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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  " دكتر مظفر كماندار"كتابي كه در دست داريد با همت 

  گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مؤلف
، برداري بهرهمانند  ییها  در بخش يمتعدد يها  شامل فعالیت ساخت مهندسی صنعت ساختمان وامروزه 

یـا موقـت     مـی ئداو متوسط و بـزرگ  ، کوچک يها  تخریب و ساخت چه در ساختمان، نگهداري و مرمت
 بـر تضـمین  عـالوه   توانـد  مـی که استفاده از استانداردهاي ساخت و رعایت استانداردهاي ایمنی  شود می

محیط زیست هداشت محیط پیرامون و بسالمت و حفاظت فردي و ، کیفیت ساخت و اجرا در هر مرحله
آل غیـرممکن نیسـت و بـا مـدیریت سیسـتم و تحلیـل        رسـیدن بـه ایـن ایـده    . داشته باشد به همراهرا 

و استانداردها و تجهیـزات و آمـوزش مسـتمر کارکنـان      روزرسانی بهي اجراشده و در حال اجرا و ها  پروژه
  .یافتنی است دست مجریان

  :به موارد ذیل اشاره کرد توان میاز اختالفات عمده بین صنعت ساختمان و دیگر صنایع 

 متغیر بودن محل کار  
  وهوایی شرایط آب هرگونهدر معرض  قرار گرفتنعدم حفاظت و  
 عدم تکرار ماهیت کار  
 تغییر تدریجی آن با زمان   
  عدم ثبات ترکیب نیروي کار  
 ي طرف قراردادها  متعدد بودن شرکت 

احسـاس   و با اخـالق  ، کهآگاهی مبتنی بر دانش روز مهندسیبتوانیم با  امید داریم با رعایت مراتب فوق
  نوعانمان خدمت کنیم. به هم عجین شده است، جامعه آحادنسبت به  مسئولیت
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  تقدیم به و تقدیر
پـرتالطم و مـواج دریـاي زنـدگی،     همسر، فرزندانم آرین، آوین و دوست عزیزتر از جـانم، کـه در مسـیر    

  همواره پشتیبان و مایه دلگرمی من بوده و هستند.

  ها را همیشه برایشان آرزومندم.  پدر، مادر، برادران و خواهران عزیزم که بهترین

در اینجا جا دارد از زحمات سرکار خانم مهنـدس حمیـدي و جنـاب آقـاي مهنـدس مبـین از اسـتادان        
  کار دانشگاه تهران تشکر و قدردانی کنم. دانشکده حفاظت و بهداشت
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   مؤلفدرباره 
ایشـان مـدرك   .هسـتند استان کرمانشاه شهر هرسین در  1356آقاي مهندس مظفر کماندار متولد سال 

را از کارشناسـی ارشـد   و همـدان   اسـالمی واحـد  ساختمان خـود را از دانشـگاه آزاد   -کارشناسی عمران
ي تخصصـی مهندسـی   دانشجوي دکتـر  ال حاضرحو در  اند کردهکرمان اخذ  اسالمی واحددانشگاه آزاد 

  .هستندسنندج  اسالمی واحدعمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت در دانشگاه آزاد 

 کتاب در انتشـارات  9و گردآوري و چاپ  تألیف، چاپ مقاالت، سمینارهاي تخصصی ارائهایشان عالوه بر 
  :اند داشتهزیر همکاري ي عمرانی و اجرایی ها  در پروژه، دیباگران

 يل و بهسـاز یـ تکم -تهـران -خـواهران ، تکمیـل و بهسـازي دانشـگاه ناجـا     :اجـرا  دفترفنـی/  –مترور .1
 تهران – 1فاز ، مارستان مرقد امام رهیب

 آمل -ران ـ ژاپنیطرح ا يجهاد کشاورز یمجتمع دانشگاه :اجرا-فنی .2
  (پارت تایم)، بانک مسکن) آمل گذاري سرمایهسپهر ( يمجتمع تجار :دفتر فنی .3
 )بندرعباس فضاي سبز ـ، سازي محوطه، تأسیسات، (ابنیه فارس خلیج المللی بینهتل  :دفتر فنی .4
 هرمزگان  یاجتماع تأمینت درمان یریاداره کل و مد :دفتر فنی .5
 تحویل قطعی سازه  -همدان -مجتمع تجاري بازار مبل همدان :دفتر فنی .6
 احداث انبار نفت جدید کرمان ـ کرمان : پروژهمدیر  .7
 شیراز -(پارت تایم)  -ایستگاه مترو میرزاي شیرازي و چمران شیراز: نماینده مدیرعامل .8
اجراي  -شرکت مانا) :کرمان (کارفرما-سازي زرند  ي تجهیزات کارخانه ککها  اجراي سازه: مدیرعامل .9

 (کارفرما شرکت زالل ایران) کرمان –ساختمان اداري تصفیه آب شرب کرمان 
پایپرك بتنی ، آفسایت 1فاز  سازي محوطه، پتروشیمی 2و1پروژه سازه بتنی اتصال فاز : اجرایی-فنی .10

 عسلویه–دماوند  میپتروشی
 کنگان-پارس جنوبی 13زیرزمینی فاز  تأسیساتپروژه یوتیلیتی و : جانشین مدیر پروژه .11
 تحویل سازه  -قطار شهري شیراز 3پروژه ایستگاه  :جانشین مدیر پروژه .12
 ختم پیمان -پروژه آبیاري و زهکشی دشت میاندربند گاوشان استان کرمانشاه: مدیر پروژه .13
 پارس جنوبی Area E 21&20فاز  زیرزمینی تأسیساتپروژه : مدیرعاملمشاور  .14
 1فاز-بستان القدس طریقشهداي  زائرسرايپروژه احداث : کارگاه رئیس–جانشین مدیر پروژه  .15
 پروژه دادگستري کل استان همدان :سرپرست دفتر فنی و سرپرست کارگاه .16
 پروژه پایانه مرزي چذابه :سرپرست کارگاه .17
 کرمانشاه پروژه دادگستري کل استان :سرپرست دستگاه نظارت مقیم .18
  ایرانشهر زاهدان و، کرمان، ي اهوازها  همکاري با شرکت دیماس شرق در پروژه: مدیر پروژه .19


