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  کنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي سقف و ستون

  شمال:  کروکی و آدرس

  . باشدمی میتأیید موارد ذیل قبل از اجراي فونداسیون توسط ناظر الزا
  :کنترلهاي معماري

  £. بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزاء سازه باربر انجام گرفته است -
  £. رعایت بروکف براساس مشخصات اعالم شده در نقشه اجرائی معماري انجام گرفته است  -
  £. ط طرح تفصیلی انجام گرفته است هاي الزمه براساس نظریه شوراي شهرسازي منطقه و ضوابنشینیعقب -
  £. ها براساس نقشه مصوب معماري اجرا گردیده است آمدگیها و پیشبالکن -
  £. درز انقطاع اجرا گردیده است  -
  £. هماهنگی الزم با مهندس ناظر عمران جهت بررسی و نظارت عملیات ساختمانی انجام گرفته است  -
  £. ها و رایزرهاي تأسیساتی انجام گرفته است ها، داکتسیسات مکانیکی جهت عبور دودکشهماهنگی الزم با مهندس ناظر تأ -
  £. هاي تأسیسات الکتریکی انجام گرفته است ها و کابلهماهنگی الزم با مهندس ناظر تأسیسات برقی جهت عبور داکت -
  £. ان در منطقه شهرداري ذیربط تهیه گردیده استهاي اجرائی معماري با مقررات و ضوابط عمومی حاکم بر احداث ساختمنقشه-
  £ . هاي اجرایی معماري با سازه، در اجراي ستونها انجام گرفته استهاي ضروري و انطباق نقشهبررسی و هماهنگی -
  £ . ستها انجام گرفته اهاي اجرایی معماري با سازه، در اجراي تیرریزي سقفهاي ضروري و انطباق نقشهبررسی و هماهنگی -
  £ . ها، دیوارهاي خارجی و نما به سیستم باربر سازه انجام گردیده استهاي الزم براي اتصاالت تیغهبینیپیش -

  :هاي عمومیکنترل
  £ . شروع عملیات ساختمانی توسط مالک به ناظر به صورت کتبی اعالم شده است.1
  £ .در دبیرخانه سازمان ثبت شده است .................... مورخ ............ ........در صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طی شماره  .2
هاي اجرایی معماري، سازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با همدیگر انجام هماهنگی ضروري و انطباق نقشه .3

  £ . )مانمندرج در شرح خدمات گروههاي مهندسی ساخت 1-3از ماده  "ج"بند (گرفته است 
  £ . تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است .4
  £ . مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است 12رعایت اصول ایمنی مبحث  .5
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  . باشدندس ناظر میهاي مصوب برعهده مههاي موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی و نقشهکنترل کلیه نقشه ) :1(تذکر  
.باشد تأیید این برگ توسط مهندس ناظر، مبین کنترل کلیه موارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تأیید آن می ) :2(تذکر
 .أیید مهندس ناظر الزامی است ت ، و در صورت نیاز استفاده نماید استاندارد مصالحمکلف است از  )مجري (  مالک ) :3(تذکر
  .ر صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود د ) :4(تذکر
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