الزامات كلي "سازمان دهي"
 -1در رٍش طرح ٍ سبخت صٌؼتي سبختوبى از آًدب وِ سيستن ديَار ثبرثر ثتي هسلح ثب لبلت ػبيك هبًذگبر ،در تاللي ثب
آيتوْبي هؼوبري (هبًٌذ ثبزشَي در ٍ پٌدرُ) ٍ آيتوْبي تبسيسبتي (هثل هسيرّبي ػجَر آة ٍ ثرق ٍ فبضالة) هيجبشذ ،ثر
خالف سبختوبًْبي هؼوَلي ،ثبيستي حتوبً طراحي فبز يه ٍ دٍ هؼوبري ثب ّوبٌّگي هٌْذس هحبست سبزُ ٍ طراحبى
تبسيسبت هىبًيىي ٍ ثرلي ،اًدبم شَد.
ثِ ػجبرت ديگر لجل از طراحي هؼوبري ثب هشخص شذى وليبتي ًظير سطح اشغبل ٍ هحيط ثلَن سبختوبًي ،هٌْذس
سبزُ ،هَلؼيت ديَارّبي سبزُاي الزم (ثب ػولىرد ثملي ثراي تىيِگبُ سمفْب ٍ ػولىردخبًجي وبفي ثراي پبيذاري در دٍ
خْت هتؼبهذ) را هشخص ًوبيذ ٍ پس از طرح اٍليِ هَلؼيت ديَارّب ٍ ثبزشَّبي هؼوبري ٍ استمرار هسيرّب ٍ ثبزشَّبي
تبسيسبتي ،هٌْذس هحبست پرٍشُ (وِ هسئَل طراحي سبزُ ٍ دفبع از طرح در هراخغ ريصالح هيجبشذ ).طرح هؼوبري ٍ
تبسيسبتي اٍليِ را تبييذ ًوبيذ .در غير ايٌصَرت ػذم تبهيي ًيبزّب ٍ الساهبت سبزُ پبًلي ،هٌدر ثِ ايدبد ضؼف در ثبرثري ٍ
ايستبيي ٍ ػذم اهىبى تصَيت طرح ثر اسبس هحبسجبت فٌي هيگردد.
 -2هٌْذس ًبظر تبسيسبتي ٍ طراح سبزُ اي حتوبً ثبيذ رٍي وبر اخراي تبسيسبت ًظبرت داشتِ ٍ پس از اخرا ًمشِ چَى
سبخت ( )AS BUILTاز هسير ّب ،تْيِ ٍ تحَيل وبرفرهب گردد.
 -3رػبيت توبهي همررات هلي سبختوبى ٍ استبًذاردّبي رايح وشَر هبًٌذ استبًذاردّبي شوبرُ ،1584 ،11118 ،7143
 2811 ٍ 7143ايراى در طراحي ،تَليذ ٍ اخراي پبًلْبي ته ثبرثر الساهي هيثبشٌذ هگر ايٌىِ در هتي حبضر شرايط سخت
گيراًِتري ػٌَاى شذُ ثبشذ.
 -4شروت درخَاست دٌّذُ ثبيذ هَفك ثِ وست هْر استبًذاردّبي هؼتجر رٍز ٍ ًيس گَاّيٌبهِ فٌي در زهيٌِ سيستن هَرد
ًظر ثبشذ.
 -5رػبيت وليِ هجبحث همررات هلي سبختوبًي در طراحي ،تَليذ ٍ اخراي پبًلْبي ته ثبرثر الساهي هيثبشذ.
 -6در سبزهبى هدري طرح ٍ سبخت سبزُ ّبي پبًلي ثبيستي چبرت سبزهبًي ثِ شرح زير هَخَد ثبشذ.
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الف -پيوبًىبر هبدر  EPCداراي رتجِ ثٌذي ٍ صالحيت هتٌبست ثب حدن پرٍشُ يب هدري هدبز فيآٍري ًَيي طجك تبييذ
هروس تحميمبت.
ة -دستگبُ ًظبرت همين ٍ آزهبيشگبُ ثتي.
ج -تدْيسات طرح ٍ سبخت ٍ اختالط ثتي شبهل آسيبة هبسِ سبز ،سرًذّب ٍ هخلَط وي ّبي ريس داًِ ٍ ثچيٌگ پالًت ٍ
سيلَّبي سيوبى ٍ هَاد افسٍدًي الزم.
د -هٌْذس هشبٍر صالحيتذار وِ در آى وليِ ثخشْبي هؼوبري ،سبزُ ٍ تبسيسبت هىبًيىي ٍ ثرلي فؼبل ثَدُ ٍ ّيچىذام
از فؼبليتْبي هرثَطِ ثِ صَرت ثرٍى سپبري  out sourceاًدبم ًگردد.
ُّ -وىبري هستور ثب شروت داراي في آٍري در اٍليي پرٍشُ ،خْت تجبدل اطالػبت ٍ ًظبرت ػبليِ شروت في آٍر ثراي
پرٍشُ اٍل.
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