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

   :اطالعات سازه
   fy =                          kg/cm2ي سقف   حرارتي و ممان منف-تيرچه آرماتورهاي : مقاومت جاري شدن فوالد .  ۱

   ساير كامپوزيت  )   بلوك سفالي  بلوك ليكا  بلوك پالستوفوم بلوك سيماني  ( تيرچه بلوك طاق ضربي :  ها   سيستم سقف.  ۲
  ساخته   پيشباربر  )  ساير  سيپوركس كناف گچي ديواره( پارتيشن سبك )   تيغه آجري تيغه سفالي (پركننده : سيستم ديوارها .  ۳
     خرده آجر   ليكا پوكه معدني :  پوكه مصرفي.  ۴

  :ها كنترل ستون
 . هاي اجرايي مطابقت دارد ها با نقشه محل ستون .۱
 . هاي اجرايي مطابقت دارد نقشهها با  جهت قرارگيري ستون .۲
  . درز انقطاع در ستونها رعايت شده است .۳

 . هاي اجرايي و مقررات ملي ساختمان مطابقت دارد هاي مورد استفاده با نقشه وفيلمشخصات پر .۴
 . هاي اجرايي و مقررات ملي ساختمان مطابقت دارد ها با نقشه هاي تقويتي و تسمه مشخصات و محل ورق .۵
  .هاي اجرائي و مقررات ملي ساختمان مطابقت دارد مشخصات نبشي نشيمن با نقشه .۶
   .اي مطابقت دارد نامه جاز ساخت و نصب با ضوابط آيينرو اداريهاي م .۷

  :كنترل بادبندها 
 . هاي اجرايي مطابقت دارد  با نقشهمحل اجرايي بادبندها .۱

 . مطابقت داردو مقررات ملي ساختمان هاي اجرايي   با نقشهمشخصات پروفيل مورد استفاده در بادبندها .۲
   .  اجرايي و مقررات ملي ساختمان مطابقت داردهاي  اتصال بادبندها با نقشه مشخصات ورق .۳
   :سقفكنترل 
 . رعايت شده است) در صورت نياز(درز انقطاع در تيرهاي پيراموني  .۱

  . مطابقت داردهاي اجرايي ها با نقشه مشخصات و جهت تيرچه .۲
 . ردهاي اجرايي و مقررات ملي ساختمان مطابقت دا هاي مورد استفاده  با نقشه مشخصات پروفيل .۳

 . هاي اجرايي و مقررات ملي ساختمان مطابقت دارد هاي تقويت تيرها با نقشه مشخصات ورقها و تسمه .۴
 . باشد هاي اجرائي مي ميلگردهاي حرارتي سقف در دو جهت، مطابق با نقشه .۵
 . باشد هاي اجرايي مي ها  مطابق با نقشه ميلگردهاي منفي تيرچه .۶

  چهارفرم شماره 
 تير و ستون سازه فوالديمرحله  كنترل اجراي ساختمان در 

   : سقف دتعدا
   : سقف مورد بازديد

 

 استان اصفهان سازمان نظام مهندسي ساختمان



  .هاي اجرايي مطابقت دارد شهنوع بلوكهاي مصرفي در سقف با نق .۷
  .كننده بلوك توسط مراجع ذيصالح انجام پذيرفته است هاي الزم مبني بر تأييد شركت توليد استايرن، كنترل در صورت استفاده از بلوكهاي پلي .۸
  .بيني شده است صالح، پيشدر صورت استفاده از بلوكهاي پلي استايرن، تمهيدات الزم جهت اجراي دتايلهاي تعيين شده از طرف مراجع ذي .۹

  . از آزمايشگاه اخذ شده استطرح اختالط مناسب جهت ساخت بتن  )به تقاضاي ناظر و در صورت نياز(در صورت استفاده از بتن غيرآماده  .۱۰
  :هاي عمومي سازه  كنترل
  .              در دبيرخانه سازمان ثبت شده استدر صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طي شماره                            مورخ       .۱
  . ضد زنگ اسكلت اجرا شده است .۲
 . هاي معماري و اجرائي مطابقت دارد اجراي دستگاه پله با نقشه .۳
  .به عمل آمده استدر كارگاه  مقررات ملي ساختمان ۱۲مبحث اصول ايمني رعايت  .۴
  .رعايت  شده است) در صورت نياز(قبل درز انقطاع در اجراي ديوارهاي پيراموني طبقه ما  .۵
  .تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب نصب شده است .۶
  .ريزي، انجام پذيرفته است گيريهاي انجام شده در مرحله قبلي بتن كنترل پاسخ نمونه .۷
  .كند اي را قطع نمي يچ يك از اجزاي سازههاي اجرائي مطابقت داشته و ه هاي تأسيساتي، كانالها، داكتها و نورگيريها با نقشه محل عبور لوله .۸
  .هاي اجرائي مطابقت دارد مشخصات جوش اجرا شده در كليه اتصاالت با نقشه .۹

  .باشد اي در كليه اتصاالت مورد تأييد مي نامه طول جوش طبق ضوابط آيينو  بعد جوش ،رفيصكيفيت و نحوه اجراي جوش اعم از نوع الكترود م .۱۰
نوع و انـدازه پـيج و مهـره          _   سوراخهانحوه ايجاد    ، محل و  تعداد  -) كاكيصطبرشي و ا  (اي اعم از نوع       ي اتصاالت پيچ و مهره    كيفيت و نحوه اجرا    .۱۱

  .باشد هاي اجرائي و ضوابط استاندارد مي  ميزان پيچش نهائي طبق نقشه،كاكيصطاتصال ااستفاده از همچنين در صورت مصرفي و 
بند ج (هاي اجرايي معماري، سازه و حسب مورد تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي با همديگر انجام گرفته  است  ههماهنگي ضروري و انطباق نقش .۱۲

  . )خدمات گروههاي مهندسي ساختماندر شرح  مندرج -۱-۳از ماده 
  :يادآوري 

  .باشد مصوب بر عهده مهندس ناظر ميهاي  نقشهمندرج در پروانه ساختماني و 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 ساختمان بررسي انجام شده و  پس از .............................................. داراي پروانه اشتغال به شماره ...............................................................ينجانب مهندس ا

 . نمايم مي را تأييد هاي مصوب  برخالف نقشه، انجام تغييرات ذيل، الذكر فوق
  

  

  مهندس محاسب سازه
  تاريخ و امضاء و مهر

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

  اريخ ثبت در ت                              مهندس ناظر سازه                                                                          
              تاريخ و امضاء و مهر                                                                     سازمان  نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان
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