
خدمات بازرسی/مهندسی
ساختمـان و سازه های ویژه

 بازرسی کیفیت مراحل طراحی و ساخت
 بازرسی کیفیت برای بیمه ساختمان

HSE بازرسی 
 خدمات مدیریت طرح

 خدمات مدیریت پروژه
 ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی در ساختمان ها و سازه ها

 بازرسی مرتبط با مقاوم سازی و بهسازی
 ارزیابی ریسک در پروژه های ساختمانی

 ممیزی و مهندسی انرژی در صنعت ساختمان



رشــد روزافزون آگاهی نسبت به سطح کیفیت ســاختمان و سازه های ویژه 
و باال رفتن انتظارات و توقعات نســبت به در دســترس بــودن، ایمن بودن، 
اطمینان از عملکرد قسمت های مختلف ســاختمان و ابنیه باعث پدید آمدن 
دیسیپلین های متفاوت بازرسی کیفیت در ساختمان و سازه های ویژه، توجه به 
سطح کیفیت مصالح و مولفه هایی که در ساختمان و سازه های ویژه، توجه به 
سطح کیفیت مصالح و مولفه هایی که در ساختمان به کار می روند و چگونگی 

مصرف آن ها در اجرا، گردیده است.
شرکت TÜV NORD Iran بر اساس تشخیص نیازهای ذکر شده و نیز اعتقاد به 
ضرورت ایجاد اطمینان در نزد استفاده کنندگان از ساختمان و سازه های ویژه 
را سازماندهی نموده و آماده ارائه خدمات زیر به مشتریان و ذی نفعان می باشد:

 بازرسی کیفیت مراحل طراحی و ساخت
 بازرسی کیفیت برای بیمه ساختمان

HSE بازرسی 
 خدمات مدیریت طرح
 خدمات مدیریت پروژه

 ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی در ساختمان ها و سازه ها
 بازرسی مرتبط با مقاوم سازی و بهسازی
 ارزیابی ریسک در پروژه های ساختمانی

 ممیزی و مهندسی انرژی در صنعت ساختمان



بازرسی کیفیت مراحل طراحی و ساخت
این بازرسی در برگیرنده انواع بازرسی کیفیت در تمامی مراحل طراحی و ساخت می باشد.

 مرحله 1- بررسی و کنترل مطالعات و طراحی اولیه )فاز 1(
 مرحله 2- بررسی و کنترل محاسبات و نقشه های اجرایی )فاز 2(

 مرحله 3- بازرسی کیفیت نحوه اجرای سازه
 مرحله 4- بازرسی کیفیت نحوه اجرای معماری

 مرحله 5- بازرسی کیفیت نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی و برق و سیستم های هوشمند

بر اســاس این بازرســی ها از انطباق کامــل فرآیندهای طراحی و ســاخت با معیارهای 
مشخص شده در اســتانداردها، آئین نامه ها، ضوابط و مقررات مصوب کشوری اطمینان 
حاصــل می شــود و در نهایت گواهینامه انطباق برای ســاختمان و یا ســازه ویژه مورد 

بازرسی، صادر می گردد. 



بازرسی کیفیت برای بیمه ساختمان
قســمت عمده دارایی های بخــش دولتی و خصوصی در بخش ســاختمان 
ســرمایه گذاری شده اســت. روند ساخت و ساز در ســال های اخیر بیانگر 
توجه به نوع و سطح کیفیت ســاختمان ها و نیز مقاوم نمودن آن ها در مقابل 
خســارت های فیزیکی ناشی از عیوب پنهان، شــامل کیفیت نامناسب مواد، 
مصالح، تجهیزات و تأسیســات، نقص و عدم انطباق های ناشــی از اشتباه و 
ســهل انگاری عوامل انســانی و اجرایی در طراحی، اجرا، کنترل و بازرسی 

کیفیت ساختمان می باشد.

شــناخت دقیق ریســک های موجود در صنعت ســاختمان، ضرورت ایجاد 
پوشــش بیمه عیوب اساســی و پنهان ســاختمان و توجه به انواع بیمه ها در 
ارتباط با احداث و بهره برداری از ساختمان ها، همراهی سازمان های فعال در 

موضوع بازرسی کیفیت ساختمان را اجتناب ناپذیر می نماید.

شــرکت TÜV NORD Iran بــر پایه بیمه های رایج در ســطح بین الملل و با 
همفکری های انجام شده با سازمان های بیمه گر، دست اندرکاران بخش مسکن، 
خدمات زیر را در ارتباط با بیمه ساختمان و سازه های ویژه، طرح ریزی نموده 

و ارائه می نماید:
 ارزیابی ریسک و تهیه گزارش برای شرکت های بیمه

 انجــام بازرســی های کیفیت، تحلیل های مــورد نیاز و ارائــه گزارش به 
شرکت های بیمه و ذی نفعان بیمه نامه ها در مراحل متفاوت طراحی و ساخت

 ارائه کلیه خدمات بازرسی کیفیت در مراحل طراحی و ساخت در همراهی 
با شرکت های بیمه

 ارزیابی های مرتبط با اســتحکام و مقاومت بنــا و ارائه تحلیل های الزم به 
شرکت های بیمه برای بیمه ساختمان

این خدمات بر اســاس اســتانداردها، آئین نامه ها، ضوابط و مقررات مصوب 
کشور جمهوری اسالمی ایران و همچنین الزامات سازمان های بیمه گر و سایر 

ذی نفعان، ارائه می گردد.



HSE بازرسی
ایــن خدمات به منظور ایجاد محیطی ایمن و عاری از مخاطرات بهداشــتی، 
جلوگیری از حوادث و صدمات برای کارکنان و به حداقل رساندن خطاها در 

کارگاه های ساختمانی می باشد. این خدمات عبارتند از:
 HSE ارائه خدمات بازرسی 

HSE Passport ارائه خدمات آموزشی و صدور 
 ارائه خدمات در زمینه تدوین طرح های واکنش در شرایط اضطراری

خدمات مدیریت طرح
خدمات مدیریت طرح بر اساس آیین نامه ها و موازین مرتبط با »شرح عمومی 
خدمات مدیریت طرح« و با بهره گیری از ایجاد مشارکت های تخصصی انجام 

می گردد. محورهای اصلی این خدمات به شرح زیر هستند:
 خدمات هماهنگی، برنامه ریزی و مدیریت پروژه

 مدیریت بر خدمات تهیه طرح 
 مدیریت بر خدمات طراحی تفضیلی و اجرایی 

 مدیریت بر خدمات تدارک کاال، مصالح و تجهیزات
 خدمات سازماندهی برای بهره برداری

 مدیریت بر اجرای کار، راه اندازی و تحویل

در چارچــوب »مدیریــت طرح در پروژه های ســاختمانی«، ســازمان دهی 
موضوعاتی مانند مدیریت کیفیت در پروژه، ارزیابی ریسک، بازرسی کیفیت، 
بازرســی HSE، ممیزی و تحلیل مصارف انرژی، فراتر از روش های متداول 

مورد توجه قرار خواهد داشت.

خدمات مدیریت پروژه
ســرفصل خدمات مدیریت پروژه که در همــه مراحل تا رویه های تحویل و 

تسلیم انجام می گیرد به شرح زیر می باشد:
 مدیریت محدوده پروژه

 برنامه ریزی و مدیریت زمان پروژه
 برنامه ریزی و کنترل بودجه پروژه

 مدیریت کیفیت پروژه
 مدیریت منابع انسانی و سازمان پروژه و مستندسازی

 مدیریت ریسک های پروژه
معیارهای الزم برای انجام این خدمات به طور کامل بر اساس استانداردهای 
PMBOK، ISO 10006 و مباحــث و مقــررات ملی ســاختمان، آیین نامه ها، 

ضوابط فنی و قواعد معین شــده از سوی نهادهای دولتی و قانونی جمهوری 
اسالمی ایران خواهد بود.



 ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی
در ساختمان ها و سازه ها

ایــن خدمات به منظــور ارزیابی عملکردهــای متفاوت یک ســاختمان یا 
مؤلفه های آن در ارتباط با مباحث مختلف مهندسی، ایمنی و قابلیت اطمینانی 

ارائه می گردد، این خدمات عبارتند از:
 کنترل میزان آلودگی صوتی

 بررسی و تحلیل ارزش گذاری ساختمان
 ارزیابی سیستم حفاظت در مقابل حریق و انفجار

 ارزیابی سیستم های هوشمند
 بازرسی آسانســورها، باالبرها، سیســتم های انتقال و جابجایی، درب های 

اتوماتیک
 بازرسی فنی جرثقیل ها، نوارهای نقاله، سیستم های انبارش

 بازرسی فنی سیستم های تهویه مطبوع، بهداشت هوا
 ممیزی و تحلیل مصارف انرژی در ساختمان

بازرسی مرتبط با مقاوم سازی و بهسازی
بازرســی مقاوم ســازی و بهسازی ســاختمان و ســازه های ویژه با توجه به 

موضوعات زیر انجام می گردد:
 استحکام و مقاومت ساختمان ها و سازه های ویژه در مقابل نیروهای لرزه ای

 ترمیم و تقویت الزم بر اساس عمر مفید ساختمان
 برطرف سازی هر گونه ضعف در طراحی ساختمان

 برطرف سازی ضعف های ساختاری ساختمان
 ایجاد سازگاری در هنگام تغییر کاربری ساختمان

 تغییرات و اعمال ضوابط جدید مطابق با اســتانداردها، آئین نامه ها، ضوابط 
و مقررات

TÜV NORD Iran فعالیت های مرتبط با مقاوم ســازی و بهسازی ساختمان را 

در مراحل:
 انجام مطالعات و بررسی

 انجام محاسبات و ارائه طرح
 اجرا

مورد بازرســی کیفیت قرار می دهد و پس از اجــرای موفقیت آمیز طرح بر 
اساس معیارهای توافق شــده با ذی نفعان، گواهینامه "بهسازی ساختمان" را 

برای ساختمان مورد نظر، صادر می نماید.



ارزیابی ریسک در پروژه های ساختمانی
با توجه به حجم سرمایه گذاری در پروژه های متفاوت ساختمانی و همچنین 
منابع متفاوت که در اینگونه پروژه ها اســتفاده می گردد، انجام صحیح ارزیابی 
ریســک باعث تصمیم گیری های اثربخش و حذف هر نــوع اتالف منابع و 
ســرمایه خواهد گردید. از طرف دیگر گزارش های ارزیابی ریســک مبنای 
مشــخص و حائز اهمیتی برای شــرکت های بیمه  به منظور تعیین نرخ بیمه 

پروژه یا ساختمان حاصل از پروژه می باشد.

 ISO 31010 و ISO 31000 بــر مبنــای اســتانداردهای TÜV NORD Iran 
ارزیابی ریسک در پروژه های ساختمانی را انجام می دهد.

ممیزی و مهندسی انرژی در صنعت ساختمان
ممیزی و مهندسی انرژی ساختمان برای کاهش و به حداقل رساندن مصرف 
انرژی به کار برده می شــود. در این روش حیطه هایی که در آن انرژی به طور 
موثر استفاده می شود و یا هدر می رود مورد شناسایی قرار می گیرد. ممیزی و 
مهندســی انرژی درک چگونگی ارتباط مؤلفه ها و اجزاء سیستم با یکدیگر و 
نحوه اثرگذاری محیط خارجی بر ســاختمان از لحاظ انتقال حرارت است و 
عــالوه بر هدف صرفه جویی می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در پیش بینی 

هزینه های انرژی و بیان الگوی مصرف به کار گرفته شود.
بهینه ســازی و صرفه جویی در مصرف انرژی در ســاختمان با بهره گیری از 
سیســتم های متفاوت نرم افزاری و ســخت افزاری در توجه به استانداردها، 

مباحث و مقررات ملی ساختمان، امکان پذیر می گردد. 

شــرکت TÜV NORD Iran براي ســاختمان ها بر اساس بررسی وضعیت و 
توصیف ســاختمان، با در نظرگیري اینرســی حرارتی مؤلفه هاي ساختمان و 
تعییــن راهکارها به منظور حفظ انــرژی و جلوگیري از اتالف ها و همچنین 
توصیف رفتار سیســتم هاي گرمایش / سرمایش ساختمان و مشخص نمودن 
تراز انرژي اقدام به صدور شناســنامه انرژي ساختمان مبتني بر استانداردهاي 

مرتبط و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مي نماید.



88737684  و 2- 88735481
88749549 
88758261
88758260
88768736
88512265  
88746043
نمابر: 88746047
www.tuvnordiran.com

تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان فيروزه، شماره22 )38 قديم(، 
ساختمان فيروزه، طبقه پنجم، واحد 4، كدپستي: 1553813346

صدور گواهینامه سیستم
بازرسی فنی و خدمات صنعتی

مهندسی / بازرسی ساختمان
انرژی و اکولوژی صنعتی

فناوری اطالعات
EFQM نمایندگی

اداری و روابط عمومی 
info@tuvnordiran.com  :پست الکترونیک

وب سایت:

تهران، خيابان سهروردی شمالی، خيابان خرمشهر)آپادانا( 
كوچه ميناب، پالک34   كدپستي: 1557715411

88538720-21
88502691 
88538727
academy@tuvnordiran.com

www.tuvnordiran.com

آموزش
پروژه های بهبود عملکرد

نمابر:
پست الکترونیک:  

وب سایت:

Energy & 
Industrial Ecology 

انرژی و اکولوژی صنعتی

بازرسي و خدمات صنعتی
خدمات صدور گواهينامه
Certification Services

Inspection & Industrial Services

آموزش

Performance
Improvment

Projects

پروژه های 
بهبود عملکرد

Training

مهندسی / بازرسی ساختمان
Building Engineering

فناوری اطالعات

Information
Technology


