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جایگاه فعلی آموزش مقررات ملی ساختمان د ر مقطع کارشناسی
مهند سی معماری و ارائه راه کارهایی برای تقویت آن
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چکید ه
با نظر به اهمیت آگاهی د انش آموختگان معماری نسبت به مقررات ملی ساختمان، این مقاله د و هد ف اصلی را 
پیگیری می کند : 1( بررسی شرایط حال حاضر آموزش مقررات ملی د ر آموزش د انشگاهی مقطع کارشناسی 
مهند سی معماری از نقطه نظر میزان اهمیت و ضرورت، میزان توجه به آموزش آن و نواقص و موانع پیش روی آن؛ 
2( ارائه و بررسی پیشنهاد  ها برای آیند ه آموزش مقررات ملی از نقطه نظر روش های مناسب تد ریس، مباحث الزم 
آموزشی، و زمان مناسب آموزش د ر طول د وران تحصیل. برای د ستیابی به این اهد اف از روش تحقیق پیمایش 
کیفی و برای جمع آوری د اد ه   ها از ابزار مصاحبه  نیمه  ساختاریافته با مد رسین معماری که سابقه کار حرفه ای د ر 
ساختار نظام مهند سی ساختمان را د ارند ، بهره برد ه  شد ه است. یافته های این مقاله ضرورت اضافه شد ن یک د رس 
د و واحد ی تخصصی که به طور مستقیم به آموزش مقررات ملی بپرد ازد  را آشکار می سازد . عالوه بر این، نتایج این 
پژوهش بر آموزش غیرمستقیم مقررات ملی د ر خالل آموزش د روسی که به هر یک از مباحث 22گانه مقررات ملی 
ساختمان مرتبط هستند  نیز تأکید  د ارد . ازاین رو پیشنهاد  می گرد د  که د ر فرآیند  بازنگری برنامه د رسی کارشناسی 
مهند سی معماری، بازنگری سرفصل د روس مختلف با تأکید  بر آموزش مباحث مرتبط مقررات ملی ساختمان نیز 

مد نظر قرار گیرد .
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مقد مه
رعایت مقررات ملی ساختمان د ر طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، 
بهره برد اري، تعمیر و نگهد اري بناهای معماری به منظور تأمین حد اقل 
سطح ایمني، آسایش، بهد اشت، بهره د هي مناسب و صرفه اقتصاد ي فرد  
و جامعه )مقد مه، مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان( امری الزامی 
است. باالبود ن نرخ سوانح طبیعی مانند  زلزله د ر ایران، اهمیت رعایت 
از  این مقررات را پررنگ تر می نماید . د انشجویان رشته معماری پس 
فارغ التحصیلی موظف اند  که مقررات ساختمان را د ر کار حرفه ای رعایت 
کنند  )Gerber, 2009(. برای اطمینان از شایستگی طراحان تازه کار ، 
نیاز به آن است که زمینه آماد گی کافی نسبت به آشنایی و کاربست این 
کد ها د ر د انشگاه فراهم شد ه  باشد  )Holladay, 2005(. ازاین رو، توجه 
به مقررات ملی ساختمان د ر آموزش معماری د ر د انشگاه، امری ضروری 
می نماید . نتایج تحقیق شیلی و همکاران نشان می د هد  که هم صنعت 
و هم د انشگاه، بر ضرورت آشنایی با مقررات ساختمان برای موفقیت 
شغلی د انشجویان آگاه هستند  و باور د ارند  که این مقررات باید  د ر طول 
تحصیل د انشگاهی به د انشجویان تد ریس شود ؛ بااین حال، هر د و گروه بر 
 Shealy, Kiesling(  موانع حل نشد ه زیاد ی د ر این مسیر اشاره د اشته اند

.)& Smail, 2015
هالد ی اذعان د اشته است که د انشکد ه های معماری، آموزش کافی 
د ر مورد  استفاد ه از مقررات ساختمان را به د انشجویان ارائه نمی د هند  
)Holladay, 2005(. همچنین .Shealy & et al )2015( بیان کرد ند  
که د ر عموم د انشکد ه های معماری، آموزش این مقررات از اهمیت کمی 
برخورد ار است. به نظر می رسد  که د ر آموزش د انشگاهی ایران نیز همین 
مشکل وجود  د ارد ؛ چنانکه پژوهش ها نشان می د هد  که توانایی حرفه اي 
و اجرایي فارغ التحصیالن معماری، نسبت به خاّلقیت و طراحي آزاد انه و 

هنرمندانه آنان کم است )لیتکوهی و همکاران، 1387، 421(.
وزارت  مصوب  معماری  مهند سی  کارشناسی  د رسی  برنامه  طبق 
علوم، تحقیقات و فناوری، سطح کارشناسی به تربیت معمارانی با کارایی 
عمومی حرفه ای با وظایف روبرو اختصاص د ارد : 1( طراحی تک بنا یا 
مجموعه زیستی کوچک از طرح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی 
اجزاء و عناصر تشکیل د هند ه بنا 2( همکاری با گروه مهند سان مشاور 
معماری د ر جهت توسعه طرح ها و تهیه نقشه های معماری مراحل یک 
و د و؛  3( نظارت بر صحت انجام کار د ر عملیات اجرایی ساختمانی؛ و 4( 
مشارکت د ر مد یریت اجرایی پروژه های معماری )بازنگری برنامه د رسی 
کارشناسی پیوسته مهند سی معماری، 1395، 7-8(. انجام د رست همه 

این وظایف منوط به آشنایی با مقررات ملی ساختمان است.
د ر ایران طبق آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه د رسی به د انشگاه ها 
مصوب 1379، بازنگری برنامه های د رسی به د انشگاه ها محول گرد ید ه 
است. بازبینی رشته کارشناسی مهند سی معماری نیز از سال 1377 که 
نخستین برنامه آن به تصویب رسید ، د و بار د ر سال های 1393 از سوی 
مهند سی  پیوسته  کارشناسی  د رسی  برنامه  )بازنگری  تهران  د انشگاه 
معماری، 1392( و 1395 از سوی د انشگاه فرد وسی مشهد  )بازنگری 
انجام   )1395 معماری،  مهند سی  پیوسته  کارشناسی  د رسی  برنامه 
گرفت. هر د و برنامه به عنوان برنامه قابل کاربست از شروع سال تحصیلی 
97-1396 به مد ت 5 سال الزم االجرا و پس از آن نیازمند  بازنگری اعالم 
گرد ید ه است. این د و برنامه د ر موارد  محد ود ی با هم تفاوت د ارند  که 
یکی از آن ها د رس »مقررات ملی ساختمان« است که د ر برنامه د رسی 
د انشگاه فرد وسی مشهد  به عنوانی د رس د و واحد ی نظری د ر د روس 
اصلی پیش بینی شد ه  است. به این ترتیب برای نخستین بار، موضوع 
مقررات ملی ساختمان به طور مستقیم د ر برنامه آموزش معماری ایران 

گنجاند ه شد .
با نظر به اهمیت آموزش مقررات ملی د ر د انشگاه، این مقاله د و هد ف 
اصلی را پیگیری می نماید : هد ف اول- هد ف اول این مقاله بررسی 
شرایط حال حاضر آموزش مقررات ملی د ر آموزش د انشگاهی مقطع 
و ضرورت،  اهمیت  میزان  نقطه نظر  از  معماری  مهند سی  کارشناسی 
میزان توجه به آموزش آن و نواقص و موانع پیش روی آن است؛ هد ف 
د وم- هد ف د وم مقاله ارائه و بررسی پیشنهاد  ها برای آیند ه آموزش 
مقررات ملی د ر آموزش د انشگاهی مقطع کارشناسی مهند سی معماری 
از نقطه نظر روش های مناسب تد ریس، مباحث الزم آموزشی، و زمان 

مناسب آموزش د ر طول د وران تحصیل است.
بد ین منظور سؤاالت زیر طرح و پیگیری می گرد د :

پرسش اول- د ر حال حاضر، ضرورت، اهمیت، نواقص و موانع پیش 
روی آموزش مقررات ملی د ر مقطع کارشناسی مهند سی معماری د ر 
ایران چیست؟ پرسش د وم- د ر صورتی که د ر بازنگری برنامه د رسی 
کارشناسی مهند سی معماری که د ر سال 1402 به انجام خواهد  رسید ، 
موضوع آموزش مقررات ملی مورد  توجه قرار گیرد ، روش های مناسب 
تد ریس، مباحث الزم آموزشی چیست و زمان مناسب آموزش چه زمانی 

است؟

پیشینه پژوهش
د ر سطح بین المللی، پژوهش های متعد د ی د ر زمینه بررسی آموزش 
د انشگاهی مقررات ساختمان و میزان آماد گی  فارغ التحصیالن معماری 
می توان  پژوهش ها  د ست  این  از  می پرد ازد .  کار  بازار  به  ورود   برای 
آموزش  فعلی  ارزیابی وضعیت  به  اشاره کرد  که  وید   ارل  به پژوهش 
د انشگاه های  د رسی  برنامه های  د ر  مسکونی1  ساختمان های  مقررات 
امریکا پرد اخته است. نتایج پژوهش وی نشان می د هد  که این مقررات ، 
د ر  وی  است.  نشد ه  گنجاند ه  آموزشی  برنامه های  د ر  کافی  اند ازه  به 
نظرسنجی از اعضای هیأت علمی د انشگاه و فعاالن صنعت د ر سراسر 
ایاالت متحد ه خواست تا میزان ارزش گنجاند ه شد ن این مقررات د ر 

برنامه های د انشگاهی برای د انشجویان و زمان مناسب برای تد ریس آن ها 
را بیان کنند . نتیجه ای که از نظرسنجی حاصل شد  این بود  که مقررات 
ساختمان باید  د ر سطح د انشگاه تد ریس شود  که البته اهمیت آن برای 
د انشجویان معماری بیشتر از عمران است. نتایج تحلیل ها نشان می د هد  
که بهترین زمان برای تد ریس این مقررات، بعد  از آشنایی د انشجویان 
با اصول طراحی است و باید  چند ین شیوه هم زمان شامل استفاد ه از 
مطالعات مورد ی ، عکس ، منابع آنالین ، تصاویر، و توصیفات فنی برای 

.)Earl Wade, 2013(  تد ریس آن ها به کار گرفته شود
از مقررات  احمد  شریف مگری د ر مقاله خود  به بررسی استفاد ه 
با  او  پرد اخت.  د انشجویان  به  معماری  طراحی  آموزش  د ر  ساختمان 

پرستو عشرتی و همکار
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معماری و ارائه راه کارهایی برای تقویت آن

فرآیند  طراحی  برای  روش جد ید ی  مورد ی،  مطالعه  یک  از  استفاد ه 
معماری ارائه د اد  که د ر آن رعایت مقررات ساختمان با فرآیند  طراحی 
پیوند  د اد ه شد ه است. نتایج نظر سنجی از د انشجویان د ر پایان طراحی، 
نشان می د هد  که د رک مقررات ساختمان می تواند  د ر تصمیمات طراحی 
تأثیر بگذارد ، به روند  آن سرعت ببخشد  و د انشجویان را برای صنعت 
آماد ه کند . همچنین د انشجویان می فهمند  که معماری عالوه  بر یک 
 Megri,(  فرآیند  هنری، ابعاد  د یگری از جمله ایمنی و پاید اری نیز د ارد

.)2014
رایان سولونسکی د ر مقاله ای به بررسی آموزش مقررات   ساختمانی 
د ر گروه مهند سی معماری د ر د انشگاه ایالتی پنسیلوانیا پرد اخته است. 
او یکی از مشکالت اصلی آموزش مقررات ساختمانی را عد م آشنایی 
نهاد  د انشگاه با این مقررات می د اند . ازاین رو، طراحی را با هد ف ارائه 
بهتر د انش مقررات ساختمانی به د انشجویان آموزش د اد . بد ین منظور 
شیوه های تد ریسی را برنامه ریزی کرد  که بتوانند  د ر قالب برنامه د رسی 
فعلی قرار گیرند . این شیوه ها به گونه ای طراحی گرد ید  که مقررات نه با 
یک نگاه اید ئال گرایانه بلکه به روش قابل فهم به د انشجویان منتقل شود . 
پیش و پس از آموزش بر اساس این شیوه های انتخابی، از د انشجویان 
نظرسنجی به عمل آمد  تا نظرات آن ها د ر مورد  اعتماد  به نفسشان د رباره 
توانایی های خود  د ر کاربست مقررات و همچنین روش تد ریس مطالب 
و فواید  شیوه ها استخراج گرد د . نتایج این تحقیق حاکی از اثربخشی این 
شیوه ها د ر افزایش رغبت د انشجویان به یاد گیری مقررات ساختمانی 
به عنوان مباحثی جد ی و مهم برای ورود  به بازار کار است. سولونسکی 
اذعان می کند  که د ر این پژوهش، رابطه بین اد راک د انشجویان و عملکرد  
واقعی آن ها د ر کاربست این مقررات، مورد  مطالعه قرار نگرفته است و 
نیاز به تحقیقات تکمیلی د ارد . د ر این پژوهش نواقص آموزش مقررات 
ساختمان د ر د انشگاه به این شرح ارائه شد ه  است: 1( د وره ها جزئیات 
کافی را ارائه نمی د هند ؛ 2( محتوای آموزشی از مطالب و برنامه های 
د رسی د یگر جد ا شد ه است؛ 3( به د انش مقررات د ر تکالیف د انشجویان 
اهمیت د اد ه نمی شود ؛ 4( مد ت زمان زیاد ی برای آموزش مقررات وجود  
قرار  زیاد ی مورد  غفلت  تا حد   آموزش مقررات  ترتیب  این  به  ند ارد . 

.)Solonsky, 2018(  می گیرد
د ر ایران با نظر به اهمیت موضوع رعایت مقررات ملی ساختمان، 
تاکنون هفت همایش ملی د ر این زمینه از سوی وزارت راه و شهرسازی 
برگزار گرد ید ه است. برخی از این همایش ها با موضوعات عمومی و برخی 
مانند  سومین همایش د ر سال 1389 د ر تهران با موضوع آسیب شناسی 
و ارزیابی مقررات ملی ساختمان، ششمین همایش د ر سال 1393 د ر 
شیراز و هفتمین همایش د ر سال 1394 د ر بند رعباس با موضوعات 
»سازه های  و  ساختمان«  نگهد اری  و  »مراقبت  ترتیب  به  اختصاصی 
سلسله  این  بر  عالوه  است.  شد ه  برگزار  الزامات«  و  بتنی، ضرورت ها 
همایش ها، همایشی نیز د ر سال 1391 از سوی سازمان نظام مهند سی 
استان گلستان و اد اره کل راه و شهرسازی استان با موضوع بومی سازی 
مقررات ملی ساختمان و تناسب ساختمان سازی با شرایط اقلیمی و 
ظرفیت هر منطقه برگزار گرد ید . د ر برخی از مقاالت این همایش ها به 
موضوع آموزش مقررات ملی به د انشجویان د ر د انشگاه ها د ر رشته های 
مختلف تأکید  شد ه است که از آن جمله می توان به مقاله های بهارلو 
)1388( و موسوی و حید ری )1396( اشاره کرد . بهارلو د ر مقاله خود  

با موضوع موانع موجود  د ر مسیر ترویج مجموعه مباحث مقررات ملی، 
ضمن ریشه یابی موانع فعلی د ر رعایت ضوابط مقررات ملی د ر صنعت 
د انشگاه ها  د ر  ارائه شد ه  د روس  سرفصل هاي  تغییر  کشور،  ساختمان 
هم زمان با تغییر این مقررات را به عنوان راه کاری د ر آشنایی طراحان 
با ضوابط جد ید  اعالم می نماید  )بهارلو، 1388(. د ر پژوهش موسوی و 
حید ری موضوع آموزش د انشگاهی مباحث 22 گانه مقررات ملی نظام 
مهند سی ساختمان طرح شد ه است. د ر این مقاله از ابزار مصاحبه با 
اعضای هیأت مدیره نظام مهند سی ساختمان استان تهران و پرسشنامه  
برای د ریافت نظرات مهند سین پایه 3 بهره برد ه  شد ه است. نتایج این 
پژوهش بر ضرورت اضافه کرد ن د رسی د و واحدي به هد ف آشنایي با 
معماري  کارشناسي  برنامه د رسی  به  ملی ساختمان  مقررات  مباحث 

تأکید  د ارد  )موسوی و حید ری، 1396(.
عالوه بر مقاالت ارائه شد ه د ر همایش های مقررات  ملی،پژوهش های 
آموزش  به  پرد اختن  اهمیت  به  غیرمستقیم  به طور  نیز  د یگری 
مقاله  به  می توان  آن جمله  از  د ارند .  اشاره  د انشگاه  د ر  ملی  مقررات 
رستمی نجف آباد ی و جهان بخش اشاره کرد  که به ارزیابی توان فنی 
د انش آموختگان از نقطه نظر جامعه حرفه ای پرد اخته اند . ایشان د ر این 
مقاله از ابزار مصاحبه با د انش آموختگان معماری که سابقه بیش از 5 
سال فعالیت حرفه ای را د ر بازار کار د اشتند  بهره برد ه اند . اگرچه تمرکز 
اصلی این پژوهش مقررات ملی ساختمان نیست، اما نتایج آن حاکی از 
آن است که د انشگاه ها از تربیت نیروهایی مسلط به ضوابط اجرایی و 
توان حرفه ای باال ناتوان یا غافل اند . این مقاله ضمن پیشنهاد  تغییر روش 
از سوی استاد ان  تد ریس د روس فنی، معرفی مجموعه مقررات ملی 
به د انشجویان را به عنوان ابزاری د ر آموزش معرفی می نماید  )رستمی 
نجف  آباد ی و جهان بخش، 1392(. د ر مقاله ای د یگر با عنوان »مقایسه 
تطبیقی محتوای برنامه د رسی کارشناسی مهند سی معماری با برنامه 
توسعه کارآموزی« با اشاره به بازد ه پایین مهارت های فارغ التحصیالن 
معماری د ر فعالیت های حرفه ای به شناسایی برخی چالش های آموزش 
معماری د ر این زمینه شد ه است. این پژوهش با تحلیل محتوای برنامه 
توسعه کارآموزی شمال آمریکا و مقایسه تطبیقی آن با برنامه کارشناسی 
مهند سی معماری د ر ایران مشخص می سازد  که میزان توجه به اجرای 
آیین نامه ها و ضوابط طراحی د ر د وره کارآموزی بیش از د و برابر برنامه 

د رسی ایران است )نیک  کار و د شتی، 1398(.
علیرغم    پژوهش هایی که به آن ها اشاره شد ، تا کنون د ر ایران پژوهشی 
که به طور مستقیم به موضوع آموزش د انشگاهی مقررات ملی ساختمان 
د ر رشته معماری د ر د انشگاه های ایران بپرد ازد ، به انجام نرسید ه است. 
با نظر به نو بود ن موضوع پژوهش حاضر، د ر اد امه به بررسی آموزش 
مقررات ملی د ر برنامه د رسی کارشناسی مهند سی معماری د ر ایران 
و خارج از ایران پرد اخته می شود  تا   از خالل این بررسی، زمینه پژوهش 

حاضر فراهم آید .
مبتنی بر    بررسی های انجام شد ه، روش های آموزش مقررات ساختمان 

د ر د انشگاه های مختلف د نیا به سه روش اصلی قابل تقسیم است:
روش نخست- تد ریس د ر قالب واحد های د رسی د ر د وران تحصیل 
د انشگاهی؛ روش د وم- تد ریس د ر کالج های مجزا؛ و روش سوم- تد ریس 

د ر خالل آموزش د روس طراحی.
مهند سی  د انشکد ه  مانند   د انشگاه ها  برخی  د ر  نخست-  روش 
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ساختمان، عمران، و محیط زیست2 د انشگاه کونکورد یا کاناد ا از روش 
نخست برای آموزش مقررات ساختمان بهره برد ه   می شود  )مصاحبه 
شخصی، د انش آموخته کارشناسی ارشد  معماری گرایش مد یریت پروژه 
د انشگاه کونکورد یا، 14 آپریل 2020(. بد ین منظور د و د رس ویژه د ر 
برنامه  د رسی رشته معماری گنجاند ه شد ه است؛ د رس نخست با عنوان 
»موضوعات حقوقی د ر ساخت و ساز«3 به صورت یک د رس چهار واحد ی 
ارائه می گرد د  که به بررسی مفاهیم حقوقی و فرآیند های قابل اجرا برای 
توسعه بناها و تأسیسات و بهره برد اری از آن ها و نیز قوانین و نهاد های 
قانونی مرتبط د ر کبک می پرد ازد . د رس د وم با عنوان »کار و روابط 
صنعتی د ر ساخت و ساز«4 به صورت یک د رس چهار واحد ی به بررسی 
قوانین کار با تأکید  ویژه بر صنعت ساخت و ساز، فن مذاکره، مد یریت 
Con-( قرارد اد ، د اوری حقوقی و بحث د ر مورد  روند های آیند ه می پرد ازد 

cordia University,  2019(. الزم به ذکر است که مقررات ساختمان 
د ر ایالت های مختلف کاناد ا متفاوت می باشد .

روش د وم- کاناد ا از روش د وم نیز برای آموزش مقررات ملی بهره 
می برد . برای مثال مأموریت اصلی کالج جورج براون5، ارتقاء کیفیت و 
د سترسی به محصوالت و خد مات آموزشی د ر زمینه مقررات ساختمان 
د ر سطح استان انتاریو6 و کشور کاناد ا می باشد . این کالج با همکاری 
سایر سازمان ها مانند  انجمن ساختمان انتاریو کلیه د وره های فنی مرتبط 
با مقررات ساختمان د ر زمینه های طراحی و نظارت را ارائه می نماید  
تا از این طریق مهند سین را برای آزمون های مقررات ساختمان آماد ه 
 George Brown College,(  سازد  و به توسعه حرفه ای کمک نماید
2020(. افراد  می توانند  هم به صورت حضوری و هم مجازی از د وره های 
آموزشی بهره مند  و برای آزمون مقررات ساختمان که به صورت ایالتی 
برگزار می گرد د ، آماد ه شوند  )مصاحبه شخصی، د انش آموخته کارشناسی 

ارشد  معماری د انشگاه مک گیل، 15 آپریل 2020(.
خالل  د ر  ساختمان  مقررات  تد ریس  بر  سوم  روش  سوم-  روش 
آموزش د روس طراحی تأکید  د ارد  که د ر برخی از د انشگاه های د نیا از 
جمله د انشگاه ایالتی کانزاس7 امریکا مورد  استفاد ه قرار می گیرد . مرجع 
اصلی مقررات ساختمان د ر امریکا »مقررات بین المللی ساختمان«8 است 
که از سوی »مؤسسه بین المللی مقررات«9 تد وین می گرد د . د ر امریکا نیز 
مانند  کاناد ا، مقررات به صورت ایالتی اعتبار د ارند  و هر ایالت، مقررات 
بین المللی را بر  اساس شرایط خود ، به روزرسانی نمود ه و د ر صورت نیاز، 
پیوست هایی را به آن اضافه می کند . د ر د انشگاه ایالتی کانزاس د رسی 
مجزا برای آموزش مقررات ساختمان وجود  ند ارد  و رعایت این مقررات 
از طرح معماری 4 که جزئیات ساختمان  د ر همه طرح ها– خصوصاً 
به طور د قیق تر آموزش د اد ه می شود - الزامی است. آشنایی د انشجویان 
از د و طریق صورت می گیرد : 1( آموزش  با مقررات ساختمان عموماً 
پایه رسمی د ر  د ارای  استاد ان طرح های معماری که عموماً  از سوی 
مقررات ملی ساختمان و مسلط به قوانین هستند  و 2( مطالعه کتب و 
وب سایت ها از سوی د انشجویان )مصاحبه شخصی، استاد  د انشگاه ایالتی 

کانزاس، 14 آپریل 2020(.
د ر عموم د انشگاه های ایران مقررات ملی آموزش د اد ه نمی شود . اما 
د انشگاه فرد وسی مشهد  از روش اول تبعیت کرد ه  و د رس »مقررات 
ملی ساختمان« را به صورت یک د رس د و واحد ی اصلی و نظری به 
به عنوان   »2 »ساختمان  است.  کرد ه  اضافه  کارشناسی  د وره  د روس 

»مقررات  د رس  ازاین رو،  است؛  شد ه  مشخص  د رس  این  پیش نیاز 
ملی ساختمان« می تواند  هم زمان با »طرح معماری 3« آموزش د اد ه 
شود . اهد اف ویژه این د رس آشنایی به د ه مبحث از مباحث بیست و 
د وگانه مقررات ملی است: حفاظت ساختمان ها د ر مقابل حریق )مبحث 
سوم(، الزامات عمومی ساختمان )مبحث چهارم(، مصالح و فراورد ه های 
ساختمانی )مبحث پنجم(، طرح و اجرای ساختمان بتن آرمه )مبحث 
نهم(، طرح و اجرای ساختمان های فلزی )مبحث د هم(، آسانسور و پلکان 
برقی )مبحث پانزد هم(، ایمنی و حفاظت کار د ر حین اجرا )مبحث 
د وازد هم(، عایق بند ی و تنظیم صد ا )مبحث هجد هم(، صرفه جویی د ر 
مصرف انرژی )مبحث نوزد هم(، پد افند  غیرعامل )مبحث بیست و یکم(. 
طبق سرفصل د رس مقررات ملی د ر بازنگری برنامه د رسی کارشناسی 
پیوسته مهند سی معماری که از سوی د انشگاه فرد وسی مشهد  پیشنهاد  
این د رس  از چهار روش برای تد ریس  شد ه است، بهره گیری توأمان 
پیشنهاد  شد ه است: 1( ارائه مباحث با استفاد ه از متن و تصاویر به هد ف 
پرورش قد رت استد الل د انشجو توسط مد رس، 2( ارائه کنفرانس های 
کوتاه د رباره مباحث منتخب از سوی د انشجویان، 3( استخراج ضوابط 
مقررات ملی د ر ساختمان های نمونه و ارائه آن به صورت کنفرانس توسط 
و...  اقامتی، مسکونی، تجاری  بزرگ  پروژه های  د انشجو، و 4( مطالعه 

)بازنگری برنامه د رسی کارشناسی پیوسته مهند سی معماری، 1395(.

روش پژوهش
د ر این مقاله به  منظور بررسی ضرورت، چگونگی، و موانع آموزش 
مقررات ملی د ر د وره کارشناسی پیوسته مهند سی معماری از روش 
تحقیق کیفی و برای جمع آوری د اد ه ها از ابزار مصاحبه  نیمه ساختاریافته 
بهره برد ه شد . نخست بر  اساس هد ف پژوهش، 9 سؤال تشریحی اولیه 
تهیه گرد ید  و د ر اختیار د و استاد  د انشگاه د ر حوزه معماری قرار گرفت. 
مبتنی  بر نظرات آن ها پرسش ها تد قیق و اصالح گرد ید . پس از آن، د و 
مصاحبه اولیه انجام شد  و بر  اساس بازخورد های به د ست آمد ه، سوأالت 
د وباره مورد  بازبینی قرار گرفت. به این ترتیب پرسشنامه نهایی با 5 
پرسش تشریحی و 5 پرسش چند گزینه ای )د ر مقیاس لیکرت از خیلی 

کم تا خیلی زیاد ( تد قیق گرد ید .
برای پاسخ به پرسش نخست مقاله که به »بررسی شرایط حال حاضر 
آموزش مقررات ملی«   می پرد ازد ، 6 پرسش )4 تشریحی و 2 تستی( 
د ر پرسشنامه طرح گرد ید  که به ترتیب، پرسش های یک، د و و سه به 
»اهمیت و ضرورت آموزش مقررات ملی«، پرسش چهار به »میزان توجه 
به آموزش مقررات ملی د ر حال حاضر«، پرسش پنج و شش به ترتیب به 
»نواقص« و »موانع آموزش مقررات ملی د ر حال حاضر« اختصاص یافت. 
برای پاسخ به پرسش د وم مقاله که به »ارائه و بررسی پیشنهاد  ها 
برای آیند ه آموزش مقررات ملی« می پرد ازد ، 4 پرسش )1 تشریحی و 
3 تستی( د ر پرسشنامه طرح گرد ید . به ترتیب پرسش هفتم و هشتم 
پرسشنامه به »روش های مناسب برای آموزش مقررات ملی«، پرسش 
نهم به »مباحث مورد  نیاز آموزشی«، و پرسش د هم به »مناسب ترین 
زمان آموزش مقررات ملی د ر طول د وران کارشناسی مهند سی معماری« 

اختصاص یافت. 
میان  از  هد ف مند   غیرتصادفي  روش  به  پژوهش،  آماری  نمونه 
معمارانی با ویژگی های زیر انتخاب گرد ید : 1( د ارای سابقه کار حرفه ای 
معماری به طور پیوسته، 2( د ارای سابقه تد ریس د انشگاهی معماری 

پرستو عشرتی و همکار



77
جایگاه فعلی آموزش مقررات ملی ساختمان د ر مقطع کارشناسی مهند سی 

معماری و ارائه راه کارهایی برای تقویت آن

به طور پیوسته، 3( د اشتن پایه د ر نظام مهند سی ساختمان و تسلط 
مصاحبه شوند گان  مشخصات   )1( جد ول  ساختمان.  ملی  مقررات  بر 
را نمایش می د هد . تعد اد  افراد  جامعه آماری از ابتد ا مشخص نگرد ید . 
چنان که هاماربرگ و همکاران خاطرنشان می کنند ، تعد اد  افراد  جامعه 
 Hammarberg et( آماری د ر روش تحقیق کیفی معموالً محد ود  است
al., 2016,500(. د ر این پژوهش مصاحبه ها تا رسید ن به »نقطه اشباع« 
د اد ه اد امه پید ا کرد . نقطه اشباع نقطه ای است که محقق د رمی یابد  که 
اطالعات جد ید ی به د ست نمی آورد  و د اد ه ها و شواهد  تکرار اطالعات 
تعیین  برای  این پژوهش  قبلی است )Bloor & Wood, 2006(. د ر 
انجام، کد گذاری گرد ید . کد گذاری  از  اشباع، هر مصاحبه پس  نقطه 
اطمینان،  برای  اما  د اد   نشان  را  اشباع  به  رسید ن  اول  مصاحبه   13
مصاحبه ها تا شانزد همین نفر اد امه پید ا کرد . د ر مجموع   16 مصاحبه با 
معمارانی که هم سابقه تد ریس د انشگاهی د اشتند  و هم د ارای پایه نظام 
مهند سی بود ند ، انجام شد . مصاحبه ها د ر بهار و تابستان   1399 انجام 
شد ه و میانگین زمان آن ها 25 د قیقه بود . تمامی مصاحبه ها با کسب 
اجازه از مصاحبه شوند گان ضبط گرد ید . تمامی پاسخ های د ریافتی از 
مصاحبه ها به صورت کلمه به کلمه یاد د اشت برد اری و سپس به صورت 
خط به خط کد گذاری گرد ید . د اد ه ها با روش کد گذاری باز استراوس و 
کربین )1393( که از روش های تجزیه وتحلیل د اد ه ها د ر پژوهش های 
کیفی است، کد گذاری شد . د ر مرحله یک متن مصاحبهها بر  اساس 
حوز ه محتوایي و تشخیص شباهت و تفاوت گفتهها خالصه و د اد ه های 
موارد   به  و  انجام  د وم کد گذاری  د ر مرحله  غیرمرتبط حذف گرد ید . 
مشابه، کد های یکسان اختصاص د اد ه شد . د ر این مرحله، کد گذاری 
اطالعات به صورت مد اوم بازنگری شد . به این ترتیب، کد ها به صورت 

اکتشافی از مصاحبه ها استنتاج و د فعات تکرار هر کد  مشخص گرد ید .

یافته ها
آموزش  د ر  ملی  مقررات  آموزش  زمینه  د ر  پژوهش  یافته های 
د انشگاهی مقطع کارشناسی مهند سی معماری د ر د و د سته کلی زیر 

حاضر  حال  شرایط  به  مرتبط  یافته های  است:1(  تقسیم بند ی  قابل 
آموزش مقررات ملی؛ 2( یافته های مرتبط به ارائه و بررسی پیشنهاد  ها 

برای آیند ه آموزش مقررات ملی.

یافته های مرتبط به شرایط حال حاضر آموزش  مقررات ملی
شش سؤال اول مصاحبه برای پاسخ به پرسش اول پژوهش د ر زمینه 
کارشناسی طرح  مقطع  د ر  ملی  مقررات  آموزش  شرایط حال حاضر 

گرد ید . تحلیل د اد ه ها، یافته های زیر را آشکار می سازد :
اهمیت  و  ضرورت  مصاحبه:  د وم  و  نخست  سؤال  یافته های 
آموزش مقررات ملی د ر د انشگاه- اولین سؤال مصاحبه به لزوم یا عد م 
لزوم آموزش مقررات ملی د ر د انشگاه اختصاص یافت. همه کارشناسان 
به جز د و نفر آموزش مقررات ملی د ر د انشگاه را الزامی اعالم کرد ند . 
با نظر به اینکه این احتمال وجود  د ارد  که د انشجوی معماری پس از 
فراغت از تحصیل د ر مقطع کارشناسی، قصد  ورود  به بازار کار بد ون 
اد امه تحصیل د ر مقطع باالتر را د اشته باشد ، آشنایی با مقررات ملی برای 
اخذ پروانه کار ضروری است. مصاحبه شوند گانی که مخالف آموزش این 
مقررات د ر د انشگاه بود ند ، علت مخالفت خود  را پیچید ه  نبود ن مقررات 

ملی و امکان رجوع به آن، بد ون آموزش د انشگاهی ذکر کرد ند .
طبق برنامه د رسی مصوب، سطح کارشناسی به تربیت معمارانی با 
مهارت های عمومی حرفه ای می پرد ازد . سؤال د وم به بررسی میزان نیاز 
به آشنایی با مقررات ملی برای انجام هر یک از مهارت های مورد  انتظار از 
د انش آموختگان، اختصاص یافت. پاسخ ها به تفکیک مهارت ها د ر شکل 
1 ارائه گرد ید ه است. مبتنی  بر نظر 10 نفر از مصاحبه شوند گان، برای 
د ست یابی به مهارت اول )طراحی تک بنا یا مجموعه های زیستی کوچک 
از طرح اولیه تا اجزا و عناصر( و نیز مهارت سوم )نظارت(، میزان نیاز به 
آشنایی با مقررات ملی، خیلی زیاد  و به نظر 4 نفر زیاد  است. برای مهارت 
د وم )فاز یک و د و( و چهارم )اجرا( نیز به ترتیب 8 و 6 نفر گزینه های 
خیلی زیاد  و زیاد  را انتخاب کرد ند . نتایج این تحقیق نشان می د هد  که 
به طورکلی میزان نیاز به آشنایی با مقررات ملی برای ورود  به بازار کار به 

مقطع   جنس  سن  نفر
  تحصیلی

 یعلم تأیه
  دانشگاه

سابقه 
  تدریس

سابقه کار 
  اي حرفه

پایه در نظام 
  مهندسی

  توضیحات

  برنده جایزه معمار  2  10  11  بله  دکتري  خانم  35  1

نظام مهندسی یکی از  رئیسهداور مسابقات معماري، عضو هیأت   1  21  18  بلهدکتري  خانم  43  2
  هاي کشور استان

همکار کارگروه معماري وزارت علوم و تحقیقات و فناوري در بازنگري   3  4  8  ریخکارشناسی ارشد  آقا  33  3
  برنامه درسی کارشناسی معماري

  برنامه درسی کارشناسی معماريدانشجوي پسادکتري حوزه   1  23  20  بلهدکتري  آقا  44  4

  خصصی معماري و دبیر نظام مهندسی،گروه ت رئیس  1  16  9  بلهدکتري  آقا  40  5
  مدیر گروه معماري در دانشگاه

مدیر گروه معماري در دانشگاه  1  15  14  بلهدکتري  آقا  39  6

  شرکت مهندسین مشاور معماري و شهرسازي رئیس  1  32  37  بلهدکتري  آقا  65  7

  2به  3مدرس نظام مهندسی براي پایه   1  12  13  بلهدکتري  خانم  40  8

  برنده جایزه معمار  2  12  8  بله  يدکتر  آقا  36  9

   يمشاور معمار نیشرکت مهندس رئیس  1  11  14  بله  يدکتر  خانم  41  10

  يداور مسابقات معمار  2  12  10  خیر  يدکتر  خانم  38  11

  در دانشگاه يگروه معمار ریمد  2  17  20  بله  يدکتر  آقا  45  12

  در دانشگاه يگروه معمار یعلم ئتیه  1  32  30  بله  دکتري  خانم  56  13

  1به  2 هیپا يبرا یمدرس نظام مهندس  1  13  12  خیر  کارشناسی ارشد  آقا  43  14

  کشور يها از استان یکی ینظام مهندس رئیسه أتیعضو ه  1  25  21  بله  دکتري  آقا  45  15

  در دانشگاهگروه معماري  علمیت أهی  1  28  32  بله  يدکتر  خانم  58  16

جد ول 1- مشخصات فرد ی مصاحبه شوند گان.
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نظر 56/25% خیلی زیاد ، 31/25% زیاد ، 6/25% متوسط، و کم و خیلی 
کم هرکد ام 3/10% می باشد . 

یافته های سؤال سوم مصاحبه: د رستی اضافه شد ن د رس مقررات 
ملی د ر برنامه بازنگری شد ه از سوی د انشگاه فرد وسی مشهد - د ر اد امه، 
د رستی اضافه شد ن د رس مقررات ملی به د روس کارشناسی معماری 
اگرچه  واقع شد .  پرسش  مورد   فرد وسی مشهد   د انشگاه  د ر سرفصل 
د رست بود ن این تصمیم د ر شرایط فعلی مورد  تأیید  قرار گرفت، اما بر 
لزوم بازبینی آن د ر آیند ه تأکید  گرد ید . د الیل اصلی نیاز به این بازبینی، 
ناکافی بود ن آن برای آماد ه ساختن د انشجویان برای ورود  به بازار کار و 
مشکالت آموزش فعلی معماری از جمله تفکیک د روس نظری و عملی 

از یکد یگر ذکر گرد ید .
یافته های سؤال چهارم مصاحبه: میزان توجه به آموزش مقررات 
آموزش  چگونگی  به  مصاحبه  سؤال  چهارمین  حاضر-  حال  د ر  ملی 
مقررات ملی د ر د انشگاه محل تد ریس مصاحبه شوند گان و میزان کفایت 
آن چه آموزش د اد ه می شود ، اختصاص یافت. مبتنی  بر نظر 10 نفر، 
د انشجویان د ر خالل آموزش د روس نظری و نیز طرح های معماری تا 
حد ود ی با مباحث مقررات ملی آشنا می شوند . اما به نظر 6 نفر د یگر، 
فرصت هیچ گونه آشنایی با این مقررات د ر د انشگاه فراهم نمی آید . به 
گفته هر 16 نفر، سطح فعلی آشنایی با مقررات ملی به هیچ وجه کافی 

نبود ه و نیازمند  آموزش های تکمیلی است. 

آموزش  مقررات  فعلی  نواقص  پنجم مصاحبه:  یافته های سؤال 
ملی- پنجمین سؤال مصاحبه به نواقص آموزش مقررات ساختمان د ر 
د انشگاه های ایران پرد اخت. 8 نقص اصلی از تحلیل مصاحبه ها استخراج 
گرد ید  که به ترتیب اهمیت عبارت اند  از: ارائه نشد ن مقررات ملی د ر 
خالل د روس مختلف )14بار  تکرار(، عد م  عالقه مند ی استاد ان نسبت به 
آموزش مقررات ملی و نیز اهمیت ند اد ن استاد ان به رعایت مقررات ملی 
د ر طرح ها )هرکد ام با 12 بار تکرار(، د انش ناکافی استاد ان، کافی نبود ن 
زمان برای آموزش مقررات ملی، و تعریف نشد ن د رس مجزا برای آن 
)هرکد ام با 10 بار تکرار( و کم تکرارترین نقص ها، آگاهی ناکافی استاد ان 
د ر  آن  آموزش  امکان  فراهم نبود ن  و  ملی  مقررات  آموزش  اهمیت  از 
د انشگاه مبتنی بر برنامه های د رسی فعلی بود . الزم به ذکر است که 
تمامی نواقص ذکرشد ه حد اقل توسط نیمی از مصاحبه شوند گان مورد  

تأکید  قرار گرفته  است )تصویر 2(. 
مقررات  آموزش  فعلی  موانع  یافته های سؤال ششم مصاحبه: 
ملی- سؤال ششم مصاحبه، به موانع احتمالی آموزش مقررات ملی د ر 
د انشگاه اختصاص یافت. 12 نفر از مصاحبه شوند گان به وجود  موانعی 
چون »شکاف بین فضای آکاد میک و حرفه ای« )2 بار(، »جبهه گیری 
بار(،   2( ذهن«  آزاد ی  محد ود  کرد ن  »خطر  بار(،   6( استاد ان«  برخی 
»د انش ناکافی برخی استاد ان« )6 بار( اشاره د اشتند . اما 4 نفر از ایشان 
اعالم کرد ند  که هیچ مانعی د ر این زمینه د ر د انشگاه محل تد ریس 

تصویر 2- نواقص آموزش مقررات ملی ساختمان د ر د انشگاه های ایران.

پرستو عشرتی و همکار

تصویر 1-  میزان نیاز به آشنایی با مقررات ملی برای د ستیابی به مهارت های مورد  انتظار از د انش آموختگان د وره کارشناسی مهند سی معماری.
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جایگاه فعلی آموزش مقررات ملی ساختمان د ر مقطع کارشناسی مهند سی 

معماری و ارائه راه کارهایی برای تقویت آن

ایشان وجود  ند ارد  و د ر حال حاضر نیز نکات مقررات ملی د ر آموزش 
د روس پایه و طراحی مورد  استفاد ه قرار می گیرد .

به نظر 12 نفر از مصاحبه شوند گان توجه به این نکته، واجد  اهمیت 
است که سطحی از جزئیات یا تأکید  وجود  د ارد  که نباید  بیش از آن به 
موضوع مقررات ملی د ر د انشگاه پرد اخته شود . د ر این زمینه د الیلی ذکر 
گرد ید : نخست آن که، د ر د انشگاه فرصت کافی برای آموزش همه نکات 
مقررات ملی وجود  ند ارد ؛ بنابراین فراهم کرد ن فرصت آشنایی کلی با آن 
کفایت می کند . د وم آ نکه، تأکید  زیاد  بر رعایت مقررات ملی د ر سال های 
آغازین تحصیل، ممکن است با مشغول کرد ن د انشجویان به ضوابط، 
مانع بروز خالقیت آنان شود ؛ اما د ر سال های پایانی چنین محد ود یتی 
وجود  ند ارد . البته برخی نیز د لیل وارد   نکرد ن مقررات ملی به سال های 
آغازین را نه نگرانی از بروز خالقیت د انشجویان، بلکه توان پایین آن ها 
د ر حل مسائل چند بُعد ی ذکر کرد ند  و الزام بر رعایت مقررات ملی را 
معاد ل وارد  کرد ن یک بُعد  د یگر به مسئله طراحی د انستند  که پیچید گی 
طرح را د ر ذهن د انشجویان بیشتر می کند . همچنین یکی از نکات مورد  
تأکید  د ر مصاحبه ها ارجح د انستن آموزش چگونگی کاربرد  و مراجعه 
به مقررات ملی بر آموزش محتوای مباحث 22گانه می باشد . 4 نفر هم 
اذعان د اشتند  که محد ود یتی برای تد ریس مقررات ملی د ر د انشگاه 

وجود  ند ارد .
یافته های مرتبط به ارائه و بررسی پیشنهاد  ها برای آیند ه 

آموزش مقررات ملی
چهار سؤال انتهایی مصاحبه برای پاسخ به پرسش د وم پژوهش د ر 
زمینه ارائه و بررسی پیشنهاد  ها برای آیند ه آموزش مقررات ملی د ر 
مقطع کارشناسی طرح گرد ید . تحلیل د اد ه ها یافته های زیر را آشکار 

می سازد :
آموزش  مناسب  روش های  مصاحبه:  هفتم  سؤال  یافته های 
مقررات ملی- سؤال هفتم به واکاوی روش بهینه آموزش مقررات ملی 
ساختمان اختصاص یافت. روش پیشنهاد ی د انشگاه فرد وسی مشهد  که 
تد ریس مستقیم مقررات ملی د ر قالب یک د رس مجزا د ر د وران تحصیل 
د انشگاهی است، از سوی 6 نفر از کارشناسان مورد  تأیید  قرار گرفت. 4 
نفر مخالف این روش بود ند  و روش د وم که تد ریس غیرمستقیم مقررات 
ملی د ر خالل د روس مختلف می باشد  را انتخاب کرد ند . به پیشنهاد  
ایشان بهتر است به جای د رس مقررات ملی ساختمان، یک د رس به 

هد ف آشنایی د انشجویان برای ورود  به حرفه و سازوکارهای اجرایی و 
قانونی مربوطه اختصاص یابد . 4 نفر ترکیب روش اول و د وم را پیشنهاد  
د اد ند  و 2 نفر ترکیب آن د و روش با روش سوم )آموزش خارج از د انشگاه 

پس از اتمام د وره کارشناسی( را انتخاب کرد ند .
پیشنهاد ی  ابزارهای  ارزیابی  یافته های سؤال هشتم مصاحبه: 
آموزش مقررات ملی از سوی د انشگاه فرد وسی مشهد - سؤال هشتم، 
به ابزارهای تد ریس آموزش مقررات ملی اختصاص یافت. طبق نتایج 
و  یک(  )ابزار  مد رس  سوی  از  مباحث  ارائه   ،)3( تصویر  د ر  ارائه شد ه 
کنفرانس های کوتاه از سوی د انشجویان )ابزار د و( بیشتر و ابزار چهارم 
که به مطالعه پروژه های بزرگ می پرد ازد ، کمتر از ابزارهای د یگر مورد  
استقبال قرار گرفت. اگرچه د ر این زمینه اتفاق نظر وجود  ند ارد ؛ برای 
نمونه یکی از کارشناسان ابزار د و را به د لیل کورکورانه بود ن و ابزار سه را 
به د لیل این که احتماالً نمونه های انتخابی د انشجویان خطاهای زیاد ی 
د ارد ، برای تد ریس این د رس مناسب ند انسته است. عالوه بر ابزارهای 
آموزشی تعیین شد ه د ر برنامه پیشنهاد ی فرد وسی مشهد ، بازد ید  مید انی 
د ر مراحل پایانی عملیات ساختمانی نیز پیشنهاد  گرد ید . به این ترتیب 
این فرصت د ر اختیار د انشجویان قرار می گیرد  که میزان رعایت مقررات 
ملی د ر ساختمان را ارزیابی نمایند . د عوت از جامعه حرفه ای برای ارائه 
تجارب خود  د ر کالس نیز از د یگر ابزارهای پیشنهاد ی برای آموزش این 

د رس است.
نیاز-  مورد   آموزشی  مباحث  مصاحبه:  نهم  سؤال  یافته های 
 10 مشهد ،  فرد وسی  د انشگاه  پیشنهاد ی  د رس  اصلی  سرفصل های 
مبحث انتخابی از مباحث 22 گانه مقررات ملی را د ر بر می گیرد . سؤال 
نهم، به اهمیت آموزش این سرفصل ها د ر د وره کارشناسی می پرد ازد . 
تحلیل د اد ه ها نشان می د هد  که مبحث 19 به پیشنهاد  14 نفر معاد ل 
87,5 د رصد  و پس از آن، مباحث 15 و 4 و 3 باالترین اهمیت و مباحث 
9 و 10 و پس از آن، مبحث 21 کمترین اهمیت را برای تد ریس د ر 
د وره کارشناسی د ارند  )تصویر 4(. همچنین ضرورت ارائه مباحث 13 و 
14 )تأسیسات برقی و مکانیکی( و 22 )مراقبت و نگهد اری( مورد  تأکید  
قرار  گرفت. الزم به ذکر است که عموم کارشناسان تأکید  کرد ند  که با 
توجه به محد ود یت زمانی یک د رس د و واحد ی، آموزش کامل مباحث 

میسر نیست و بر یک آشنایی کلی می توان بسند ه کرد .

تصویر 3- میزان مناسب بود ن ابزارهای پیشنهاد ی تد ریس مقررات ملی.
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یافته های سؤال د هم مصاحبه: بهترین زمان آموزش- د ر اد امه، 
بهترین زمان برای تد ریس مقررات ملی د ر د انشگاه مورد  پرسش قرار 
گرفت. مبتنی بر نظر 10 نفر از مصاحبه شوند گان، زمان مناسب برای 
شروع تد ریس پس از طرح 3، 2 نفر هم زمان با طرح 3، و 2 نفر هم زمان 

با طرح 5 مشخص گرد ید . د ر این میان تنها 2 نفر از مصاحبه شوند گان 
پیشنهاد  د اد  که آموزش مقررات ملی از همان نیمسال اول هم زمان با 

د روس پایه انجام گیرد .

ایران  د ر  ملی  مقررات  آموزش  به  پژوهش هایی  پیش ازاین  اگرچه 
د روس  سرفصل های  تغییر  ضرورت  به  آن ها  نتایج  اما  پرد اخته اند ، 
و  )بهارلو، 1388(  ملی  مقررات  به  بیشتر  توجه  راستای  د ر  مختلف 
اضافه کرد ن د رسی د و واحد ی د ر د وره کارشناسی مهند سی معماری 
)موسوی و حید ری، 1396( محد ود  می شود . پژوهش حاضر به هد ف 
برطرف کرد ن خالء پژوهشی موجود  د ر زمینه آموزش مقررات ملی د ر 
مقطع کارشناسی مهند سی معماری، د و هد ف اصلی را پیگیری کرد ه 
است: 1( بررسی شرایط حال حاضر، و 2( ارائه و بررسی پیشنهاد  ها 
برای آیند ه. بد ین منظور، د و پرسش اصلی طرح گرد ید . پرسش اول، 
ضرورت، اهمیت، نواقص و موانع پیش روی آموزش مقررات ملی د ر 
مقطع کارشناسی مهند سی معماری د ر ایران و پرسش د وم، روش ها و 
ابزارهای مناسب تد ریس، مباحث الزم آموزشی و زمان مناسب آموزش 

را مورد  پرسش قرار د اد ه  است. 
* پاسخ به پرسش اول پژوهش: نتایج مرتبط به شرایط 

حال حاضر آموزش مقررات ملی
نتایج سؤال نخست و د وم مصاحبه: ضرورت و اهمیت آموزش 
مقررات ملی د ر د انشگاه- نتایج پژوهش حاکی از آن است که د ر زمینه 
اهمیت و ضرورت آموزش مقررات ملی د ر د وره کارشناسی معماری 
اتفاق نظر وجود  ند ارد . اگرچه عموم پاسخ د هند گان بر اهمیت این آموزش 
معماری برای اخذ پروانه و ورود  به بازار کار پس از فراغت از تحصیل 
تأکید  د اشته اند ، اما عد ه ای نیز ساد ه بود ن مباحث مقررات ملی را د لیل 

عد م ضرورت آموزش آن د ر د انشگاه د انسته اند . 
نتایج سؤال سوم مصاحبه: د رستی اضافه شد ن د رس مقررات ملی 
د ر برنامه بازنگری شد ه از سوی د انشگاه فرد وسی مشهد - اضافه شد ن این 
د رس د ر صورت بازنگری آن د ر زمان فرارسید ن موعد  بازنگری، اقد امی 
مثبت د ر راستای آموزش مقررات ملی د ر مقطع کارشناسی ارزیابی 

گرد ید .

نتایج سؤال چهارم مصاحبه: میزان توجه به آموزش مقررات ملی 
د ر حال حاضر- نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه د ر حال 
حاضر فرصت آشنایی اند کی با این مقررات د ر برخی از د روس نظری 
و عملی فراهم می آید ، اما این امر کاماًل وابسته به نحوه آموزش استاد  
مربوطه می باشد  و د ر همه د انشگاه ها تحقق پید ا نمی کند . د ر هر صورت، 
سطح فعلی آشنایی د ر حد ی نیست که د انشجویان را نسبت به آموزش 

مستقیم مقررات ملی بی نیاز سازد .
مقررات  آموزش  فعلی  نواقص  مصاحبه:  پنجم  سؤال  نتایج 
ملی- مبتنی بر نتایج این پژوهش، مهم ترین نواقص آموزش مقررات 
ملی د ر د انشگاه عبارت اند  از: ارائه نشد ن مقررات ملی د ر خالل د روس 
مختلف، عد م عالقه مند ی استاد ان نسبت به آموزش مقررات ملی و نیز 
اهمیت ند اد ن استاد ان به رعایت مقررات ملی د ر طرح ها. نتایج سؤال 
این  نتایج  اگرچه  ملی-  مقررات  آموزش  فعلی  موانع  ششم مصاحبه: 
تحقیق از یک سو نشان می د هد  که د انش ناکافی و جبهه گیری برخی 
باور که  این  به  استاد ان د ر زمینه آموزش مقررات ملی د ر د انشگاه - 
آشنایی با مقررات ملی باعث محد ود کرد ن خالقیت د انشجویان می شود - 
موانعی بر سر راه آموزش مقررات ملی د ر د انشگاه محسوب می شود ، اما از 
سوی د یگر نتایجی را آشکار می سازد  که برخی از استاد ان د ر حال حاضر 
هیچ محد ود یت و مانعی را بر سر راه آموزش مقررات ملی نمی بینند . این 
یافته های متناقص نشان از نبود ن رویه مشترک د ر د انشگاه های مختلف 
است که خود  حاکی از آن است که تا ماد امی که آموزش مقررات ملی به 
سرفصل د روس د وره کارشناسی گنجاند ه نشود ، این شرایط اد امه خواهد  
د اشت و د ر برخی از د انشگاه های کشور، توجه کافی به موضوع آموزش 

مقررات ملی نخواهد  شد .
* پاسخ به پرسش د وم پژوهش: نتایج مرتبط به ارائه و بررسی 

پیشنهاد  ها برای آیند ه آموزش مقررات ملی
نتایج سؤال هفتم مصاحبه: روش های مناسب آموزش مقررات 

نتیجه

پرستو عشرتی و همکار

تصویر 4- میزان اهمیت سرفصل های اصلی د رس پیشنهاد ی د انشگاه فرد وسی مشهد .
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معماری و ارائه راه کارهایی برای تقویت آن

ملی- د ر مورد  روش بهینه آموزش مقررات ملی، این پژوهش به نتایج 
وجود   اختالف نظر  پاسخ د هند گان  بین  چراکه  نرسید ؛  روشنی  کامالً 
د اشت. اگرچه وجود  یک د رس مجزا برای آموزش مقررات ملی بیشتر 
مورد  تأیید  قرار گرفت، اما همچنان آموزش آن به طور غیرمستقیم د ر 
خالل سایر د روس -  حتی د ر صورت تعریف د رس مجزا- نیز به عنوان 
یک گزینه مطرح است. الزم به ذکر است که همچنان د ر زمینه این 
این  از د الیل  نیز وجود  د ارد . یکی  آموزش د ر د انشگاه مخالفت هایی 
اختالف نظر کمبود  تجربه عملی آموزش مقررات ملی د ر د انشگاه های 

ایران است.
نتایج سؤال هشتم مصاحبه: ارزیابی ابزارهای پیشنهاد ی آموزش 
مقررات ملی از سوی د انشگاه فرد وسی مشهد - با نظر به کمبود  تجربه 
عملی آموزش مقررات ملی د ر د انشگاه های ایران و نبود  پژوهش د ر 
زمینه ابزارهای آموزشی، د ر این زمینه نیز اختالف نظر وجود  د ارد . ارائه 
مباحث از سوی استاد ، تنها ابزار پیشنهاد ی د انشگاه فرد وسی مشهد  
است که به نظر می رسد  د رباره آن اتفاق نظر وجود  د ارد . همچنین نتایج 
و  نیستند   کافی  پیشنهاد ی،  ابزارهای  که  نشان می د هد   تحقیق  این 
ابزارهای تکمیلی مانند  د عوت از جامعه حرفه ای و بازد ید  مید انی نیز 

می تواند  به عنوان ابزارهای کمکی به کار رود . 
نیاز- مبتنی  نتایج سؤال نهم مصاحبه: مباحث آموزشی مورد  
بر نتایج این پژوهش مباحث 3، 4، 9، 10، 13، 14، 15، 19، و 22 
مهم ترین مباحث از مباحث 22 گانه مقررات ملی است که آشنایی نسبی 

و نه کامل با آن ها باید  د ر د رس مقررات ملی مورد  توجه قرار گیرد . 
نتایج سؤال د هم مصاحبه: بهترین زمان آموزش- اگرچه د ر زمینه 
بهترین زمان آموزش مقررات ملی نیز اتفاق نظر وجود  ند ارد  اما تحلیل 
د اد ه ها حاکی از آن است که بهتر است هم زمان با طرح معماری 3، د رس 
مقررات ملی ارائه گرد د  و د ر طرح 4 و 5 کاربست آن به عنوان یکی از 

اهد اف آموزشی د نبال گرد د .

راه کار عملی
مبتنی بر نتایج این پژوهش پیشنهاد  می گرد د  که د ر بازنگری برنامه 
د رسی کارشناسی مهند سی معماری، یک د رس د و واحد ی تخصصی 
به طور ویژه به آموزش مقررات ملی اختصاص د اد ه شود  تا آموزش این 
موضوع محد ود  به د انشگاه هایی نباشد  که از سرفصل پیشنهاد ی د انشگاه 
فرد وسی مشهد  پیروی می کنند . عالوه  بر  آن، د ر بازنگری شرح د روس 
مختلف که به مباحث 22گانه مقررات ملی ارتباط د ارند ، توجه به آموزش 
مقررات ملی مربوطه گنجاند ه شود  تا از این طریق تد ریس غیرمستقیم 
مقررات ملی د ر خالل آموزش د یگر د روس نظری و عملی نیز مورد  
توجه قرار گیرد . با نظر به محد ود یت زمانی د ر ارائه د رس د و واحد ی 

پیشنهاد ی، صرفاً امکان معرفی اجمالی مباحث مقررات ملی و نه آشنایی 
د قیق با آن ها میسر است. بااین حال پیشنهاد  می گرد د  که مباحث 3، 
4، 9، 10، 13، 14، 15، 19، و 22 د ر تد وین شرح د رس مورد  توجه 
بیشتری قرار گیرد . نتایج این پژوهش، ضرورت ابتکار عمل و بهره گیری 
از چند ین ابزار هم زمان با تد ریس از سوی مد رس را مورد  تأکید  قرار 
می د هد . فارغ از شیوه آموزشی، بهترین زمان برای تد ریس مقررات ملی، 
نیمه د وم د وره تحصیلی کارشناسی و به طور خاص، هم زمان با طرح 

معماری 3 می باشد . 

محد ود یت های پژوهش
تا حد  ممکن وجوه  این پژوهش تالش شد ه است که  اگرچه د ر 
مختلف آموزش مقررات ملی مورد  بررسی قرار گیرد  اما محد ود بود ن 
باعث شد  که  د اخل کشور،  د ر  این حوزه  د ر  انجام شد ه  پژوهش های 
نگارند گان ناگزیر شوند  از پایه ای ترین سؤاالت مرتبط با آموزش مقررات 
ملی د ر د انشگاه، مسیر پژوهش د ر این حوزه را آغاز نمایند . همچنین 
د ر  ملی  مقررات  مستقیم  آموزش  د ر  عملی  تجربه  کمبود   د لیل  به 
د انشگاه های ایران محد ود یت هایی بر پژوهش حاکم می شد . از جمله 
این محد ود یت ها می توان ند اشتن تجربه عملی تد ریس مقررات ملی 
د ر د انشگاه از سوی استاد ان اشاره کرد . این امر سبب شد  که د ر طرح 
سؤاالت پرسشنامه محد ود یت هایی به وجود  آید  و امکان ورود  به جزئیات 
آموزش مقررات ملی میسر نگرد د . عالوه بر این، کمبود  چنین تجربه 
عملی امکان ارزیابی سرفصل های این د رس و نیز روش ها و ابزارهای 

تد ریس آن را فراهم نمی آورد .  

 پیشنهاد  پژوهش های آتی
با نظر به این که این مقاله از نخستین پژوهش ها د ر حوزه آموزش 
د انشگاهی مقررات ملی د ر رشته معماری می باشد ، امید  است که د ر 
صورت گنجاند ه شد ن د رس مقررات ملی د ر برنامه آموزشی مهند سی 
معماری د ر تمام د انشگاه های ایران و تهیه یک سرفصل مشترک برای 
آن، سایر پژوهشگران د ر پژوهش های آتی به طرح سؤاالت جد ید  و پاسخ 
به آن ها برآیند . از جمله پیشنهاد  می گرد د  پس از گذشت چند  د وره، 
پژوهش هایی به ارزیابی کیفی تد ریس مقررات ملی، روش ها و ابزارهای 
آموزشی آن از د ید  مد رسان، د انشجویان، و د انش آموختگان بپرد ازد  تا 
از رهگذر آن، زمینه الزم برای بازنگری برنامه این د رس را د ر آیند ه 
فراهم آید . همچنین می توان پس از چند  د وره تد ریس این د رس د ر 
د انشگاه های ایران، به طور د قیق تر به ارزیابی سرفصل د رس مقررات ملی 
پرد اخته شد ه و ضمن آشکارسازی نقاط قوت و ضعف آن، زمینه بازبینی 

آن سرفصل فراهم گرد د .
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Observance of National Building Codes in design, cal-
culation, implementation, operation, repair, and mainte-
nance of architectural buildings to ensure the minimum 
level of safety, comfort, health, proper utilization, and 
economic efficiency of the individual and society is essen-
tial. After graduating, architecture students must follow 
building codes in their professional work. To ensure their 
competence, they need to be familiar with these codes and 
their application in the university. This study aims to in-
vestigate the importance and ways of teaching National 
Building Codes )NBCs) in the undergraduate program 
of architectural engineering in Iranian universities. The 
study uses a qualitative research method and semi-struc-
tured interview tools. The statistical population of the 
study is derived from Targeted Sampling from architects 
with the following characteristics: 1) Having experience 
in the profession of architecture continuously, 2) having 
experience in architecture academic education continu-
ously, and 3) having a grade in the Construction Engineer-
ing Organization and mastery of National Building Codes 
)NBCs). The results of this study show that the current 
method of teaching architecture based on the approved 
program of the University of Tehran, which is imple-
mented in most universities in the country, is not effective 
in teaching NBCs and needs to be revised. Although the 
proposed method of the Ferdowsi University of Mashhad 
in direct teaching NBCs as a separate course can be con-
sidered as an effective step in filling the gap between the 
profession and university education, but indirect teaching 
NBCs during theoretical and practical courses should also 
be considered. To achieve this, it is necessary to revise 
the course topics and emphasize the teaching of topics re-
lated to that course. Due to time limitations in presenting 
the proposed two-unit course, it is only possible to give a 
brief introduction of NBCs' topic. Although the proposed 
course emphasizes teaching 10 of the 22 topics, the results 
of this study suggest that general familiarity with all top-
ics is required. This study also reveals that some architec-
ture teachers impede the entry of NBCs into university 
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education. Some issues such as revising the curriculum of 
architecture, requiring the passing of national regulations 
in all universities in the country, planning to reform and 
change the architectural education at the Ministry of Sci-
ence Research and Technology, more emphasis on techni-
cal aspects of architecture, and preparing students to enter 
the professional work can solve some of the problems.
The results of this study show that the lack of attention to 
the teaching of NBCs during various courses, low level 
of teachers' interest in teaching topics and insufficient 
emphasis on the observance of NBCs in student projects, 
are among the main defects of teaching NBCs in Iranian 
universities. According to the teaching of NBCs in some 
Iranian universities following the curriculum approved by 
the Ferdowsi University of Mashhad, it is suggested that 
after a few courses, some research have evaluated it from 
the perspective of teachers, students, and graduates based 
on the qualitative method to provide the necessary condi-
tions for revising this curriculum in the future.
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