  کمیسیون، تحویل و طراحی دستورادعمل

 است. ، مناسب  از دارایی ساخت یعمیکرد طول عمر خدمت س یا سطوح عمیکرد توافق

اودیه، در خالصه  دوره مراقبتممی  باید اطالعات بدست آمده راجع به عمیکرد و  ،هاورودي 6-6-7-2

حضور و غیاب،  اسنادکمیسیون و تحویل امراه با جداول ساعات کار و فعادیت،  ،دقیقطراحی اا  دستورادعمل

، آزمایش کند. ممی  ممکن را اا  نگهدار ، مدارک و برنامه ری   اجراییگ اررات بررسی ررایط، دستورادعمل

 را انجام داد.   مشتر اا  نگهدار  و نظافت مورد نیاز توسط بر رو  روش یاایکنترلاست 

  در میان روندهممی  و مدیر دارایی سدر این مورد  مشتر مشاادات ممی  باید با  ها،خروجی 6-6-7-3

باید و کارکرد یا با اد امات خالصه پروژه  دوره مراقبت اا اا  راانما/ برنامهاا با کتابگیارته رود. عدم انطباق

 اا عبارتند از :اایی از عدم انطباق. نمونهرودرناسایی و گ ارش 

، مثل رعایت نکردن فرجه دوره مراقبتاا  اجرایی و یا در اجرا  درست و مناسب دستورادعمل رکست -الف

کارکرد مکان که مطابق دستورادعمل تودیدکننده عمل اا  توافق نشده آن، اا  زمانی خا  تمی کار  و روش

 کند؛نمی

مثل مدت زمان نامناسب نگهدار  سبه نکات زیر مراجعه  نظام نامناسب یا ناکافی توجه خا  به طول عمر، -ب

  ؛  کنید

قطعات غیر قابل دسترس، عدم توانایی ، مثل عدم تدارک در نگهدار  خا  دوره مراقبت غیرعمیی نظام -پ

 جایگ ینی قطعات ترکیبی با ساختمان؛

دفتر ثبت یا ناقص، یا بازرسی از بین رفته  ون، مثل مدارک آزمدوره مراقبتاا  فعادیتروااد کمبود  -ت

 ؛رسیدگی گ اررات و مدارک ،گ اررات

اا  قبیی مثل مدت زمان ناکافی نگهدار ، رناسایی رده در ممی   مستمر مواردعدم انطباق  -ث

 تهیه نشده. دوره مراقبتاا  دستورادعمل
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، مراحل کمیسیون یا تحویل پروژه اصالحاتی به دقیق، طراحی خالصهبیان رده در  دوره مراقبتدر برخی موارد اد امات  -يادآوري

ند. برا  مثال، منظور بررسی تغییرات در نوع و ردت استفاده از امکانات، یا انعکاس ادگواا  واقعی ن ول کیفیت مشااده رده، دار

تزم است که مدت زمان نگهدار  اف ایش سیا کااش  یافته، تدابیر حفاطتی جایگ ین معین رده، یا با برخی قطعات یا اتصاتت 

 .رود مناسبتر در ررایط خدمت واقعی جایگ ین

 ها/ تغییر کارکرد ممیزيدگرگونیو  / تغییرمرمت/ انطباق    6-6-8

اا  ثانویه استند که در طول اا، ممی  / تغییر کارکرد ممی  دگرگونیمرمت/ انطباق/  ،وضعیت 6-6-8-4

 روند. عمر دارایی ساختمان انجام می

اا  اا اطمینان از آن است که مرمت، انطباق، تغییر و یا تغییر فعادیتادف از این ممی   ،هدف 6-6-8-2

به ، یا اامجموعهر عمیکرد طول عمر خدمت قطعات و کاربرد  انجام رده در طول عمر دارایی ساختمانی د

 کل دارایی زیان آور نیستند.عنوان 

. کاراا فقط از استفاده است دگرگونی، انطباق، تغییر و محدود مربوط به مرمت در اینجا ممی   توضیح داده رده

توضیح داده رده در این بند کل اا  ممی   عمیکرد رود، روشمرمت کامل، پیشنهاد میاصالح یا در جایی که 

 اایی است که حفظ و نگهدار  می رود. باید اجرا رود که رامل ارزیابی طول عمر خدمت بخش

خالصه  اصالح یا تغییر کاربر  درممی  باید اطالعات تهیه رده درباره مرمت، انطباق،  ها،ورودي 6-6-8-3

کاراا   برا  و مشخصات دقیقاا  بررسی ررایط، خالصه، طراحی ، امراه با گ ارشدقیقژه اودیه و طراحی وپر

نتایج آزمایشات برا  مواد و قطعات مورد  قطعات خراب رده یا حیف رده، اطالعات کارخانه و دقیقپیشنهاد ، 

 استفاده در کاراا را آزمایش کند. 

اح و یا مدیر دارایی در میان ، طرکنندگان بودجهتامین، مشتر مشاادات ممی  باید با  ،هاخروجی 6-6-8-1

اا با خالصه پروژه اصیی سوقتی که تزم است انعکاس احتیاجات جار  به روز رود  و با گیارته رود. عدم انطباق

    قبل از رروع کاراا و زمانی کهباید رناسایی و گ ارش رود. ممی  دقیقاطالعات تهیه رده با طراحی 

اا عبارتند اایی از عدم انطباقرود. نمونهانجام می گ ارش رده بارد برا  کاراا  پیشنهاد  دقیقاا  طراحی

 از :

 باتاا  با طول عمر موجود، مثل روکش اا مجموعهمغایرت بین طول عمر خدمت جدید و قطعات یا  -الف

 سازه با طول عمر کوتاه؛ متصل به

د جدید مثل مراقبت نامناسب از قطعات موجود، استفاده از یا ج ئیات نامناسب قطعات و موا ااویژگی -ب

ل در طول امثبرا  ست و مواد موجود، زیان آور استند قطعات یا مواد  که برا  عمیکرد طول عمر خدمت قطعا

 زنگ زدگی فی  ؛
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 گیارمر مواد و قطعات، تاثیر بر عمیکرد طول ع ممکن است که استفاده، یا تغییر استفادهتغییرات نامناسب  -پ

 اف ایش رفت و آمد یا بارگیار ؛ نتیجهل سرعت گرفتن تخریب کف تمام رده در امث بارد برا 

، مرمت خالصه به وسییهدر اماانگی با اد امات عمیکرد طول عمر خدمت گ ارش خالصه اصیی سکه  رکست -ت

 طول عمر کوتاه یا قطعاتی که به نگهدار  نیاز دارند؛اا  قطعات با ل ویژگیامثبرا  به روز و اصالح می رود ، 

 به وسییه ا  قطعات مورد توافق رده موجود دورهنمودن تغییرات غیر عمیی یا بد تعریف رده، مثل جایگ ین  -ث

 سقف یا دیواراا تغییر یابد ؛ طراحیتغییرات سمثل فضا  ناکافی برا  جایگ ین کردن پیه برقی وقتی که 

دای مسائل قابل رکست در آدرسل امثبرا  اا  قبیی مستمر موارد رناسایی رده در ممی   انطباقعدم  -ج

            اا  با سطح بات.  به روکش دسترسی

 استفاده /مصادره /ازيافتب /هاي تثبیت مکانممیزي    6-6-3

ممکن  ثانویه استند که اا ممی  بازیافت/ مصادره/ استفاده  تثبیت مکان/اا  ممی   وضعیت، 6-6-3-4

 د.نرور انتها  چرخه عمر دارایی انجام د است

و یا  مواد بازیافتتخریب،   ،مصادره، استفادهادف از این ممی   اطمینان از این است که اب ار  هدف، 6-6-3-2

، به روز ساختکه در طول عمر دارایی س دقیقتثبیت مکان مورد انتطار پروژه در خالصه پروژه اصیی و طراحی 

ری   برا  یک برنامهگیرد. ممی  باید معیوم کند که مد نظر قرار می اارود  در زمان انجام ردن این فعادیتمی

کند. ممی  مواد و تثبیت مکان، تامین می بازیافتاا تهیه رده و کار انجام رده این طرح را از دحاظ فعادیت این

تهیه  از زمین،اا  باقی مانده مکان به سود کاربران بعد  باره ویژگییوم کند که اطالعات درامچنین باید مع

 رده است.

رود. ممی   و غیره انجام رده بارد، ممی   انجام می استفادهبرا   طراحی دقیققبل از رروع کار زمانی که 

 یابد. می اا بارد، توسعهبرنامه غیرهو  استفادهرباره اجرا  ممکن است تا جایی که رامل گ ارش دوم د

را در خالصه پروژه اصیی و  غیرهدر آینده و  استفادهممی  باید اطالعات تهیه رده درباره  ورودي ها، 6-6-3-3

 استفاده اا  پیشنهاد  تخریب،رود  امراه با طرحسکه در طول عمر دارایی ساختمان به روز می طراحی دقیق

اا  مکانی از آدودگی د قابل بازیابی، مکان و تجهی ات، ج ئیاتیاایی از موااا، فهرستمواد قابل بازیابی و زباده

 ، خدمات زیر زمینی و مخازن ذخیره ساز ، را آزمایش کند.   پیرامل 

  مطرح روندهممی  سدر این مورد  داراییو مدیر  مشتر مشاادات تیم ممی   باید با  ،هاخروجی 6-6-3-1

باید  طراحی دقیقخالصه پروژه اصیی و اطالعات تهیه رده امراه با  استفادهاا با اد امات گردد. عدم انطباق
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اا، رف و برنامهااا را در اجرا  مصرناسایی و گ ارش رود. در صورت نیاز گ ارش ممی   دوم، باید عدم انطباق

 اا عبارتند از :اایی از عدم انطباقمشخص کند. نمونه

برا  استفاده مجدد،  بازیابی ردهمواد  مقدارو غیره، اد امات خالصه پروژه مثل  استفادهدر رعایت  رکست -الف

 اا  تثبیت مکان؛  یا تخییه، روشاا  تخریب روش

مواد و قطعات  بازیابی چگونگیل نبود ج ئیات امثبرا  غیره  و استفادهدرباره  از دست رفتهاطالعات ناقص یا  -ب

 خطر؛خدمات زیرزمینی بیطی برا  ساختن رر خا ، نبود قید و

، ناتوانی در حیف ناکافی به مکان مورد نیازاا  غیر عمیی و بد تعریف رده مثل دسترسی دستورادعمل -پ

 مکانیکی؛ کارخانهب رگ  موارد

 است ی که ممکنل سوزاندن زباده در مکانامثبرا  در بدست آوردن یا تایید مجوزاا  مورد نیاز  رکست -ت

 ؛باردغیر مجاز 

تغییرات در بازیابی رده در اثر مواد  کمیتل کااش امثبرا   اا  تخییهدر انطباق دستورادعمل رکست -ث

 روش تخریب.

 بازنگري عملکرد طول عمر خدمت            7

 هاي بازنگري داخلیروش         7-4

رده از طرف اا  رسمی انجام در جهت ممی   6و  3می   تنظیم رده در بنداا  اا  ماصول و روش

 روند. بنابراین بسیار  از تحت ممی  ، رابر  میپروژه اا  اا یا افراد  مستقل از فعادیتسازمان

اا  با رسمیت کمتر در کنار روش عمیکرد طول عمر خدمت اا در بازنگر  به یک اندازهاا به دستورادعمل

سبه عنوان  بازنگر  داخیی رامل بازنگر  طرح  اا. روشرودانجام میو پروژه داخیی موجود،  یحامدیریت طر

طابق با اا  تار اقدامات مدیریت، بررسی ، ارزش و مقد9000 استاندارد میی ای و اا  کنترلاز روش قسمتی

     راا  تاسیساتی، اا  دیگر، و کنترل و بررسی کاو قانون ساختمان محییاا  ایمنی، آیین نامه سالمت و

اا  کنترل کیفی پروژه، به عنوان اد امات روش مشتر درخواست به داخیی ممکن است  اا بارد. بازنگر می

 .اند، انجام رودعمیکرد طول عمر خدمت دارت موضوعتوجه کافی به  کهرسمی و یا راضی کردن تیم پروژه 

ار مرحیه  ساختمانی در نتیجهاا  طراحی داخیی درباره اجرا  بازنگر  راانمایی بیشتر  ISO 9004 استاندارد -يادآوري

 آورد.توسعه طراحی، فراام می
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، مشتر اا  عمیکرد داخیی به تعداد عوامل، مثل اد امات خا  اا  مستقل و بازنگر انتخاب بین ممی  

معایب عمده  ا  از م ایا وابع موجود، بستگی دارد. خالصه، و منکنندگان مادی یاتامین مانندات رخص ثادث، اد ام

اا  اا  داخیی بعد از ممی  رائه رده است. گ ینه سوم بازنگر داخیی، در پیوست اطالعاتی ب ا اا بازنگر 

      اایی را در فرایند ممی   رکلتایج مستند فرایند بازنگر  ورود رود، بدین وسییه نمی تصویبخارجی 

عمیکرد و  باردموثر می برنامه عمر خدمت اطمینان از ج ء اب ار اودیه حصول داد. در این مورد بازنگر می

 .محدود استبازنگر  به تایید ممی   

 ريزي بازنگريبرنامه        7-2

 تواند موثر بارد اگر :عمیکرد بازنگر  عمر خدمت میتنها 

 رود؛یواجد ررایط مناسب انجام مسو  یک بازنگر بازنگر  از  -الف

 بارد.، در دسترس بازنگرو یا دسترسی مکان برا   مرتبطاطالعات  -ب

اا  بازنگر  باید رامل حداقل یک عضو با چند سال تجربه طراحی سیا تجربه فعادیت دیگر مثل یا تیم بازنگراا

، با سای  و پیچیدگی یکسان که اایی از یک نوعمرحیه پروژه تحت بازنگر   پروژه اجرا و نگهدار ، بسته به

موجود بارد، انجام  مکان و یا دسترسی مرتبطاطالعات که اا باید تنها وقتی بارد. بازنگر رود، میبازنگر  می

 رود. 

 اجراي بازنگري 7-3

، برنامه ری   رود. ادف از ار 6و بند  1مراحل بازنگر  باید برا  انعکاس مراحل ممی   تنظیم رده در جدول 

و  خالصهو  خالصهاا  عمیکرد گ ارش پیش است. در ممی  در مرحیه یک پروژه بازنگر  مثل ممی   که 

بازنگر  قبل  3از وظایف مهم بازنگر  استند و باید در زمان مورد نیاز انطباق با بند  طراحی دقیقاا  بازنگر 

 از ساخت انجام رود.

 مشتر  خدمتاا  عمیکرد تنها مربوط به رناسایی عدم انطباق با اد امات عمیکرد طول عمر اگر چه ممی  

برا  اطمینان از تامین آن  تصحیحیاا  اا نی  باید رامل رناسایی و رروع فعادیتاست، ادف از بازنگر 

 اد امات بارد.

مورد توجه به عنوان بخشی از بازنگر  طراحی برا  یافتن اطالعات در پیوست ب آمده  موارد فهرستبازیابی 

 است.
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 ثبت و ضبط بازنگري        7-1

زیر  اا به منظوررسمی فراینداا  بازنگر  و یافته در جهت ثبت اا  مناسبیگام یا تیم بازنگر  باید بازنگر

 بردارند :

 اا  پیش آمده؛اا و پاسخ به پرسشدر جهت اصالح عدم انطباق اقداممبنایی برا   رکل دادن -الف

 سدر صورت مناسب بودن ؛ آینده تاییدو  بازرسیبرا   مداومفراام کردن یک مستند  -ب

 اا  عمیکرد طول عمر خدمت بعد .مرجع، برا  ممی   اسنادیا اا  رسمی رود وفراام کردن  -پ

کیفیت تضمین اد امات  یا، مشتر بازنگر  باید در دوره اا  زمانی مناسب مورد توافق با  فرآیندو  اایافتهثبت 

اا  دیگر درباره نیاز به کنترل اسناد دستورادعمل نگهدار  روند. .هد، یا اد امت قانونی تعیین ررخص ثادث

 است. ارائه رده، ISO 9004 استاندارد کیفی در

به طور ام مان بر دامنه وسیعی از اد امات عمیکرد  و یا عمییاتی سمثل اد امات  ممکن استاا  داخیی بازنگر 

ابییت دستیابی، و قابییت ساخت ، تاکید کند. ، قاستفادهساختمانی، آتش سوز ، صوتی، محیطی، ایمنی، 

اایی که به طور خا  بر عمیکرد طول عمر ، مشاادات و عدم انطباقن استانداردبنابراین، برا  انطباق با ای

 ا  مشخص رود. رود باید به رورنی در بیانیه جداگانهخدمت اعمال می

 بیانیه باید رامل اطالعات زیر بارد:

 ررایط بازنگر ؛تاریخ و  -الف

 ج ئیات یک پروژه؛ -ب

 نگر؛رناسایی تیم پروژه یا باز -پ

    ؛   ISO 15686 استاندارد برا  انطباق با مشتر معیار، ادف، و مقاصد بازنگر  رامل اد امات مربوط به  -ت

اا، سرامل رماره و تاریخ توزیع  تهیه رده برا  بازنگر  رامل رناسایی نقشه فهرستی از اسناد مرجع -ث

 بررسی اا، محاسبات، مشخصات و داده اا  دیگر؛

 انجام رده؛ تصحیحی اقداماتاا  قبیی در پروژه و ار اا  بازنگر ا  از کل یافتهخالصه -ج

 اا؛یافتهیل در رسیدن به آن اا و دتاا  بازنگر  رامل گامیافته -چ
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 پیشنهاد رده در نتیجه بازنگر ؛ تصحیحی اقدامات -ح

   بازنگر .  اظهاراتفهرست توزیع برا   -خ
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 پیوست الف

 (اطالعاتی)

 دستورالعمل ممیزي

 هدف گذاري ممیزي         4-الف

 مقدمه  4-4الف

و زمان مورد نیاز برا  انجام آن، به ندرت قابل  ااطول عمر خدمت به عیت ا ینه کامال جامع عمیکردممی   

قطعات در یک یا  سامانهدر ار توجیه است. ممی   جامع باید روااد درباره عمیکرد طول عمر خدمت را 

قطعاتی که دارا  عمر مورد استفاده تنها در یک یا دو مکان و  ج ئی قطعات، حتی در ساخت دارایی ساختمان یا

 حساسو  مهم اا در مواردممی    اجراو  طراحی دقیقگیار  ایش کند. با ادف، آزماندطوتنی رناخته رده

عمیکرد عمر خدمت  ب رگترین تهدید برا بیانگر تخریب  که موارد در اا سامانهو  اامجموعهقطعات، سدر آن 

عمده  و مسائلطول عمر طرح طراحی به طور وسیعی با خالصه که  داده روداطمینان  این  ، بایدبارددارایی 

 .رده است، جیوگیر  استند ناری از تخریب

به احتمال زیاد در  اایی کهسامانه و  اامجموعهقطعات،  ی ازانتخاب  مهم در ادف گیار  ممی  راانما 

یک دارد. بستگی  مورد ، به ررایط خا چگونگی ارزیابی این امربارد. ، میبینندقابل توجه آسیب میاا  خرابی

با این . ه استده ردر زیر توضیح داد خالصهبه طور پورش ار عضو از دارایی ساخته رده به نوبه خود،  ،روش

 نتایجمحیطی یا رکست آن، که زیستخا  ررایط در معرض به انتخاب قطعاتی که  بیشترحال، ممکن است 

 بیش از یکی از عوامل زیر بارد: ممکن است بر اساس  اارود. انتخابمربوط جعه آمی   به دنبال دارد، فا

، امنیت، خطر سالمتی و فرآیندتواند منجر به مشکالت عمده رود، برا  مثال تمام ردن که می موارد  -الف

 محیطی، یا تعمیرات با ا ینه بات؛زیست ایمنی یا

 ؛استحی ساخت سیا دوره مرمت اودیه  پایدار  که دارا  طول عمر خدمت در حد طول عمر طرا موارد -ب

 بارد، مثل سایبان گاراژ استاندارد ساخته رده درمی که در معرض خطرات خا  در یک محل ویژه موارد  -پ

 محیط دریایی ؛ معرض

 اا  حفاظتی؛آزمایش نشده، مثل یک تدوین جدید برا  روکش موارد -ت

 موجود سسرمایه یا نیرو  انسانی ؛منابع محدود کردن نگهدار  و تعمیر  نیاز به -ث
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مورد  اسنادل آزمایش بازخورد و ا ینه در امثبرا  مشابه در ررایط یکسان،  اا  ساختتجربه خرابی دارایی

 استفاده.

ل امثبرا  کند سسیسیه مراتبی از پیامداا  ناکافی را تنظیم می ISO 15686-1: 2000 استاندارد در 9جدول

 ممی  ، مفید بارد. مودفهدر طول عمر، تعییق استفاده از دارایی  که راید در انتخاب  خطر

ر بگیرد، و توجه را در نظ ست که ممی  تمامی دارایی ساختضرور  ا زمانی که ریوه انتخاب مورد قبول بارد،

 د.            ، دارته بارمعمولو غیر  جدیداا  ررایط استفاده و ار یک از ویژگی ا  به مکان وویژه

 ارزيابی ريسک    2-4الف 

سمثل دتیل بادقوه و انواع  ریسکرامل رناسایی، تحییل و پاسخ است. رناسایی و تحییل  ریسکمدیریت 

رناسایی و چگونگی این است که مثال زیر ادف از . مرتبط استندرکست  اردو، به انتخاب اج ا  ممی  ، 

 استند،کل زمان بحرانی در  که عمیکرد اا سامانهو  اامجموعه، تقطعابه انتخاب تواند اا، میریسکتحییل 

 . دیگر ارکال رناسایی و تحییل، به طور یکسان در ررایط خا  مفید و مناسب است.کمک کند

داد. خطرات نشان می را در رش عنصر ساختمان ا  از خطرات رناسایی رده قطعات مج انمونه 1جدول ادف

اا  بازخورد بدست امده از دادهیا از رده  منتشر، از موارد مشتر ستفاده از تجربه ممی ، طراح یا ممکن است با ا

 .روددر حال استفاده، رناسایی   ااساختمان

آن  نتایجتنها مربوط به یک رویداد ناخواسته یا نامطیوب است. به احتمال یا   "عوامل خطرزا"در متن این پیوست، واژه  -يادآوري

 .رویداد ارتباطی ندارد

 عوامل خطرزاشناسايی  -4جدول الف

 زاخطرعوامل شرح  منبع خطر قطعه عنصر

 دیوار خارجی
 آجراا  نما

 ا  سنگیاروکش

a 

b 

c 

 خرابی ظاار

 آب نفوذ

 رکست و جداساز 

 کااش عایق بند  حرارتی a عایق بند  سقف ریروانی

 یراق آتت در داخییزیر بخش 
a 

b 

c 

 در استفاده نرمالرکست 

 رکست در ایجاد ایمنی

 رکست در ایجاد ایمنی آتش سوز 

 ااسورا  a رادیاتور تاسیسات گرمایشی

 a اا  فاضالبدوده اکشیز

b 

 ااسورا 

 اایگرفتگ

 رکست در کارکرد چر  دنده اا a دسترسیدراا   تاسیسات آسانسور
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خطراتی که  در خطرات خا  اعمال کرد. تحییل،   گیار  ممیتوان برا  ادفمعیار تحییل خطر را می

کند. چهار معیار مربوط بیشترین تاثیر را بر عمیکرد طول عمر خدمت دارایی ساختمانی دارد، مشخص می

 عبارتند از : 

 وقوع ساحتمال رویدادن خطر خا  چقدر است؟ ؛ -الف

 شر رود؟ ؛تتواند مناندازه سخطرات بادقوه چقدر می -ب

 ستاثیر آنها چیست؟ ؛ نتایج -پ

 اا چقدر ا ینه به دنبال دارد؟ .اا سجبران رکستا ینه -ت

معیار مورد  اریک رتبه سبات، متوسط یا پایین  اا  تعمیر و نگهدار  ثبتو بازخورد ممی  با استفاده از تجربه 

رو  ممی   متمرک   موارد  که اا  ترکیبیمقایسه رتبه .روداختصا  داده می استفاده در یک مورد مشخص

برا   مودفهبه تصمیم درباره اینکه یک  اااا و چگونگی ارتباط آنشرو 9جدول ادفروند. می رناسایی استند

 داد.نشان می ، رایا نه رودممی   انتخاب 

 ريسکتحلیل  -2جدول الف

 عنصر
 مولفه

 ممیزي 4هزينه 4نتايج 4اندازه 4رويداد (4از جدول الف زا )منبع خطر

 دیوار خارجی
           a            آجراا  نما :

b                                             

 a    اا  سنگی :  روکش 

M 

L 

L 

H 

M 

H 

H 

H 

H 

H 

M 

H 

 بیه

 

 بیه

           aعایق رطوبتی:     سقف ریروانی
L 

 
M L L نه خیر 

 داخییزیر بخش 
 a      یراق آتت دراا :   

b                             

c                               

M 

L 

L 

H 

M 

M 

L 

H 

H 

L 

L 

L 

 

 بیه

 نه خیر a M M H L       رادیاتور :            تاسیسات گرمایشی

 a       اا  فاضالب :دوده زاکشی

b                             
L 

M 

L 

L 

H 

L 

 

L 

L 
 نه خیر

 نه خیر a L M H L     :   دسترسیدراا   تاسیسات آسانسور
1  :H  ، زیادM  ،  متوسط :Lکم : 
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 ارزيابی طول عمر خدمت   2-الف 

    و طراحی اودیه، باید طول عمر خدمت قطعات، اتصاتت یا طراحی دقیقاا  بخشی از ممی  به عنوان 

اد امات عمر طراحی تنظیم رده در خالصه اا  انتخاب رده را به منظور مشخص کردن اینکه آیا طرح سامانه

 کند یا نه، ارزیابی کند.پروژه را برآورد می

دو و است کرده ارائه  قطعاتموثر بر طول عمر  موضوعدرباره  یاایدستورادعمل ISO 15686-1در استاندارد 

اول بر اساس  روشمی داد. ، توضیح اا  خا  راسامانهپیش بینی طول عمر خدمت قطعات، اتصاتت و  روش

دوم بر اساس عامیی از طول عمر خدمت مرجع با توجه به ررایط خا  استفاده  روشو  ونآزم مورد اا داده

 توضیح داده رده است. ISO 15686-2 استاندارد عمیکرد در اصودی برا  آزموناست. چارچوب 

کامل و مناسب مطابق با روش رنایی ررح  مورد آزموناا  بر اساس دادهعمر خدمت ارزیابی  در صورت امکان

بل از در ادویت و ق بهتر است، ISO 15686-1 استاندارد رده در خالصهو  ISO 15686-2 استاندارد داده رده در

جامع  آزموناا  در عمل داده با این حالد. با دقت کمتر، مورد استفاده قرار گیر پیش بینی بر اساس روش عامل

اا  زمان و یا محدودیتبارد و رایط استفاده مورد انتظار بارد، اغیب در دسترس نمیکامال منطبق با ر که

دیگر در  ا سازه اب اراا یا برخی از  نتیجه استفاده از روش عامل. در رودآور  آن میجمع مانعاغیب  ا ینه،

 .باردتزم  ممکن است ارزیابی طول عمر خدمت

 موضوعبینی طول عمر خدمت استفاده رود، ممی  باید اطمینان حاصل کند که به روش پیش از قدر کهچه  ار

 رده در خالصه پروژه، مشخص  ه ردهعمیی مورد نظر از دارایی ساخت ل مکان، استفادهامثبرا  خا  پروژه س

سمکانیکی، ادکترومغناطیسی،  تخریبدرباره تمام عوامل مربوط به  بهتر است اارده است. ارزیابیتوجه کامل 

، وعوامل اندانتخاب رده در معرض اا سامانهیا  اامجموعه، از قطعات، ریمیایی و زیست رناختی  که حرارتی

         و ISO 6241استاندارداا  در  صورت گیرد. روند، رروعآن ممکن است  واملمکانیسم که ع فروپاریمربوط به 

 15686-1 ISO د.نکنارائه می فروپاری راو مکانیسم  واملدرباره ع بیشتر اا  راانمایی 

اا  خا ، ممی  باید ارگونه مدارک مربوط تهیه رده سامانهو  اامجموعهدر ارزیابی طول عمر خدمت قطعات، 

 ل :امث برا  را در نظر بگیرد روندهممی  از سو  

به  سبرا  مواد یا محصوتت اختراعی، این، اتاق آزمون نظام ارزیابی اا  تهیه رده از سو  تودیدکنندهداده -الف

رکل منحصر به  کننده یا تودیدکننده خوااد بود  این امر ممکن استدر معرض تامینبراساس نتایج طور معمول 

 فرد یا یک توزیع از این نوع عمیکرد بارد؛

 مشاادات یا تجربه قبیی از ساختمان در ررایط یکسان؛ -ب
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اعضا  اتحادیه اروپایی و فدراسیون جهانی  به وسییهاا  عمیکرد طول عمر خدمت انجام رده ارزیابی -پ

 اا؛اا  ارزیابی فنی در ارزیابی فنی آنسازمان

 بارد؛این نوع طول عمر خدمت میزمانی  انتشاراتی که رامل برنامه -ت

اا یا استاندارداا  محیی ساختمانی که در برخی موارد ممکن است یک نوع عمر خدمت برا  دستورادعمل -ث

 ا بداد.اسامانهو  اامجموعهقطعات، 

اضافی را رو  قطعات،  اا ونآزم ممکن است، ممی  مشتر  به وسییه در برخی موارد در صورت نیاز خا  

 بینی رده را تایید کند.میکرد طول عمر خدمت پیشاا  خا ، انجام داد تا بتواند عسامانه ، اامجموعه

 نصب  هايارزيابی دستورالعمل    3-الف

را برا  اطمینان از  نصباا  ممی  مناسب بودن دستورادعمل نیاز است ،طراحی دقیقبه عنوان بخشی از ممی   

 بهتر است ارزیابی نماید. مر خدمت مطرح رده در خالصه پروژه رامطابق با اد امات عمیکرد طول ع دارایی ساخت

     و دارایی ساخت بر عمیکرد عمر خدمت زیادکه به احتمال و ج ئی اا  ساختمانی فعادیت جوانبممی  

 ، تاکید و تمرک  کند.موثر استه آن اا  تشکیل داندبخش

ه در نظر گرفت دقیق طراحی خا  که باید به عنوان بخشی از ممی   ج ئیات ات مربوط بهموضوع 4-3-الف

 عبارتند از :  روند

 دیوار؛ –بین قطعات، مثل اتصاتت سقف  تماسسطوح  مرزاا و -الف

 دیگر؛  ااسامانه و  اامجموعهاماانگی و اندرکنش خدمات ساختمانی، سازه و قطعات،  -ب

 ؛اابسطاتصاتت  تهیهدر صورت مرتبط بودن،  مفاصل راملاتصاتت و  -پ

  گاه رامل تعداد و نوع اتصاتت مراک  پشتیبانیاتصاتت و تکیه -ت

 بار اضافی؛ اب ل حفاظت کاتد ، مدارااامثبرا  اا/ اقدامات حافظتی، ویژگی -ث

 به نگهدار  مکان؛ ارائه دسترسیل امثبرا  طرح و کفایت فضا،  -ج

آب باران از اسید  عدم سازگار  و نیاز به جداساز  مواد ناسازگار مثل خوردگی فی  بین فی ات غیر مشابه،  -چ

 ؛خا  برخی مواد
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ممکن خا   که  ، مواد یا قطعاتمربوط به انواع ساختمان لامثبرا  مناطق مشکل ساز رناخته رده دیگر س -ح

مات خالصه طول عمر طرح، تاثیر آن در رسیدن به اد اتشکیل دانده  قطعاتیا است بر قابییت دارایی ساخت 

 گیارد.

که از آن ه بر عالو بهتر استرا  کندارائه میاز ج ئیاتی که سهم مثبتی در عمیکرد طول عمر خدمت  جوانبی

 نمود. ذکرکااند، عمیکرد می

بهتر رود، تقسیم می از آنجایی که مسئودیت طراحی در قطعات و عناصر مختیف اغیب بین طراحان/ متخصصان

 .رودا  به ارتباطات و اندرکنش بین عناصر و قطعات مختیف، توجه ویژه است

، در نظر گرفت رامل موارد طراحی دقیقبه عنوان بخشی از  بهتر استساختمانی خا  که  موضوع 2-3-الف

 بارد :زیر می

 ؛داخل و خارج محلجایی مواد در ساز ، حفاظت و جابهذخیره -الف

ل حفاظت از محصوتت امثبرا  و بعد از نصب،  نصب ارگونه اد امات خا  برا  نگهدار  موقت در طول -ب

 ؛ سیمانی در طول دوره عمل آور

 اد امات تهویه برا  قطعات حساس به دما یا رطوبت مثل ادواراا  چوبی؛ -پ

 مواد سیمانی؛ عمل آور اا  حداقل دوره -ت

قطعات نگهدار   یک محصول یا  یا نصبمناسب  برا  کاربردارگونه ررایط خا  دمایی یا رطوبتی که  -ث

 رود؛می

 س درجا  مرتبط ؛ نصب مورد تاییداا  یا طرح/ اا  کارخانه ورجوع به دستورادعمل -چ

آیا  المثبرا   حلمسبعد ، ساختار  وغیره  انجام رده در قطعات یا مواد در  تغییراتاد امات مربوط به  -ح

 ؛کارانه اضافی مطابق تغییرات محیی، مجاز استاا  محافظهگیر تغییرات و نیاز برا  انیازه

 ؛ محلساز  یا بتن ری   در آماده /مخیوط اایی برا  اردستورادعمل -خ

توانایی و  بر یا مواد خا   ، قطعاتساختماندیگر سمربوط به انواع  ساز رناخته ردهارگونه مناطق مشکل -د

تاثیرگیار  حطراا  تشکیل دانده آن در رسیدن به اد امات خالصه طول عمر یا بخش قابییت دارایی ساخت

 است.
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 توسطتهیه رده  مرتبطبه ارگونه اطالعات  بهتر است، ممی  اا  نصبدر زمان ممی   دستورادعمل 3-3-الف

 موارد  مثل موارد زیر مراجعه کند : ،روندهممی  

 اا یا راانمایی تهیه رده از سو  تودید کارخانه؛  دستورادعمل -ادف

 ؛نصب ثبت ردهاا  اا یا برنامههاا  مربوط، تعهدناماد امات ار یک از ضمانت -ب

 اا یا راانمایی عمیی مناسب دیگر؛نامهاطالعات نصب ارائه رده در استاندارداا  محیی، آیین -پ

 یا مواد مشابه در ررایط یکسان؛ جربه یا مشاادات قبیی ساختمانت -ت

اایی برا  نصب در اعضا  سازمان اتحادیه اروپا و فدراسیون جهانی ارزیابی فنی ممکن است دستورادعمل -ث

 .کنداا ارائه ارزیابی فنی آن

در گ ارش ممی  ، در کنار ار مدرک پشتیبان دیگر  سمثل منابع خا  به منابع بهتر است ارگونه عدم انطباق 

 .فهرست رود اطالعاتی بات 

 و کارکرد  دوره مراقبتهاي ارزيابی دستورالعمل    1-الف

و کارکرد را  دوره مراقبتاا  کفایت دستورادعملن بخشی از ممی   کمیسیون و تحویل، تزم است ممی  بعنوا

 در تجهی ات تکمیل رده، ارزیابی نماید.

و کارکرد در دارایی ساخت بر اساس روااد تاریخی در  مراقبتدوره در برخی موارد، ارزیابی وسیع اد امات 

 بهتر است که ممی  ، کافی بارد. بنابراین، در بسیار  از موارد ادف ممکن است برا  اایی از نوع یکساندارایی

اا  خا  را به منظور تعیین کافی و مناسب سامانهو  اامجموعه، قطعات دوره مراقبتممی  اد امات اجرایی و 

ار گونه  بهتر استجام این کار، ممی  نارزیابی نماید. در ا را تیم پروژه، توسطاا  تهیه رده بودن دستورادعمل

 ل :امث را در نظر بگیرد برا توسط ممی   یا روندهممی   توسطاطالعات مربوطه تهیه رده 

تودیدکننده، یک  توسطتهیه رده  دوره مراقبتاا  اجرایی و اا  درباره نظاماا یا راانماییدستورادعمل -ادف

 ؛آزمونتامین کننده، یا یک اتاق 

 ؛مرتبطاا  ت نامهمشخص رده توسط ضمان دوره مراقبتحداقل اد امات اجرایی و  -ب

 اا  محیی؛رده در استاندارداا یا آیین نامهتهیه  دوره مراقبتاطالعات اجرایی و  -پ

 مشابه در ررایط یکسان؛تجربه یا مشاادات قبیی ساختمان یا مواد  -ت
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اا  اتحادیه اروپایی یا اعضا  سازمانتوسط تهیه رده  دوره مراقبتدرباره اد امات اجرایی و  راانمایی -ث

 اا؛فدراسیون جهانی ارزیابی فنی در ارزیابی فنی آن

 بارد.می دوره مراقبت مدت  موجود که رامل ااکتاب - ح

 محیطیستزي هزينه هاي چرخه عمر و تاثیر     3-الف

ه عمر یا اا  چرخپروژه رامل اد امات ا ینهخالصه امچنین ممکن است مطرح رده در بات،  موضوععالوه بر 

       ممی   قرار دامنه کاربردو در بارد که مربوط به عمیکرد عمر خدمت است محیطی زیستتداوم و تاثیر 

 عبارتند از : بارددارته نیاز به ممی    ممکن است خاصی که موضوعگیرند. می

 اا  ا ینه چرخه عمر؛مدل نه و نگهدار  و طول عمر خدمت دراا  ا یهفرضی -الف

 اا  خا ؛سامانهو  اامجموعهو یا قطعات،  ارزیابی چرخه عمر دارایی ساخت -ب

 ، ظرفیت بازیافت و بازیابی؛ضایعاتتعریف و ارزیابی  -پ

 محیطی قطعات.زیستبند  طبقهکربن، ارزیابی انرژ  درونی، د  اکسید -ت

  و ISO 15686-5 استاندارداا  دربه ترتیب درباره ارزیابی چرخه عمر و ا ینه چرخه عمر،  بیشتر راانمایی

ISO 15686-6 استاندارداا  رده است. ارائه ISO 14011   وISO 14012اا  دقیقی درباره ممی   ، راانمایی

 ارائه رده است.    ISO 14040استاندارد  چرخه عمر، در د. ج ئیات ارزیابینکنمحیطی ارائه می

 ممیزي کارهاي مهندسی عمران    6-الف

اا  ممی   در کاراا  مهندسی عمران مهم است، تفاوت مهم بین این رکل و ارکال دیگر کاراا  روش

 در این ممی   مدنظر قرار گیرد، عبارتند از : بهتر استاا  کیید  که کند. تفاوتساختمانی را رناسایی می

 اا  مهندسی عمران؛بسیار  از پروژهی مقیاس ماایت ب رگ -ادف

 ؛ا طرهل استفاده از بتن با مقاومت بات، ساختمان پل امثبرا   ،اا  مختیف ساختروش به کار بردن -ب

، استفاده بیشتر از مددساز  حد ل طراحی در حادت امث ی برا حاطراا  مختیف روشبه کار بردن  -پ

 ؛فروپاری می انی، ربیه ساز  و پیش بینی مکانیسم و تاحتمات

پیشنهاد ون ساختار آزمایشی برا  آزم اراا اا  کامپیوتر  و ساخت، مدلاا  اودیهنمونهاستفاده زیاد از  -ت

 رده؛
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 زیاد در آینده؛ اا ار ل اجازه بارگیامثبرا  ایمنی و ظرفیت اضافی  ضرایب ترکیبنیاز به  -ث

 ؛مییاقتصاد  نتایجل اتالف طول عمر، امثبرا  ، رکست اغیب تاثیرات فاجعه انگی  -ج

 اصیی؛ختی روز یا بیشتر از کاراا  زیر سا 199مثل معموت  طول عمر مفید طرح برا  مثالاد امات  -چ

 ساده، عدم دسترسی از زیر پل.   3ل نگهدار  تنها در چرخه امث مفید برا  دوره مراقبتاد امات  -ح

 ممیزي کارخانه الکتريکی و مکانیکی     7-الف

 مد نظر قرار گیرددر ممی    بهتر استاا و کارخانه ادکتریکی و مکانیکی که سامانهخا  مربوط به  اتموضوع

 عبارتند از :

 ؛کارخانه موارداا و سامانهپیچیدگی و ارتباط بسیار  از  -الف

اا، مثل مداراا  قطع حرارتی، مقدار ریمیایی آب، و حفاظت کاتد  از سامانهاامیت تدابیر حفاظتی درون  -ب

 مواد خورنده؛

 مدت؛ طوتنییین کننده عمیکرد عو عوامل ت کارخانهپیچیده  موارددر اا سامانهو  اامودفهنیاز به ارزیابی  -پ

پایان،  رماره رروع/ استفاده،بعد از ل ساعات امثبرا  و استفاده از عمیکرد طول عمر خدمت  کارکردتاثیر  -ت

 اا  کارکرد؛توسعه دوره

 مورد نظر؛ بردآن در کار مناسب بودناامیت مشخصات درست، و  -ث

 قبل از استفاده؛ کارخانه مناسب و تنظیم انداز راهاامیت  -چ

 و کنترل عمیکرد از راه دور؛بر اساس ررایط به موقع و مناسب رامل استفاده نگهدار   نگهدار اامیت  -ح

قابییت ار موجودیت و یا یبیان اد امات عمیکرد طول عمر خدمت از دحاظ عمر طرح، متوسط زمان رکست، مع -خ

 استفاده بی وقفه ، حداقل سطوح قابل قبول عمیکرد؛ روزاا ، سمثل حداقل اطمینان

برا  ارزیابی  ر حادت رکست و تحییل درختی گسستهاایی مثل تحییل تاثیاده مشترک از تکنیکاستف -د

 اا؛حاتت رکست و ریسک

 و فی کار ؛ پورشکار ، و اامیت روغن موارد کارخانهماایت دینامیکی بسیار  از  -ذ

 و موتوراا؛ ااپمپرکست ناری از گرمایش زیاد  تاثیر تغییرات دمااا و ررایط اجرایی مثل -ر
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تنظیمی و تعریف توسط کاربر در سازگار  با اد امات متغیر در کل زمان مثل  سامانهیا  کارخانهتوانایی  -ز

 انرژ  . استفادهسخروجی، فراوانی استفاده، 
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 بازنگريراهنماي 

 عملکرد طول عمر خدمت هايبازنگريمزايا و معايب   4-ب

پروژه یا برا   مشتر  درخواستبا  ممکن استداخیی دیگر  پروژهاا  بازنگر اا  که با روشاا  بازنگر 

 رود.رود، ادغام میعمیکرد طول عمر خدمت انجام می موضوعتوجه کافی به  که بارضایت تیم پروژه 

 : تواند راملمیپروژه  بازنگر  اا بخشی از روشمر خدمت به عنوان عطول  اا بازنگر م ایا     4-4-ب

 ؛مواداا  ساخت و اا  خا  و آب و اوا  محل، روشگیاا، ویژهآرنایی با ج ئیات پروژه، محدودیت -الف

 دتیل تصمیمات کیید ؛درک دقیق  -ب

 ؛مشتر اد امات  دقیقدرک  -پ

 سهودت دستیابی به اطالعات و مستندات پروژه؛ -ت

 در پروژه؛ تاخیرکااش  به منظور اا  ممی   و یافتهن سریعپرسش دای مستقیمآدرستوانایی  -ث

مدیریت  سامانهاا  ل بررسیامثبرا  پروژه زنگر  ا  دیگر باااا  ممی   با روشپتانسیل ادغام روش -ج

 کیفی طراحان.

اا  بازنگر  اطمینان از کیفیت داخیی طراحان و فعادیتاا  ناپییر  برخی نواحی مشترک بین بررسیناببه طور اجت -يادآوري

، مفید خوااد بود. معایب برا  جیوگیر  از دوباره کار  نگر ساز  دو فعادیت بازعمیکرد طول عمر خدمت وجود دارد. اماانگ

 پروژه عبارتند از : بازنگر اا  طول عمر خدمت انجام رده به عنوان بخشی از روش اا نگر باز

 ؛ه رکست در تشخیص نواقص و کمبوداامنجر ب ،آرنایی زیاد با پروژه ریسک -ادف

 فرضیه اا یا تصمیمات کیید  بعیت درگیر  رخصی با این تصمیمات؛ عدم پرسش -ب

 گرواا به ددیل وفادار  تیم؛مثل عدم نقد ام طرفیریسک نقصان بی -پ

 ؛ر مقایسه با دانش و تجربه متخصصان خارجیدانش و تجربه کم در زمینه ممی   عمیکرد طول عمر خدمت د -ت

 اا  متخصصان خارجی؛منابع ممی   کم به اطالعات ممی   در مقایسه با منابع و دسترسیدستیابی و  -ث

 اا  انر  و زیبایی رناختی.      عمیکرد متضاد مثل امنیت و مشخصه اادافمییی فدا کردن بی -ج
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 طرح بازنگريهاي قابل توجه به عنوان بخشی از چک لیستی از آيتم      2-ب

 داخیی، عنوان رود، طرح بازنگر را سکه مناسب با مرحیه طراحی و پروژه  باید در  موارد زیر،  بازیابی فهرست

ممکن است ارتباط مستقیمی با عمیکرد طول عمر خدمت ندارته  مواردکند. تزم به ذکر است که برخی ارائه می

 عمیکرد خا  بارند. نگر بارند و خارج از ادف باز

 مربوط به نیازها و رضايت مشتري هايآيتم -الف

 ، محصوتت و فراینداا؛مواداا  فنی مشخصهدر مشخصات محصول با  مقایسه نیازاا  بیان رده مشتر  -4

 نمونه اودیه؛ اا آزمون ادگو از طریق  طرحمعتبرساز   -2

 ؛مورد انتظار استفادهیط محیط توانایی در اجرا، تحت ررا -3

 استفاده نامطیوب و سوء استفاد؛ -1

 محیطی و ایمنی؛زیستاا  سازگار  -3

 سازمانی؛ اقدامات، استاندارداا  میی و بین ادمییی و تصحیحیبرآوردن اد امات  -6

 ؛اا  رقابتیمقایسه با طرح -7

اا  تاریخی مشکالت داخیی و خارجی برا  جیوگیر  از تکرار اا  مشابه، بخصو  تحییلمقایسه با طرح -8

 مشکالت.

 : هاي مربوط به مشخصات محصولآيتم -ب

 پییر ؛اد امات قابییت استفاده و اعتماد -4

 اا  فرآیند؛مجاز و مقایسه با قابییت روادار  -2

 ول؛معیار پییرش محص -3

 ؛، عمر مفید و قابل مصرف ساز، سهودت مونتاژ، نیازاا  ذخیرهپایدار نا -1

  خطر؛کارانه و رکست بیمحافظه مشخصات -3

 زیبایی محیط و پییرش؛ مشخصات -6
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 ؛اا  درختی گسستهو تحییل اارکست و تاثیر تحییل 1مد -7

 مشکالت؛ تصحیحتوانایی تشخیص و  -8

  ؛داا  کاربرو دستورادعمل قابل ردیابیطبقه بند ، اشداراا، رناسایی، اد امات  -3

 اا  استاندارد.و استفاده از بخش نگر باز -41

 : مربوط به مشخصات فرآيند موارد -پ

، مکانی ه کردن، اتوماسیون، نصب و خا  ، رامل نیازاا  فرآیندطرحبا تودید محصوتت سازگار توانایی  -4

 قطعات؛ مونتاژ

 خا ؛ طراحی بازدید و آزمون، رامل اد امات آزمون و بازدیدتوانایی  -2

 در دسترس؛  ثانویهگنندگان تایید رده و پیمانکاران ، رامل تامینثانویهو اج ا   اامجموعهمشخصات مواد،  -3

ورود  و  مواردبند ، بویژه عوامل ایمنی مربوط به بند ، حمل مواد، ذخیره و عمر مفید بستهاد امات بسته -1

 خروجی.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1- Mode  
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 مقدماتیفاکتورهاي و  بازيابی فهرست

 بیانیه الزامات طول عمر خدمت در خالصه پروژه       4-پ

بومی و مدرسه در در زمینه سکونت  ایی از اد امات عمیکرد طول عمر خدمت در خالصه پروژه رانمونه 1جدول پ

 در خالصه وجود دارته بارد بهتر استاطالعاتی که ، کنید مراجعه 9-6-6داد. به بند اروپا  غربی را نشان می

داند. اد امات طول عمر خدمت کیی را نشان می روشاا تنها کند. تزم به ذکر است که نمونهمیرا  فهرست 

 .رودتعریف  به صورت مج ا برا  ار پروژهخا  بهتر است 

 هاي الزامات عملکرد طول عمر خدمتنمونه بیانیه -4جدول پ

 موضوع
 الزامات/ اطالعات

 مدرسه خانه

 شرح/ استفاده

ررح و استفاده مورد نظر از 

 ساختمان

 

 

 

 

 

 ادگواا  مورد انتظار کاربرد

 توسعه خانه دو خوابه و سه خوابه برا  اجاره

 

 

 

 

 

کوتاه خادی  استفاده دائمی جدا  از دوره

 بودن در مدت اجاره

سادگی  16تا  19کودک در سن  1999مدرسه برا   -

امکاناتی مثل امکانات تدریس، دفاتر کارکنان، سادن 

 غیاخور ، آرپ خانه، ورزرگاه، استخر رنا  داخیی.

 

. استفاده از عصر و آخر 16:39تا  2تدریس از ساعت 

نادر در طول جمعی. استفاده اا  دستهافته برا  فعادیت

 تعطیالت مدرسه.

 محیط و مکان ساختمان

موضوع مکان سمثل ررایط 

 زمین، استفاده قبیی از  مکان 

 

 

محیطی کیی بیرونی/ در 

 معرض قرار گرفتن

 

 محیط داخیی

اا  خاک رس قابل انقباض برخی از آتینده

به س زمینی ناری از استفاده صنعتی قبیی

  .کنیدمراجعه گ ارش خاک/ بررسی خاک 

 

مکان برون رهر  حفاظتی در رمال 

 انگیستان

 

 سکونت افراد مسن، سطح بات  گرمایشی

گ ارش خاک/ به میدان باز  قبیی/ منطقه پارکینگ. 

 مراجعه کنید.بررسی خاک 

 

 

 سروستایی  در رمال انگییس  ساحیی روبازمحل 

 

 

در محوطه استخر رنا.  محیط فرساینده و مرطوب

 .ل رده باتزنده ارغاباراا  
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 ادامه - 4جدول پ

 مشتري طرحطول عمر 

 سال 69 سال 199 طول عمر طرح ساختمان

جایگ ینی قطعات مشکل و 

 عموما -دور از دسترس
 سال 199

 سال 69

 

 –قطعات مهم قابل تعویض 

 عموما
 سال 39 سال39

تاسیسات خدماتی و کاراا  

 عموما  -بیرونی
 سال 99 سال39

 قطعات خا 

 

 سال 13بخار گرمایش مرک   : دیگ 

 سال 69سییندر آب داغ : 

 سال 69پورش سقف : 

 سال 13پورش کف : 

 سال 93تاسیسات دیگ بخار : 

 سال 99 خانه : دوازم آرپ

اد امات قابییت اطمینان و 

 موجودیت

زمان  به حداقل  کمترینافت گرمایشی و 

 رساندن

ا  در اعات تدریس ایچ گونه افت یا وقفهدر طول س

تجهی ات گرمایش وجود ندارد. ایچ کالس درسی به 

 نیست تعطیلمدت بیش از دو روز در ار ترم مدرسه 

 مشتري دوره مراقبتالزامات نگهداري/ 

به طور  -اد امات نگهدار 

ال نگهدار  مثبرا  س  یکی

جایی، مورد انتظار/ نظام جابه

 بند  کاراا زمان

 

نگهدار  دوره ا  خارجی سمثل تجدید رنگ 

خارجی سال. کاراا  نگهدار   6کردن  : 

دیگر ام مان با دوره اا   ری   ردهبرنامه

 تجدید رنگ کردن سدرصورت امکان .

 .تزم استنگهدار  کم به طور کیی 

 سال. 3تجدید دکوراسیون داخیی : 

ی جایی مطابق با برنامه اجرایاا  نگهدار / جابهنظام

 .دوره مراقبتپیشگیرانه نگهدار / 

کار نگهدار  محدود به عصراا، اخر افته و تعطیالت 

 مدرسه.

 قطعات خا 

خدمت رسانی/ نگهدار  ساتنه تجهی ات 

 گرمایش مرک  .

 دراا  داخیی که نیاز  به نگهدار  ندارند.

 کنترل ررایط تجهی ات گرمایش.

  دراا و پنجره اا روکش نگهدار  کم

 روغن کار  دیوار داخیی مقاوم در برابر ضربه.دراا و 

 استفادهمرمت/ تغییر کاربر/ 

 مورد انتظار در آینده

 39 خانه و حمام در دوره زمانی مرمت آرپ

 ساده

 .29و  99مرمت داخیی در سادها  

 سال 69تخریب و بازساز  پیش بینی رده در 

 اد امات دسترسی خا 

سکونت. تمی  کردن پنجره اا از داخل محل 

امه اعضا  خارجی تزم دارند برا  

نگهدار  و تعمیر در دسترس بارند توسط 

 نردبان یا از داخل محل سکونت.

 

رروط برا  تفکیک جایگیار  تاسیسات گرمایشی. تهیه 

اا برا  نگهدار  محیط جهت پارکینگ ساختمان

 تجهی ات دسترسی.
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 ادامه -4جدول پ

 ايمنی مربوط به شکست قطعات موضوع

مشخصات/ طرح مناسب برا  سکونت افراد  اتکیی

 مسن.

معیوب که  قطعاتخطر آسیب به ساکنین، ناری از 

 باید به حداقل برسد.

 به وسییه اا  ادکتریکی حفاظت رده سامانه  قطعات خا 

 قطع کننده مدار ردت جریان باقی مانده.

در برابر رکست اب مقاوم اا  سقف که با دعچراغ

 اند.صیقل رده

 خالصهممیزي        2-پ

ادف ممی    داد.ارائه می را خالصهاا  ممی   اکتوراا  مقدماتی ثبت یافتهکیی از ف مثال،  9-جدول پ

 دقیقی حاطرری   طول عمر خدمت در مراحل اطمینان از این است که خالصه پروژه مبنا  درستی برا  برنامه

نمایشی دارند.  اادافتنها  اا  ممی   در جداول زیرکند. تزم به ذکر است که نمونه یافتهو اودیه، ایجاد می

 تهیه نمود. مج ااا  خا  ممی   را باید در ار پروژه تبصره

 خالصهنمونه مقدماتی براي ثبت يافته هاي ممیزي  -2جدول پ

 4يافته هاي ممیزي موضوع

ررح/ استفاده از 

 ساختمان

اا  درسی عمومی، اطالعاتی که باید درباره انواع خاصی از امکانات تدریس فراام رود، مثل کالس

اا  درسی بر طراحی و مشخصات اا  صنعتی. استفاده اا  خا  از کالستبراتوراا  عیمی، کارگاه

 قطعات مثل تمی کار  سپرداخت  کف و دیواراا تاثیر میگیارد.

 عیت خا  و بی حفاظی مکان نامعیوم است.موق محیط ساختمان

 موجود بودن بررسی اا  مکان و گ اررات در مورد خاک مکان مورد نظر نامعیوم است.

اا بیان رده است، اما ایچ بیانیه سامانه اا و اا  خا  برا  تعداد  از قطعات، بخشطول عمر طرح طول عمر طرح

باید استفاده از حداقل طول عمر  مشتر اا ارائه نشده است. سامانه اا و کیی با توجه به قطعات، بخش

 را تصدیق کند.    ISO 15686-1: 2000 استاندارد 1پیشنهاد  طرح برگرفته از جدول 

باید طول عمر بیان رده طرح برا  سقف مربوط به سازه و پرداخت آن، یا فقط سقف را تایید  مشتر 

 کند. 

/ دوره مراقبتاد امات 

 نگهدار 

باید سطح نگهدار  مورد انتظار  مشتر یچ اد ام خاصی درباره پرداخت کف داخیی عنوان نشده است. ا

 را مشخص بکند مثل رستشو  روزانه/ تمی کار . 

-قابییت انطباق/ انعطاف

 پییر / استفاده در آینده

اا  باید اد امات فراام ردن انعطاف پییر  مکان را تصدیق کند مثل جابه جایی پارتیشن مشتر 

 داخیی، توانایی در تقسیم فضااا، ربکه ساختمانی.

ایمنی مربوط به  موضوع

 سامانه قطعات/ خرابی 

مشخص باید مضامین ایمنی و اد امات مربوط به ایمنی استخراج پنکه اا در نواحی تبراتور را  مشتر 

 کند. 

 اایی از مستندات زیر را در صورت موجود بودن در دسترس طراح قرار داد :نسخه مستند ساز 

 گ اررات آنادی  خاک و بررسی مکان نقشه مکانی که رابطه بین ساختمان جدید و موجد را نشان میداد.
 اا اراره رده استیک نکته این است که تنها به نواقص/ عدم انطباق1

فراام کرده و پاسخ به  خا ممی   موضوعبه  مشتر اا  بات اضافه رود تا فضایی را برا  پاسخ فاکتوراا  مقدماتیبه  مکن استاا  دیگر  مستون -یادآور 

 .پییر سازدامکانممی   بعد  را 
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 طراحی دقیقممیزي        3-پ

 دوره مراقبتقطعات و الزامات  ارزيابی طول عمر   4-3-پ

دوره اا  ممی   طول عمر خدمت قطعات و ، برا  ارزیابییک فاکتور مقدماتیکامیی از  ، نمونه3جدول پ

فاکتوراا  مقدماتی ثبت رده در  دوره مراقبتداد. پیش بینی طول عمر خدمت و مورد نیاز را نشان می مراقبت

موارد و  مورد انتظاری، کاربرد تاا  رکست احتماتل حاتتامثبرا  نتیجه خوااد رد،  ممی   دقیقاز ارزیابی 

بهتر نتیجه خوااد رد. ج ئیات این ارزیابی و اطالعات مورد استفاده در فرایند ارزیابی،  معرض محیطیزیستدر 

 و در گ ارش ممی   عنوان رود. ردهممی  به طور رسمی ثبت و ضبط  از سو است 

بارد، و تنها به انتخاب تنها به منظور توضیح دادن می 3اا  ممی   در جدول پکه نمونه یافتهقابل ذکر است 

 ممی   خا ، برا  ار پروژه باید بصورت مج ا تهیه رود. اا عنوانرود. کوچکی از عناصر ساختمان مربوط می

 هاي ممیزينمونه بیانیه   2-3-پ

 رود.اا  ممی   مطرح میاا  استاندارد ممی   برا  استفاده در گ ارشاایی از بیانیهدر این بخش مثال

تنها به منظور توضیح بوده و اا روند. بیانیهبند  میممی  ، گروه  اااا طبق انواع مختیف عدم انطباقبیانیه

 قطعی و تعیین کننده نیستند.

 هاي ممیزيبیانیهنمونه  -1جدول پ

 هامثال نوع بیانیه

عدم 

 سازگار 

با خالصه 

طول عمر 

 طرح

 .کمتر استاز طول عمر طرح بیان رده در خالصه عمر طرح  / ادحاق قطعات اامجموعه سامانهعمر خدمت پیش بینی رده س

مشخص رده در خالصه طول عمر طرح  دوره مراقبتاز اد امات / ادحاق قطعات  اامجموعه سامانهس مراقبت دورهاد امات 

 .بیشتر است

 / ادحاق قطعات  با خالصه طول عمر طرح سازگار نیست زیرا اامجموعه سامانهطرح/ مشخصات س

 آن عنوان رده است  رفعآینده یا  دوره مراقبتکه برا   مناسبسددیل ادحاق کردن مثل دسترسی نا

اطالعات 

از ناقص/ 

 دست رفته

 / ادحاق قطعات . اامجموعه سامانهدریافت اطالعات ناقص برا  پیشبرد ممی  س

 / ادحاق قطعات  ممی   نشده است زیرا اطالعات ناقص داده رده یا ایچ اطالعاتی ارائه نشده استاامجموعهسامانه س

 است .   از دست رفتهس اطالعات درباره ج ئیات ادحاق کردن  

اطالعات 

مبهم/ 

 نامعیوم

 ادحاق . موضوعرود سمشخص نیست چه چی   رناسایی می

 ادحاق کردن. موضوعاا برا  مشخص نبودن ررط

 ادحاق کردن  مبهم است.    موضوعاا درباره سدستورادعمل

اطالعات 

غیط/ 

 نادرست

 ادحاق کردن ارائه نشده است. موضوعرروط کافی برا  

 اا  خوب و مناسب، ادحاق کردن با سمنبع ادحاق کردن/ استاندارداا  میی و بین ادمییی/ دیگر دستورادعمل موضوع

 منطبق نیست.

 اا/ محیط/ کاربرد مورد نظر، نیست. ادحاق کردن  مناسب مکان موضوعس
 کننده اا  ممی   باید یا مراجعه به اطالعات پشتیبان و قانعدر صورت امکان، از بیانیه -یادآور 

 اا  مناسب دیگر رونورت گرفت.  اا  عمییاتی یا دستورادعملا استاندارداا  مناسب، آیین نامه، ینگهدار مثل منبع ارزیابی طول عمر خدمت یا ارزیابی 
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 : طراحی دقیقرسیدگی به ممیزي  موضوعبازیابی فهرست نمونه اي از   3-3-پ

 مرتبط اتموضوعا  برا  اطمینان از اینکه امه ممی   استاندارد به عنوان وسییهاستفاده از بازیابی فهرست 

برا  رسیدگی به ممی   بازیابی فهرست نمونه ا  از  6و پ 3. جداول پباردمیتوسط ممی  بررسی رده است، 

برا  استفاده  بازیابی فهرست مرتبطداند. و دستگاه دیگ بخار را نشان می پروفییی فی   روکش طراحی دقیق

اا  نصب تهیه رده توسط تیم پروژه و برا  رناسایی دتیل بادقوه نواقص و در ارزیابی کیفی دستورادعمل

ی را که به عنوان بخشی از ممی   موضوعنوع و حدود بازیابی فهرست اند. تزم به ذکر است که خرابی، ارائه رده

 داد و قطعی نیستند.را نشان می ه ردهدر نظر گرفت طراحی دقیق

 ديگ بخار -ممیزيبازیابی فهرست نمونه از  -3 جدول پ

 ويژه ممیزي موضوع موضوع

 مواد
، جداساز  فی ات متفاوت یا مواد ممکن اا اثر متقابل، عدم سازگار 

 حفاظتی  اقداماتناسازگار، 

 / اثر متقابلسامانه طراحی 
اا، مداراا  آب، آب داغ/ گرمایشی، رامل دوده سامانهطراحی و اثر متقابل از 

 اا  کنترل سامانه تهویه، 

 بند کف تکیه گاه/ قادب مناسب بودن تکیه گاه دیگ بخار

 ااکنترل
ل محافظت از خرابی کیید قطع امثبرا  اا  ایمنی سسامانهتناسب، کفایت 

 جریان در انگام داغ ردن 

 درزبند  و درزگیر  مقطع پوسته دیگ بخار مجموعه ساخت/ 

 ایطمناسب بودن رر تنظیمات فشار

 اندازه بیش از حد/ کمتر از حد برا  استفاده/ تقاضا  مورد نظررک امد اندازه

 تهویه
سبرا  جیوگیر  از اف ایش گرما ، مکان/  کارخانهمتناسب بودن تهویه اطراف 

 اا و آبگیراا  اوا، ررایط کنترل تقطیر دودکش تناسب دودکش

 آب، ررایط تصفیه خورندگیسختی/  تصفیه آب

 ررط/ امکانات حقظ و نگهدار 
جایی در آینده، ، ررایط تفکیک و جابهمکان و قابییت دسترسی کارخانه

   سرویس ظیمتن، عایقکار ررایط برا  زاکشی، 

 ، ظرفیت اضافی، ررایط انطباق یا انبساط در آیندهسامانهپییر  انعطاف متغیر در کل زمان   اد اماتتوانایی تطبیق نمودن 

 اا  حفظتی، مناسب بودن محیط، تناسب مقیاسااریسکرناسایی، ارزیابی  حاتت عاد  خرابی 
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 روکش پروفیل فلزي -ممیزيبازیابی فهرست  نمونه  -6ول پجد

 خاص ممیزي موضوع موضوع

 مواد
ل بین پورش و گیردار  ، ررط امثبرا  اا  ممکن س، ناسازگار اثر متقابل

 جداساز  مواد ناامگون یا فی ات نامشابه، محافظت/ ترمیم ت ئینی 

 مراقبت سطح/ پورش

خوردگی سبرا  مثال گادوانی ه  محافظت در برابر کفایتساخت، ضخامت و 

محافظت  کفایترو  ، ساخت، ضخامت و  کردن عمیق و اندودکار  پورش

 ل پورش با مواد آدی، آندکار  امثبرا  پرداخت سطح س

 مقاومت و خی 
، تکیه گاه تیرری   و مواد اصودیتکیه گاه  ساختمحاسبات ساختمانی  ررایط

 روکار 

 جابه جایی حرارتی
جایی ررایط جابه ، قطعاتاا، ل دودهامثبرا  س جایی حرارتیجابهبرا   ررایط

 اتصاتت 

 کنترل تقطیر
اا، ررط آببنداا/ موانع تقطیر رکاف ریسکمحاسبات نقطه میعان،  ررایط

 بخار، ایجاد پل حرارتی، تهویه تخیخل

 سقف و دیواراا، ررایط زاکشی آب باران، نفوذ در ، درزپوشتج ئیات اتصات کنترل آب باران

   جایی حرارتیکفایت، مقاومت، تحمل، ررایط جابه گیردار 

 اااا و آببند اا/ سرپوش، ج ئیات بستررایط نقطه اتصال آببند  اتصاتت و درزبند 

 پورش سامانهعمیکرد 
ل سختی آب، قابییت نفوذ اوا، امثبرا  اا  آزمون سعمیکرد داده ررایط

 مقاومت در برابر باد 

 حاتت عاد  رکست 
تدابیر حفاظتی، تناسب محیط محیی بیرونی و  کفایت، ریسکرناسایی، ارزیابی 

 محیط درونی

 

 ساختممیزي        1-پ

 ساختممیزي  موضوعبررسی بازیابی فهرست نمونه    4-1-پ

 موضوعا  برا  حصول اطمینان از اینکه امه ممی   استاندارد به عنوان وسییهاا  بازیابی فهرستاستفاده از 

 رده بررسی موضوعبازیابی فهرست ، نمونه از 3تقویت رود. جدول پبهتر است مورد توجه توسط ممی  مرتبط 

نوع و می ان ممی   را بازیابی فهرست داد. تزم به ذکر است که دیواراا  چوبی را نشان می ساختممی   در 

 نظر گرفته رود، و قطعی نیست. دربه عنوان بخشی از مرحیه ساخت و اجرا  بهتر استداد که نشان می
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 ديوارهاي چوبی – ساختممیزي بازیابی فهرست نمونه از  -7جدول پ

 خاص ممیزي  موضوع موضوع

 ساز  برا  جیوگیر  از تاپ خوردگی، حفاظت در برابر اواذخیره ساز  در مکانذخیره

 در طول احداثتثبیت صفحات  احداث صفحه

 سدر صورت نیاز    ضد رطوبتاا  تیه ررط یکپارچگی، گیردار ، ررط  آتشحفره س حصاراا 

 اا  افقی/ عمود نوع، گیردار ، پورش غشااا با قابییت تبادل اوا

  سرویساا، یکپارچگی، نفوذاا  گاه، پورشنوع، مکان، گیردار ، نقاط اتصال تکیه بخار اا کنترل

 گیردار  زیرکار

 اا  ادکتریکییگپارچگی، گیردار  در مقابل نشست، تماس با کابل کار عایق

 پییر انعطافگیار  صحیح قطعات، اا  پایه، جا بند  افقی/ عمود ، ستونفاصیه رناژاا  دیوار

 عمود 

   گیردار گاه/ ، تکیهاا، درزگیر نقاط اتصاتتصفحه زیر رادوده، پورش ررایط ضد رطوبتاا  تیه

 اا تا آجر کار اا  مجوف، ررط تراوش حفرهسینی

 گاه، گیردار  چندگانه عضواا  چوپی تکیه نعل درگاه
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