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........................ کاربري    .......................تعداد سقف  £د  £ج  £ب  £گروه ساختمانی الف ............. ......................نوع سازه ........................

  .باشد ریزي توسط ناظر الزامی میتأیید موارد ذیل جهت اخذ نوبت بازدید، قبل از بتن
  :اطالعات سازه 

Fy = ………. kg/cm2فوالد خاموتها      Fy = ………. kg/cm2مقاومت جاري شدن فوالد آرماتورهاي اصلی  .1
  Fc = ………. mpaمعکبی     Fc =……….  Mpa  )محاسباتی(اي مقاومت فشاري نمونه بتن تیر و سقف ، استوانه. 2
  ) £ تیغه آجري £ تیغه سفالی(پرکننده   سیستم دیوارها .3

  ) £ سایر £ سیپورکس £کناف  £دیواره گچی ( سبکپارتیشن 
  £باربر

  ) £ سایر £ کامپورزیت £ فالیبلوك س £بلوك لیکا  ( پیش ساخته
  ) £ بلوك پالستوفوم £بلوك سیمانی (  £تیرچه و بلوك  £طاق ضربی : ها سیستم سقف. 4
  ) £ خرده آجر £الیکا  £ پوکه معدنی(پوکه مصرفی  .5

  : ها و دیوارهاي برشیکنترل ستون
  £ خیر £ بلی.  ابقت داردهاي اجرایی مطها و دیوارها با نقشهمحل ابعاد و جهت قرارگیري ستون .1
  £خیر  £بلی . هاي اجرایی مطابقت دارد ها و دیوارها با نقشهمیلگردهاي مصرفی در ستون) نوع ، طول ، قطر ، تعداد و مقاومت کششی ( مشخصات  .2
بینی شده هاي اجرایی پیشقشهها و دیوارها در طبقه حاضر و براي طبقه بعدي مطابق با نطول وصله پوششی و محل قطع میلگردها در ستون .3

  £ خیر £ بلی.  است
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی انجام گرفته استمطابق با نقشه) قطر، فاصله، طول خم(ها و دیوارها مشخصات خاموت ستون .4
  £ خیر £ بلی.  انجام گرفته است) سقف آخر(ها و دیوارها اجراي خم انتهاي میلگرد ستون .5
  £ خیر £ بلی.  انجام گرفته است) در صورت نیاز(اجراي ستونهاي پیرامونی  درز انقطاع در .6

  : کنترل سقف
  £خیر  £بلی . هاي اجرایی مطابقت دارد ها با نقشهمشخصات و جهت تیرچه .1
  £خیر  £بلی . هاي اجرایی مطابقت دارد ابعاد تیرها و ضخامت پوشش بتن آنها با نقشه. 2
  £ خیر £ بلی. هاي اجرایی مطابقت دارد با نقشه) نوع، قطر، طول، تعداد و مقاومت کششی(صرفی اصلی و تقویتی در تیرها مشخصات آرماتورهاي م .3
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه) قطر، فاصله، طول خم(مشخصات خاموت تیرها در دو انتها و وسط  .4
  £ خیر £بلی .  تی و همپوشانی و محل قطع میلگردهاي اصلی با تیرچه اجرا شده استاجراي خم انتهاي میلگردهاي اصلی و تقوی .5
  £ خیر £ بلی.  انجام شده است)  ...ها و هاي محیطی، تعداد و محل پایهلبه (بندي سقف کنترل الزم جهت اجراي قالب. 6
  £ خیر £ بلی.  خاموتهاي ستون در ضخامت سقف اجرا شده است .7
  £ خیر £ بلی.  رعایت شده است) در صورت نیاز(نی ودر تیرهاي پیرام درز انقطاع .8
  £ خیر £ بلی.  ها، مناسب اجرا شده استسقف از نظر رعایت خیز تیرها و تیرچه .9

  £ خیر £ بلی.  باشدهاي اجرائی میمیلگردهاي حرارتی سقف در دو جهت مطابق با نقشه .10
  £ خیر £ بلی.  باشدهاي اجرایی مینقشه ها مطابق باچهمیلگردهاي منفی تیر .11
  £ خیر £ بلی .  هاي اجرایی مطابقت داردنوع بلوکهاي مصرفی در سقف با نقشه .12
  £ خیر £ بلی.  هاي الزم مبنی بر تأیید شرکت تولیدکننده بلوك توسط مراجع ذیصالح انجام پذیرفته استدر صورت استفاده از بلوکهاي پلی استایرن کنترل .13
  £ خیر £ بلی.  بینی شده استدر صورت استفاده از بلوکهاي پلی استایرن تمهیدات الزم جهت اجراي دتایلهاي تعیین شده از طرف مراجع ذیصالح پیش .14

  . هاي خاص مربوطه بایستی توسط ناظر انجام پذیردهاي بتنی آرم یا سقفهاي مرکب کنترلدر مورد سایر انواع سقفها نظیر دال:  توجه
  : هاي عمومی سازهکنترل

  . در دبیرخانه ثبت شده است .................... مورخ .................... در صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طی شماره.1
  £خیر  £بلی .  اي مطابقت داردنامههاي اجرائی و ضوابط آیینها و نورگیرها با نقشهها، داکتهاي تأسیساتی کانالمحل عبور لوله. 2
£خیر  £بلی . بندي و آرماتوربندي سازه صورت گرفته است رعایت ضوابط ایمنی در اجراي قالب .3

  £خیر  £بلی . مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است  12رعایت نکات ایمنی مبحث  .4
£خیر  £ی بل. باشد هاي معماري و اجرایی میمشخصات دستگاه پله مطابق با نقشه .5

£خیر  £بلی . تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است  .6

ر انجام گرفته یگسازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با همد هاي اجرایی معماري وو انطباق نقشههماهنگی ضروري  .7
  £خیر   £بلی )  ی ساختمانمندرج در شرح خدمات گروههاي مهندس 1-3بند ج از ماده  (. است
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  2/2 صفحه
  :کنترل کیفیت مصالح و نحوه تأمین بتن در سقف و ستون 

  .باشد می £اي هبتن خالط £تأمین بتن به صورت بتن آماده  .1
  £خیر  £بلی  .ه است طرح اختالط مناسب جهت ساخت بتن از آزمایشگاه اخذ شد) به تقاضاي ناظر و در صورت نیاز ( در صورت استفاده از بتن غیرآماده  .2
  £خیر  £بلی . باشد در صورت استفاده از بتن غیرآماده ، کیفیت مصالح موجود جهت تأمین مقاومت الزم مورد تأیید می .3
  £خیر  £بلی  .بررسی مشخصات فنی آرماتورهاي مصرفی مطابق با مقررات ملی ساختمان انجام گرفته است  .4
  £خیر  £بلی  .از بتن انجام گرفته است  گیريبینی الزم جهت نمونهپیش .5
  £خیر  £بلی  .ریزي انجام پذیرفته است گیریهاي انجام شده در مرحله قبلی بتنکنترل پاسخ نمونه .6
  £خیر  £بلی  .باشد شرایط الزم جهت حفاظت از بتن مهیا می .7

  .باشد هاي مصوب برعهده مهندس ناظر میپروانه ساختمانی و نقشه هاي موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج درکنترل کلیه نقشه ) :1(تذکر
  .باشد ریزي ، رافع مسئولیت مهندس ناظر و مجري نمیصدور اجازه بتن ) :2(تذکر
  .أیید مهندس ناظر الزامی است ت ، و در صورت نیاز استفاده نماید استاندارد مصالحمکلف است از  )مجري (  مالک ) :3(تذکر
  .در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود  ) :4(تذکر

  ) :در صورت لزوم ( مهندس محاسب 
پس از بررسی انجام شده و بازدید از ساختمان فوق انجام اندك .................... داراي پروانه اشتغال به شماره .................... اینجانب مهندس 

   .سبت به نقشه هاي اولیه را تأیید می نمایم و می تواند مالك اجرا واقع شود تغییرات زیر ن
  :محل تأیید صالحیت مهندس محاسب          :مهندس محاسب 

  مهر و امضا سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد          تاریخ –امضا  –مهر 

  :توضیحات
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  .................................شماره دفتر اندیکاتور
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