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  .باشد  توسط ناظر الزامي ميپوشش سقفاجراي تأييد موارد ذيل جهت اخذ نوبت بازديد ، قبل از 

  :اطالعات سازه 
                           = fy: فوالد جاري شدن مقاومت      و                         =St  : ورق مصرفي.  ۱

    fu   =                       و  مقاومت نهائي    نوع                     =   :پيچ مصرفي.  ۲
   :باد ستونهاي ستونهاي اصلي و نترل ك

 . هاي اجرايي مطابقت دارد  با نقشه آنها جهت قرارگيريو استقرار ستونها محل  .۱
  . هاي اجرائي و مقررات ملي ساختمان مطابقت دارد با نقشهو ناشاقولي و رعايت رواداريهاي مجاز در ستون ) تابيدگي و پيچيدگي(كنترل عدم اعوجاج  .۲
   : تيرهاكنترل 
 . و ناشاقولي و رعايت رواداريهاي مجاز در طول و ارتفاع تير طبق مشخصات فني انجام گرفته است) تابيدگي و پيچيدگي(كنترل عدم اعوجاج  .۱
  . هاي اجرايي انجام شده است ها طبق نقشهنگاه پرلي مشخصات و نحوه استقرار تكيه .۲
 :بند  و قطعات سينه) پرلين( تيرهاي فرعي  كنترل

  .هاي اجرايي انجام گرديده است  استقرار و تعداد سينه بندها طبق نقشهمحل .۱
  . هاي اجرايي انجام گرديده است ها طبق نقشه گاهي و فاصله محور تا محور پرلين و ورقهاي تكيه) پرلين(نحوه استقرار تيرهاي فرعي  .۲
  : ) هابادبند( قطعات مهاربندي كنترل
 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) سقف(و افقي ) ديوار(ده قائم هاي مهار ش ابعاد و تعداد دهانه .۱
   .مطابقت داردهاي اجرايي  نقشهو جوشها با اي  هاي قورباغه شامل ورقهاي اتصال و بستاتصال اعضاي مهاربندي مشخصات  .۲
    :قطعات ارتباطي  و ميل مهارهاي سقفي كنترل 
  .هاي اجرايي انجام گرديده است طبق نقشه) سقف(و  افقي ) ديوار(محل و تعداد قطعات ارتباطي در بدنه قائم  .۱
  .هاي اجرايي انجام گرديده است ها طبق نقشه و محل اتصال به پرلين) سقف(هاي افقي  تعداد رديف ميل مهار سقفي در دهانه .۲
   .رديده استهاي اجرايي انجام گ و نحوه اتصال طبق نقشه) طول، قطر، نوع(مشخصات مقطع ميل مهار سقفي  .۳
 : جوش، پيچ و مهره و واشر  كنترل

  .هاي اجرايي انجام گرديده است در كليه قطعات و اتصاالت طبقه نقشه) نوع، طول، بعد(كيفيت و نحوه اجراي جوش  .۱
  .باشد  مي.................... ................در مقاطع ...... ..............................با توجه به مشخصات و نحوه كيفيت اجراي جوش ضرورت آزمايش از نوع  .۲
   .مقدار پيچش الزم پيچها طبق مشخصات فني اجرا گرديده است .۳
  :جرثقيل   كنترل
  .هاي اجرايي انجام گرديده است طبق نقشه... ها و   تعداد دهانه،محل استقرار جرثقيل شامل تيرهاي اصلي .۱

  . هاي اجرايي مطابقت دارد هظرفيت جرثقيل نصب شده با نقش .۲

  : پوشش رنگ و جابجايي و حمل قطعات  كنترل
  .نظافت و پوشش رنگ كليه قطعات و الحاقات طبق مشخصات فني اجرا گرديده است .۱

   .اند  شدهنصبو ضربه خوردگي قطعات و الحاقات بدون اعوجاج  .۲

 



  :هاي عمومي سازه  كنترل
  . طي شماره                            مورخ                    در دبيرخانه سازمان ثبت شده استدر صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر .۱
-۳بند ً ج ً از ماده (هاي اجرايي معماري، سازه و حسب مورد تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي با همديگر انجام گرفته  است  هماهنگي ضروري و انطباق نقشه .۲

  ). ات گروههاي مهندسي ساختمان مندرج در شرح خدم-۱
   . مقررات ملي ساختمان در كارگاه رعايت گرديده است۱۲اصول ايمني براساس مبحث  .۳
  . تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب كارگاه نصب شده است .۴

  :يادآوري 
  .باشد صوب بر عهده مهندس ناظر ميهاي م هاي موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج در پروانه ساختماني و نقشه كنترل كليه نقشه -
 .باشد ريزي توسط واحد كنترل نظارت سازمان، رافع مسئوليت مهندس ناظر نمي صدور اجازه بتن -
  .باشد تأييد اين برگ توسط مهندس ناظر، مبين كنترل كليه موارد  مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تأييد آن مي -

  :توضيحات مهندس محاسب در صورت نياز 
الـذكر،    پس از بررسي انجام شده و بازديد از ساختمان فـوق          ................................................. داراي پروانه اشتغال به شماره       ...............................................................جانب مهندس   اين

  . نمايم  ميهاي مصوب را تأييد انجام تغييرات ذيل، نسبت به نقشه
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