
940331ویزایش یکن 

:هجَص تْیِ ًمطِ : پشًٍذُ ًظام هٌْذسی

:پالن ثثتی :تعذاد صیشصهیي :تعذاد طثمات ساصُ ای

سایش تَام     تخویي چطوی    آصهایطگاّی  :وحوه تعییه مشخصات خاک محل

. هالن عول لشاس گیشدhc تشای ّش چْاس طشف گَد هحاسثِ ضذُ ٍ ووتشیي hcتایستی  : 3تزوش

خطش گَد عوك گَد خطش گَد عوك گَد اص صیش پی ّوسایِ عوك گَد اص تشاص صفش h/hcهمذاس 

هعوَلی هعوَلی هتش9ووتش اص  صفش 0.5ووتش اص  هتش6ووتش اص 
صیاد صیاد هتش20 تا 9تیي  2 تا 0.5تیي  هتش20 تا 6تیي  هتش20تیي صفش تا 

تسیاس صیاد تسیاس صیاد هتش20تیطتش اص  2تیطتش اص  هتش20تیطتش اص  هتش20تیطتش اص 

سایش غشب ضشق ضوال

:5تزوش
:6تزوش
:7تزوش

:مهر و امضای مشاور ژئوتکنیک

.ّوچٌیي تایذ خطش گَد تحشاًی هذ ًظش لشاس گیشد.  عوك تحشاًی گَد هی تاضذhc عوك گَد ٍ hدسجذٍل فَق : 4تزوش

اطالعات مربوط به گود

:عوك گَدتشداسی اص تشاص صفش
:عوك گَدتشداسی اص تشاص صیش پی ّوسایِ

:ٍجَد یا عذم ٍجَد ساختواى تسیاس حساس

جٌَب ضشح گَد

.ساختواى تذٍى اسىلت ٍ یا ّش گًَِ ساختواى تا ًطاًِ آضىاس عالین فشسَدگی ٍ ضعف صیاد دس تاستشی (الف

.می باشد ..……………………خطر گود با در نظر گرفتن کلیه شرایط  

:ٍجَد یا عذم ٍجَد ساختواى  حساس

آیا دس هحل گَدتشداسی خان دستی یا فالذ چسثٌذگی لاتل اعتواد ٍجَد داسد؟:هحل تشاص صفش دس ساختواى روش ضَد

. تهیه شده است لذا درصورت وجود هزگوًه ابهام به هبحث هذکور هزاجعه شود1392ایي چک لیست بز اساس هبحث هفتن هقزرات هلی ساختواى ویزایش سوم 

مشخصات ساختمان

       چک لیست ارسیابی خطز گودبزداری

:(hc)تعییه عمق بحراوی گودبرداری

:         تعییه پارامترهای خاک 

 تَجِ ضَدhc تَجِ تِ اثش آب تش خَاظ خان دس ساتطِ hcدس صَست حضَس آب یا سطَتت تاال،تِ واّص 

:     ضشیة فطاس افمی صهیي دس حالت هحشن

:1تزوش

:تشحسة ویلَپاسىال (C)     چسثٌذگی خان 

:تش حسة ویلَ ًیَتي تش هتش هىعة(g)       ٍصى هخصَظ خان 

تشحسة دسجِ )    صاٍیِ اصطىان داخلی خان 

:تش حسة ویلَ پاسىال (q)      تٌص ًاضی اص سشتاس هجاٍس گَد 

:2تزوش

ساختواى ّایی وِ تِ دلیل اسصش فشٌّگی، تاسیخی ٍ یا حساسیت واستشد ٍ یا علل دیگش ٍلَع ّش گًَِ ًطست ٍ تغییش ضىل دس آى ّا تا  (ب

.اتٌیِ ٍ تاسیسات حساس تِ تغییش ضىل لاتل سٍیت ًیض هطوَل ایي تٌذ هی تاضذ. خساست صیادی ّوشاُ است

:ساختواى تسیاس حساس*

:ًام هاله

:                آدسس

دس پشٍطُ ٍجَد داسد؟ (جشیاى آب)آیا هطىل تشاٍش  :ٍضعیت آتْای صیشصهیٌی دس هحل ساختواى سا روش وٌیذ

.آًگاُ ّوَاسُ خطش گَد صیاد یا تسیاس صیاد هی تاضذ (تشاٍش)      اگش آب جاسی تاضذ
.      اگش خاوی وِ دس آى گَدتشداسی اًجام هی ضَد دستی یا فالذچسثٌذگی لاتل اعتواد تاضذ، ًوی تَاى خطش گَد سا هعوَلی دس ًظش گشفت

.تاضذ،خطش گَد ّوَاسُ تسیاس صیاد دس ًظش گشفتِ هی ضَد*      دس صَستی وِ دس اطشاف گَد ساصُ تسیاس حساس

ارزیابی خطر گود با شیب پایذارارزیابی خطر گود بادیوار قائم

 دس ًظش گشفتِ ضَدhcدس هحاسثِ  (q)اگش فاصلِ ساختواى هجاٍس اص لثِ گَد ووتش اص عوك گَد تاضذ،ول تاس ساختواى
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