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 . باشدریزي توسط ناظر الزامی میتأیید موارد ذیل قبل از بتن
  : ات سازهاطالع

  Fy = ………. kg/cm2) فوالد خاموتها(مقاومت جاري شدن فوالد آرماتورهاي اصلی  .1
  Fc = ………. mpaمکعبی ) محاسباتی(اي مقاومت فشاري نمونه بتن فونداسیون استوانه .2

  : برداري خاك
به صورت چشمی و یا در صورت نیاز، پس  (قت دارد هاي اجرایی مطابمقاومت خاك موجود یا بستر اصالح شده با مقدار اعالم شده در نقشه .1

  £ خیر £ بلی)  از اخذ پاسخ آزمایشگاه
  £ خیر £ بلی.  مقررات ملی ساختمان انجام گرفته است 12هاي گودبرداري و خاکبرداري و رعایت نکات ایمنی مبحث اصول حفاظت دیواره .2
  خیر £ بلی.  انجام گرفته است هاي اجراییکنی و مطابقت آن با نقشهکنترل ابعاد پی .3

  : کنترل فونداسیون
£ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردها و تراز روي فونداسیون با نقشه، ابعاد پخها و پاشنه ، ارتفاع بندي فونداسیون از لحاظ عرضقالب .1
£ خیر £ بلی.  ستها انجام شده اپالسترکشی و یا استفاده از نایلون جهت دیوارهاي داخلی قالب .2
£ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه)  ، تعداد و مقاومت کششی ، قطر ، طول نوع (مشخصات میلگردهاي سراسري و تقویتی  .3
£ خیر £ بلی.  مطابقت دارد) قطر، فاصله، طول خم(هاي اجرایی خاموت بندي با نقشه .4
£ خیر £ بلی.  مطابقت دارد اجرایی هايضخامت پوشش بتن با نقشه .5
£ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردمحل قرارگیري، تعداد و فاصله آرماتورهاي ریشه پله با نقشه .6
£ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردابعاد و آرماتورهاي چاهک آسانسور و همچنین آرماتوربندي محل اتصال آن به فونداسیون با نقشه .7
£ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردهاي برشی با نقشهدیواروت و آرماتورهاي انتظار خام .8
£ خیر £ بلی.  هاي ارت انجام گرفته استهاي تأسیسات مکانیکی و چاهبینی محل عبور لولهپیش .9

  £ خیر £ بلی.  اندهاي اجرایی اجرا شدهشمعهاي زیر فونداسیونها مطابق نقشه. 10
  : هاصفحه ستونکنترل 

£ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه)  ، و طول رزوه ، ارتفاع ، طول ، شکل نوع (ها مشخصات بولت .1
£ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه) ابعاد و ضخامت(مشخصات صفحات ستون  .2
£ خیر £ بلی.  بودن انجام گردید کنترل محل نصب صفحات ستون از نظر محل قرارگیري و تراز. 3
£ خیر £ بلی.  انجام گردید) در صورت نیاز(کنترل محل نصب صفحات ستونهاي پیرامونی از نظر رعایت درز انقطاع  .4
£ خیر £ بلی.  خم انتهاي بولتها به صورت سرد انجام گرفته است .5
  £ خیر £ بلی. اجرا گردیده است سوراخ مرکز صفحه ستون جهت تخلیه هوا در هنگام تزریق گروت .6
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  :کنترل کیفیت مصالح و نحوه تأمین بتن در فونداسیون 

  . باشدمی £ ايبتن خالطه £ تأمین بتن به صورت بتن آماده .1
£خیر  £بلی . شده است طرح اختالط مناسب جهت ساخت بتن از آزمایشگاه اخذ ) به تقاضاي ناظر و در صورت نیاز(در صورت استفاده از بتن غیرآماده  .2

£ خیر £ بلی.  باشددر صورت استفاده از بتن غیرآماده، کیفیت مصالح موجود جهت تأمین مقاومت الزم مورد تأیید می .3
£ خیر £ بلی.  گیري از بتن انجام گرفته استبینی الزم جهت نمونهپیش .4
£ خیر £ بلی.  باشدشرایط الزم جهت حفاظت از بتن مهیا می .5
  £ خیر £ بلی.  با مشخصات خاك محل مطابقت دارد) تیپ(نوع سیمان مورد استفاده . 6

  : هاي عمومی سازهکنترل
  £ خیر £ بلی.  شروع عملیات ساختمانی توسط مالک به ناظر به صورت کتبی اعالم شده است .1
  . در دبیرخانه ثبت شده است....................  خمور....................  در صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طی شماره .2
. مکانیکی و تأسیسات برقی با همدیگر انجام گرفته است معماري، سازه و حسب مورد تأسیساتهاي اجرایی هماهنگی ضروري و انطباق نقشه .3
  £ خیر £ بلی) مندرج در شرح خدمات گروههاي مهندسی ساختمان 1-3بند ج از ماده (
  £ خیر £ بلی.  هاي سازه نگهبان در صورت نیاز انجام گرفته استت نقشهدرخواس .4
  £ خیر £ بلی.  تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است .5
  £ خیر £ بلی.  مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است 12رعایت اصول ایمنی براساس مبحث  .6

  . باشدهاي مصوب برعهده مهندس ناظر میهاي موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی و نقشهکنترل کلیه نقشه ) :1(تذکر
  . باشد، رافع مسئولیت مهندس ناظر و مجري نمی ریزيصدور 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 
از ساختمان فوق انجام اندك  پس از بررسی انجام شده و بازدید.................... داراي پروانه اشتغال به شماره .................... اینجانب مهندس 

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

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

  :توضیحات

  شهرداري
  .................................شماره دفتر اندیکاتور

  .................................تاریخ 

  نظام مهندسی ساختمان 
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  مهر و امضاي مهندس ناظر
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