
 

  

 

 سایت )ساختگاه(شناسایی 
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 الگویی برای شناسایی سایت )ساختکاه( دردر مستند حاضر 
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 ۱۳۹۸بهار تاریخ تنظیم: 

 



 ۱۳۹۸بهار تاریخ تنظیم:  اسایی سایت )ساختگاه(شن

  
 

 WWW.M-ABAEE.COM  تنظیم کننده: مزدک عبائی تحلیل کسب و کار –از سری جستارهای مدیریت کسب و کار 

 

 1  |صفحه

 ۱سایت( ) شناسایی ساختگاه

 (Constructionهای ساخت )پروژهدر 

 

 

 

 

پس از جدول  اند، از گردش کار شکلمعرفي شدهزير هايي که در جدول براي اجراي هر يک از فعاليت

 شود.پيروي مي

 

 هاي مرتبط با شناسايي ساختگاهفعاليت

  اجرا مسوول  فعالیت  

  بردار و مهندس عمراننقشه  بررسي ساختگاه 

  شناسيمتخصص زمين  مطالعات ژئوتکنيکي 

  مشاور در زمينه مهندسي عمران  بررسي شرايط زهکشي و تسهيالت زيربنايي موجود 

  زيست و / يا خاکمتخصص محيط  هاي محيطيبررسي آلودگي 

  و نقل مشاور در زمينه حمل  مطالعات ترافيکي 

  کننده حقوق ابنيه مجاور و ديوارهاي مشترکمشاور بررسي  هاي نقاط مجاورويژگي 

  ميراث فرهنگي سازمان  شناسي و ميراث فرهنگيهاي باستانبررسي 

  هاي مرتبطمشاور در زمينه  هاي زيست محيطيبررسي جنبه 

  مشاور حقوقي  هاي حقوقيبررسي جنبه 

  مهندس معمار  طراحيمجوز کلي انجام  

 

                                                           
1 Site Investigation 
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 2  |صفحه

 
 

 های شناسایی ساختگاه از وظایف مدیر پروژه است.تایید صحت انجام و اتمام فعالیت

صورت زير هايش بهتوان بر حسب مولفههاي فرآيند شناسايي ساختگاه پروژه را ميهريک از فعاليت

 تعريف کرد:

 ساختگاههای بررسی مولفه

 يد از محل.بازد 

 برداري نظامي.مراجع نقشه 

 .شرايط توپوگرافي زمين 

 ها، نهرها، درختان، تيرهاي برق، ها، خطوط آهن، رودخانهشرايط فيزيکي )مانند راه

 هاي قديمي و فرسايش(.ها، پيساختمان

 .مرزهاي فيزيکي موجود 
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 3  |صفحه

 .شرايط نقاط همجوار 

 .دسترسي به ساختگاه 

 .ابنيه موجود 

 اختگاه.کاربري قبلي س 

 مطالعات ژئوتکنیکی

 حفر گمانه. 

 2هاي حفاريبررسي مغزه. 

 شناسي ساختگاه در کارهاي زير سطحي.شرايط زمين 

 هاي آزمايشگاهي خاک.تست 

 3هاي درجاآزمايش. 

 هاي زيرزميني و آزمايش پمپاژ.بررسي آب 

 هاي ژئوفيزيکي.بررسي 

 زیربنایی موجود تسهیالتبررسی شرایط زهکشی و 

 اي(.هاي لولهو سيستم 4هاي روباز، آبروهاهاي موجود ساختگاه )کانالزهکش 

  وضعيت تسهيالت زيربنايي موجود در محل ساختگاه و نقاط مجاور آن )آب، گاز، برق و

 هاي ارتباطي(.شبکه

 هاي مخابراتي و تبادل هاي خدماتي از ساختگاه پروژه )مانند شبکهوضعيت عبور شبکه

 قال نفت يا بنزين(.اطالعات، خطوط انت

 های محیطیبررسی آلودگی

 .)آزبست )پنبه نسوز 

 .)متان )گاز مرداب 

 .ضايعات سمي 

 هاي شيميايي.آزمايش 

 .مواد راديواکتيو 

 
                                                           
2 Boreholes & Borehole Logs 
3 Site Tests 
4 Culvert 
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 4  |صفحه

 مطالعات ترافیکی

 ايط ترافيکي.هاي محلي در مورد شربررسي مستندات موجود در سازمان 

 .آمارگيري ترافيک 

 .الگوهاي ترافيکي 

 يوتري ترافيک موجود.سازي کامپشبيه 

 .تحليل تاخيرات 

 .سنجش سطح آلودگي صوتي 

 های نقاط مجاوربررسی ویژگی

 .اجازه روش کردن آتش يا ايجاد روشنايي 

 .توافق در مورد ديوارهاي مشترک 

 .برنامه زماني براي حل مشکالت موجود 

 ها.پي 

 ها.زهکش 

 ها.دسترسي 

 هاي عبور وسايل نقليه موتوري و تجهيزات ها، راههاي صوتي )مانند فرودگاهسطح آلودگي

 سرمايش و گرمايش(.

 شناسی و میراث فرهنگیهای باستانبررسی

 .بررسي مدارک و مستندات موجود 

 مانده.آثار باستاني باقي 

 محیطیهای زیستبررسی جنبه

 زيست و در صورت امکان ارزيابي آثار.بررسي آثار ناشي از اجراي پروژه بر محيط 

 های حقوقیی جنبهبررس

 .مالکيت ساختگاه پروژه 

 .تعهدات محدود کننده 

 .تسهيالتي مانند اجازه دسترسي يا مجوز تامين روشنايي 

 .اجازه عبور از مسير ارتباطي 

 ها.مرزها/محدوده 
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 5  |صفحه

 .توافق در مورد ديوارهاي مشترک 

 ها.توافق در مورد بزرگراه 

 .حقوق مسير هوايي 

 لي.اي/محتوافق با مسووالن منطقه 

 مجوزهای كلی انجام طراحی

 .تاثير بر محيط پيراموني 

 
 13۸۶وزارت نفت /  –احد نظری / مزدک عبایی  –منبع: راهنمای عملیاتی مدیریت پروژه )در صنعت ساخت( 
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 ۶  |صفحه

مزدک عبائیكننده: تنظیم   

 )کارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت )دانشگاه تهران  

 )کارشناس مهندسي عمران )دانشگاه صنعتي شريف 

 5نامه داراي گواهيPMP-PMI  ازPMI 

 6نامه داراي گواهيPBA-PMI  ازPMI 

 مشاور و دستيار رييس هيات مديره شرکت کيسون 

 مشاور و مدرس مديريت پروژه و مديريت قراردادها 

  مدير سابقPMO در شرکت هاي کيسون و مهاب قدس 

 مدير سابق دفتر هماهنگي خدمات مديريت شرکت سابير 

  سازماني شرکت تهران جنوبمدير سابق برنامه ريزي و تعالي 

 هاي مديريت پروژه، مديريت کسب و سابقه تدريس در صدها دوره و کارگاه آموزشي در زمينه

 کار و مديريت قراردادها و دعاوي

  مشاور / کارشناس مديريت پروژه، توسعه کسب و کار، مديريت قراردادها و مديريت ساخت

 :هيا مختلف از جملهسازماندر

ریزی / بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی / سازمان مدیریت و برنامه  بانک اقتصاد نوین

 / وزارت راه NEXAه كاوان شرق / گرو)سابق( / مگفا / آتک / مپتا / وادید طرح / كانی

های دوقلوی تهران )گلباران سابق( / وزارت راه و شهرسازی و ترابری )سابق( / برج

 مهندسان مشاور آوند طرح  /

 

 

 

 تکمیلی دراطالعات 

 abaee-linkedin.com/in/mazdak 
 

                                                           
5 Project Management Professional (PMP)® 
6 Professional in Business Analysis (PBA) ® 
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