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  . باشدتأیید موارد ذیل قبل از اجراي پوشش سقف توسط ناظر الزامی می
  : اطالعات سازه

  = Fy .……… مقاومت جاري شدن فوالد     = St .……… ورقی مصرفی .1
  = Fu .……… مقاومت نهائی      نوع=  .……… پیچ مصرفی. 2

  : کنترل ستونهاي اصلی و ستونهاي باد
  £ خیر £ بلی . هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه)  ، عرض و ضخامت طول (مشخصات مقطع ستونها شامل ورقهاي بال و جان  .1
£ خیر £بلی  . هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه)  امت، ضخ ، عرض ، طول فاصله (هاي عرضی کنندهمشخصات مقطع ورقهاي تقویت ستونها و سخت .2
هاي با نقشه)  ، ضخامت و همچنین تعداد قطر و فواصل آکس عمودي و افقی سوراخها ، عرض ، طول فاصله (کنترل مشخصات ورقهاي اتصالی  .3

  £ خیر £ بلی.  اجرایی مطابقت دارد
  : کنترل تیرها

  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه) فاصله، طول، عرض، ضخامت(و جان  مشخصات مقطع تیرها شامل ورق بال .1
هاي اجرایی در طول تیر با نقشه)  ، ضخامت ، عرض ، طول ، فاصله شکل (هاي عرضی کنندههاي تقویت تیرها و سختمشخصات مقطع ورق .2

  £ خیر £ بلی.  مطابقت دارد
با )  ، قطر و فواصل آکس عمودي و افقی سوراخها ، ضخامت و همچنین تعداد ، عرض ، طول فاصله (تون هاي اتصال تیر و سمشخصات ورق .3

  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردنقشه
  £ خیر £ بلی.  ی مطابقت داردهاي اجرایبا نقشه)  سقف (شیب قاب  .4

  : بندو قطعات سینه)  برلین (کنترل تیرهاي فرعی 
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه)  ، نحوه اتصال ، ابعاد طول (بند قطع سینهمشخصات م .1
  £ خیر £بلی . هاي اجرایی انجام گردیده استگاهی با نقشهو سوراخهاي اتصال ورقهاي تکیه)  ، ضخامت ، ارتفاع ، طول شکل (ها مشخصات مقطع پرلین .2

  ) :بادبندها(کنترل قطعات مهاربندي 
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردنوع آرماتور مصرفی با نقشه .1
  £ خیر £ بلی .هاي اجرایی مطابقت دارد مقاطع بادبندها افقی و قائم از نظر طول ، ابعاد ، سطح مقطع ، نحوه استقرار در صفحه بادبندهاي طبق نقشه .2

  :کنترل قطعات ارتباطی و میل مهارهاي سقفی 
  £ خیر £بلی .  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه)  ، ضخامت و ابعاد طول (خصات قطعات ارتباطی مش .1

  :کنترل جوش، پیچ و مهره و واشر 
  £ خیر £ بلی .هاي قبل از جوشکاري و رعایت پاس و عمق نفوذ جوش و کنترل عدم وجود عیوب مختلف جوش مختلف انجام گرفته است سازي لبه ورقهآماده .1
  £ خیر £بلی .  هاي اجرایی انجام گردیده استمشخصات پیچ و مهره و واشر مصرفی اتصاالت طبق نقشه .2

  :کنترل جرثقیل 
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی انجام گردیده استبا نقشه)  ، ضخامت ، بعد طول (مشخصات تیرهاي اصلی جرثقیل  .1
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه)  مت، ضخا ، بعد طول (مشخصات تیر ریلهاي جرثقیل  .2
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردبا نقشه)  ، ضخامت ، عرض ، طول ، شکل تعداد (کننده تیرهاي جرثقیل ورقهاي سخت .3

  :کنترل عمومی سازه 
  . در دبیرخانه ثبت شده است....................  مورخ....................  در صورت بروز تخلف گزارش تخلف ناظر طی شماره .1
  .برقی با همدیگر انجام گرفته است  ، سازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات هاي اجرایی معماريهماهنگی ضروري و انطباق نقشه .2
  £ خیر £بلی ) مات گروههاي مهندسی ساختمان مندرج در شرح خد 1-3بند ج از ماده  (
  £ خیر £ بلی.  مقررات ملی ساختمان در کارگاه رعایت گردیده است 12ل ایمنی براساس مبحث اصو .3
  £ خیر £ بلی.  تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است .4

استان خراسان جنوبى       



  بسمه تعالی          

  اجراییعملیات  کنترل
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  . باشدرعهده مهندس ناظر میهاي مصوب بهاي 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
  .با ضوابط و مقررات توضیح داده شود  در صورت عدم تطابق موارد اجرایی ) :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 

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

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

  :توضیحات

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

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

شماره دفتر اندیکاتور نظام مهندسی ساختمان 
.................................  

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

   مهر و امضاي مهندس ناظر

.........................................  

       
سازمان نظام مهندسى ساختمان

استان خراسان جنوبى


