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  .باشد  توسط ناظر الزامي ميطعاتنصب قتأييد 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  كنترل
 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) طول، عرض و ضخامت( ورقهاي بال و جان  شامل مشخصات مقطع ستونها .۱
 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) فاصله، طول، عرض، ضخامت(هاي عرضي  ستونها و سخت كنندههاي تقويت  ورقمقطع مشخصات  .۲
  . هاي اجرائي مطابقت دارد  با نقشه) سوراخها عمودي و افقي فواصل آكسو تعداد، قطر ، و همچنين طول، عرض، ضخامت (اي اتصالمشخصات ورقهكنترل  .۳
   :تيرها كنترل 
  .هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) طول، عرض، ضخامت(شامل ورق بال و جان  هامشخصات مقطع تير .۱
 . هاي اجرايي مطابقت دارد در طول تير با نقشه) فاصله، طول، عرض، ضخامتشكل، (هاي عرضي  ت كنندهتيرها و سخهاي تقويت  مشخصات مقطع ورق .۲
 .هاي اجرايي مطابقت دارد  با نقشه)سوراخها عمودي و افقي فواصل آكسو تعداد، قطر ، و همچنين طول، عرض، ضخامت(تير و ستون  اتصال هاي  مشخصات ورق .۳
  .  اجرائي مطابقت داردهاي با نقشه) سقف(قاب  شيب .۴
  :بند  و قطعات سينه) پرلين( تيرهاي فرعي  كنترل

  .مطابقت داردهاي اجرايي  با نقشه) طول، ابعاد، نحوه اتصال(مشخصات مقطع سينه بند  .۱
  .  داردمطابقتاجرايي هاي  گاهي با نقشه و سوراخهاي اتصال ورقهاي تكيه) شكل، طول، ارتفاع، ضخامت(ها  پرلينمشخصات مقطع  .۲
  : ) هابادبند( قطعات مهاربندي كنترل
  AI                AII                 AIII             :            . هاي اجرايي مطابقت دارد نوع آرماتور مصرفي با نقشه .۱
   .انجام گرفته استهاي اجرايي  نقشهطول، ابعاد، سطح مقطع، نحوه استقرار در صفحه بادبندي طبق  از نظر مقاطع بادبند افقي و قائم .۲
    :قطعات ارتباطي  و ميل مهارهاي سقفي كنترل 
   .مطابقت داردهاي اجرايي   نقشهبا ) طول، ضخامت و ابعاد(مشخصات قطعات ارتباطي  .۱
  : جوش، پيچ و مهره و واشر  كنترل

  .مختلف انجام گرفته استو كنترل عدم وجود عيوب مختلف جوش هاي اتصال قبل از جوشكاري و رعايت پاس و عمق نفوذ جوش  سازي لبه ورق آماده .۱
   .هاي اجرايي انجام گرديده است مشخصات پيچ و مهره و واشر مصرفي اتصاالت طبق نقشه .۲
  :جرثقيل   كنترل
 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه)  بعد، ضخامت، طول( اصلي جرثقيل هايمشخصات تير .۱
 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) ، بعد، ضخامت طول(مشخصات تير ريلهاي جرثقيل  .۲
 . هاي اجرايي مطابقت دارد با نقشه) ، ضخامتعرض،  طولتعداد، شكل، (كننده تيرهاي جرثقيل  ورقهاي سخت .۳
  . هاي اجرايي مطابقت دارد و همچنين ارتفاع قرارگيري آنها با نقشه) ، عرض، ضخامت تعداد، شكل، طول (جرثقيلگاههاي تير اصلي  مشخصات نشيمن .۴

 

 استان اصفهان سازمان نظام مهندسي ساختمان



  : حمل قطعات كنترل
   .قطعات و الحاقات بدون اعوجاح و ضربه خوردگي بر محل كارگاه منتقل شده است.  ۱

  :هاي عمومي سازه  كنترل
  .اره                            مورخ                    در دبيرخانه سازمان ثبت شده استدر صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طي شم .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

  ). ههاي مهندسي ساختمان مندرج در شرح خدمات گرو-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  عهده مهندس ناظر ميهاي مصوب بر 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       ...............................................................هندس  اينجانب م 

  . ايمنم هاي مصوب را تأييد مي انجام تغييرات ذيل، نسبت به نقشه
  

  

  مهندس محاسب سازه
  تاريخ و امضاء و مهر

   : واحد كنترل نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهانگزارش بازديد
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