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  .باشد ريزي توسط ناظر الزامي مي تأييد موارد ذيل جهت اخذ نوبت بازديد ، قبل از بتن

   :اطالعات سازه
                         = kg/cm2 fy  فوالد خاموتها -  fy =                          kg/cm2 آرماتورهاي اصلي: مت جاري شدن فوالد مقاو.  ۱

 Mpa                      = fcuمكعبي   -  Mpa =                 fc)  محاسباتي(اي   استوانه : فونداسيونمقاومت فشاري نمونه بتن .  ۲
 :خاكبرداري 

 . هاي اجرائي، پروانه ساختماني و پاسخ استعالم بروكف از شهرداري انجام گرفته است مطابقت بروكف اجرا شده با نقشه .۱
به صورت چشمي و يا در صورت نياز، پس  (هاي اجرايي مطابقت دارد مقاومت خاك موجود يا بستر اصالح شده با مقدار اعالم شده در نقشه .۲

 .  آزمايشگاهاز اخذ پاسخ
  . انجام گرفته است۱۲هاي گودبرداري و خاكبرداري و رعايت نكات ايمني مبحث  اصول حفاظت ديواره .۳
   .هاي اجرايي انجام گرفته است كني و مطابقت آن با نقشه كنترل ابعاد پي .۴

  :كنترل فونداسيون 
  .هاي اجرايي مطابقت دارد ا نقشهها ب قالب بندي فونداسيون از لحاظ عرض، ارتفاع، ابعاد پخها و پاشنه .۱
 . هاي سيستم تأسيسات مكانيكي و محل چاه اتصال زمين انجام گرفته است بيني محل عبور لوله پيش .۲
 . ها انجام شده است كشي و يا استفاده از نايلون جهت ديوارهاي داخلي قالب پالستر .۳
 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) مقاومت كششينوع، طول، قطر، تعداد و (مشخصات ميلگردهاي سراسري و تقويتي  .۴
 . مطابقت دارد) تعداد، فاصله، طول خم(هاي اجرايي  بندي با نقشه خاموت .۵
 . هاي اجرائي مطابقت دارد ضخامت پوشش بتن با نقشه .۶
 . هاي اجرايي مطابقت دارد محل قرارگيري اتصال پله با نقشه .۷
   .هاي اجرايي مطابقت دارد بندي محل اتصال آن به فونداسيون با نقشه  همچنين آرماتوربندي چاهك آسانسور و ابعاد و آرماتور .۸

  :ها  كنترل صفحه ستون
 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) ، قطر، تعداد و طول رزوه، طول، شكلنوع(ها  مشخصات بولت .۱

 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) ابعاد و ضخامت( مشخصات صفحات ستون  .۲
 . ن از نظر محل قرارگيري و تراز بودن، انجام گرديدستونصب صفحات محل كنترل  .۳

  .انجام گرديد) در صورت نياز(كنترل محل نصب صفحات ستونهاي پيراموني از نظر رعايت درز انقطاع  .۴
 . خم انتهاي بولتها به صورت سرد انجام گرفته است .۵
  . سوراخ مركز صفحه ستون جهت تخليه هوا در هنگام تزريق گروت اجرا گرديده است .۶

 

 استان اصفهان سازمان نظام مهندسي ساختمان



    :و نحوه تأمين بتن در فونداسيون مصالح كنترل كيفيت 
  .باشد مي اي  بتن خالطه  تأمين بتن به صورت بتن آماده  .۱
از آزمايشگاه اخذ شده مناسب جهت ساخت بتن طرح اختالط  )به تقاضاي ناظر و در صورت نياز(در صورت استفاده از بتن غيرآماده  .۲

 .است
 . باشد  مورد تأييد مي، در صورت استفاده از بتن غيرآماده، كيفيت مصالح موجود جهت تأمين مقاومت الزم .۳
 . گيري بتن انجام گرفته است بيني الزم جهت نمونه پيش .۴
  .باشد شرايط الزم جهت حفاظت از بتن مهيا مي .۵
  . با مشخصات خاك محل مطابقت دارد ) تيپ (تفاده نوع سيمان مورد اس .۶
  :هاي عمومي سازه  كنترل
 . شروع عمليات ساختماني توسط مالك به ناظر به صورت كتبي اعالم شده است .۱
  .بت شده استدر صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طي شماره                            مورخ                    در دبيرخانه سازمان ث .۲
هاي اجرايي معماري، سازه و حسب مورد تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي با همديگر انجام گرفته  است  هماهنگي ضروري و انطباق نقشه .۳

  . )خدمات گروههاي مهندسي ساختماندر شرح  مندرج -۱-۳بند ً ج ً  از ماده (
  .فته استهاي سازه نگهبان در صورت نياز انجام گر  نقشهدرخواست .۴
  . نصب شده استكارگاه تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب  .۵
  . در كارگاه به عمل آمده است مقررات ملي ساختمان ۱۲مبحث رعايت اصول ايمني  .۶

  :يادآوري 
  .باشد ر ميهاي مصوب بر عهده مهندس ناظ و نقشهمندرج در پروانه ساختماني هاي موجود جهت تطابق آن با ضوابط  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 
بازديد از  بررسي انجام شده و      پس از    ................................................ داراي پروانه اشتغال به شماره       ...............................................................اينجانب مهندس   

  . نمايم  را تأييد ميهاي مصوب  برخالف نقشه،انجام تغييرات ذيل، الذكر ساختمان فوق
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  تاريخ و امضاء و مهر

   :واحد كنترل نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان گزارش بازديد 
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