
 

                                                                                                   

                                                  
 کنترل اجرای ساختمان اسکلت فلزی در مرحله اجرای فونداسیون                                

                                                                     

                                             

 آدرس مساحت زیربنا )پروانه ای( تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      
 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن

     

 خیر بلی شرح کار ردیف

   هماهنگی با ناظرین برق و مکانیک 1

   ساختمان دارای بیمه مسئولیت می باشد؟ ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی شود. 2

   آیا خاکبرداری انجام شده پایدار می باشد؟ 3

   آیا زیرسازی فونداسیون، )اجرای شفته آهکی، یا زمین موجود و اجرای بتن مگر مناسب می باشد؟ 4

   چنانچه ساختمان دارای نقشه اجرایی می باشد، آیا نقشه ها به تائید مهندس طراح رسیده است؟ 5

   بر و کف ساختمان مطابق ضوابط مربوطه و نقشه های اجرایی کنترل شده است؟ 6

   آکس بندی و گونیا بودن فونداسیون کنترل شده است؟ 7

   اند؟ شده درزبندی و هستند ... و سیمان و بتن آثار و غبار، گرد آلودگی، هرگونه از عاری و بوده تمیز ها قالب آیا 8

   است؟ شده ها مشخص نقشه مطابق و درستی به فونداسیون ها محور و ابعاد آیا 9

   اند؟ شده مشخص و بررسی ها نقشه مطابق با ها قالب و ها خاموت فواصل و ابعاد تعداد، نمره، آیا 10

   اند؟ شده معین درستی به میلگردها طول و تعداد نمره، آیا 11

   گردیده اند؟ اجرا مناسب طور به آرماتورها اورلب و خم فواصل، آیا 12

   اجرا گردیده اند؟ آیا آرماتوهای تقویتی به تعداد، محل، طول و خم مناسب 13

   است؟ شده بررسی صورت مشخص به باال( تراز خط و مقطع بندی )سطح قالب ابعاد آیا 14

   است؟ )بهتر است از اسپیسر استفاده شود.( گردیده بتنی رعایت پوشش جهت بندی قالب از آرماتورها فاصله آیا 15

   است؟ شده تعیین ها نقشه در موجود با مشخصات مطابق همچنین پلیت های وال پستانتظار و  های پلیت موقعیت و ابعاد تعداد، آیا 16

   ؟آیا بیس پلیت ها از نظر ابعاد، ضخامت، تعداد سوراخ ها و محل آنها و همچنین محل قرارگیری مطابق نقشه می باشد 17

   و حداقل میزان رزوه روی بیس پلیت مناسب می باشد؟آیا میلگردهای بولت از نظر قطر، طول مستقیم، طول خم، طول رزوه، تعداد  18

   عدد خاموت بسته شده است؟ 3آیا دور بولت ها  19

   اند؟ شده شاقول مناسبی طرز به ها قالب آیا 20

   آیا قالب ها به درستی به روغن آغشته شده اند؟ 21

   است؟ انجام شده صحیح طور به ها قالب مهاربندی و بندی پشت آیا 22

   گردد؟ می اجرا به درستی ذیصالح مجری و افراد توسط ریزی بتن و بتن ساخت آیا 23

   هستند؟ حفاظتی دستکش و کاله پوتین، هستند، دارای بتن ریختن و حمل ساخت، به مشغول که کارگرانی آیا 24

   دمای بتن و محیط کنترل شده است؟ 25

   است؟ شده میزان سیمان مصرفی کنترل و آب مصرفی و روانی همچنین و کیفیت و بندی دانه نظر بتن از مصالح آیا 26

   است؟ شده اندیشیده الزم تدابیر این عملیات انجام برای و شده بینی پیش ریزی بتن برای جوی )هوای گرم یا سرد( شرایط آیا 27

   می شود؟ استفاده ساختمانی مصارف برای میکسر تخلیه ابتدای بتن آیا 28

   می گردد؟ استفاده استاندارد ویبره دستگاه از ریزی بتن زمان در آیا 29

   گیرد؟ می صورت مناسب به نحو بتن )از گرما و سرما( از محافظت و آوری عمل اجرای ریزی بتن اتمام از بعد آیا 30

   ( 9رابیتس جهت مضرس نمودن سطح قطع بتندر صورت نیاز به قطع بتن، آیا تمهیدات الزم اندیشیده شده است؟ )استفاده از  31

   آیا تست بتن )توسط شرکت ذیصالح( انجام شده است؟ 32

   آیا ماله کشی و پرداخت سطح بتن به درستی انجام شده است؟ 33
 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 
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 اجرای اسکلت فلزکنترل اجرای ساختمان در مرحله                                                  

                                    
 آدرس مساحت زیر بنا تاریخ پروانه محاسب  ناظر مالك
      

 
 منطقه شهرداری شماره پروانه تلفن تلفن تلفن
     

 خیر بلی شرح کار ردیف
   شود.ساختمان دارای بیمه مسئولیت می باشد؟ ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی  1
   آیا خاکبرداری انجام شده پایدار می باشد؟ 2
   آیا زیرسازی فونداسیون، )اجرای شفته آهکی، یا زمین موجود و اجرای بتن مگر مناسب می باشد؟ 3
   چنانچه ساختمان دارای نقشه اجرایی می باشد، آیا نقشه ها به تائید مهندس طراح رسیده است؟ 4
   نقشه های اجرایی مطابقت دارد؟آیا محل ستون ها با  5
   مشخصات پروفیل های مورد استفاده در ستون ها با نقشه ها مطابقت دارد؟ 6
   جهت قرارگیری ستون ها با نقشه ها مطابقت دارد؟ 7
   مشخصات و محل ورق های تقویتی و تسمه های ستون ها با نقشه ها مطابقت دارد؟ جوشکاری مناسب می باشد؟ 8
   مشخصات نبشی نشیمن با نقشه ها مطابقت دارد؟ )نبشی ها به صورت تلفنی جوشکاری شده است؟( 9
   آیا ستون های کناری به گونه ای نصب شده که الاقل یک ورق در پشت آن قابل جوشکاری باشد؟ 10
   آیا مشخصات تیرها با نقشه مطابقت دارد؟ 11
   های تیرها با نقشه ها مطابقت دارد؟ جوشکاری مناسب می باشد؟ مشخصات و محل ورق های تقویتی و تسمه 12
   کلیه گل جوش ها زدوده شده است؟ 13
   )عیوب جوش: ترک، ذوب ناقص، بریدگی کنار جوش، پاشش، سرباره محبوس شده، تخلخل، سررفتن، عدم تقارن(کلیه جوش ها بازرسی چشمی شده است؟  14
   سانت( رعایت شده است؟ 20سانت( و انتهای ستون )حداقل  60)حداقل جوش یکسره پای ستون  15
   میلیمتر کمتر از نازکترین ورق اتصال( 1.5طول و بعد جوش مناسب ومطابق نقشه می باشد؟ ) 16
   چشمه اتصال رعایت شده است؟سانت باالتر از باالترین قطعه اتصالی محل  20سانت زیر پایین ترین قطعه اتصالی تا  20جوش یکسره ستون از  17

18 
سانت از محل اتصال فاصله داشته باشد. در تیرها در کنار و  60محل دو تکه شدن پروفیل ها مناسب انتخاب شده است؟ )در ستون ها حداقل 

 از بر صفحه ها نباشد.( Dوسط نباشد. در بادبند در یک چهارم میانی وبه فاصله 
  

   تیکه شدن پروفیل انجام شده است؟وصله مناسب در محل دو  19
   )جوش به تیر در هر سه طرف و جوش به ستون یا تیر به صورت تلسکوپی(در اتصال نبشی جان )تیر به ستون یا تیر به تیر( جوشکاری مناسب می باشد؟  20
   راستای بادبندها مناسب می باشد؟ 21
   محل و تعداد لقمه های بادبندها مناسب می باشند؟  22
   ابعاد و ضخامت ورق های بادبندی مطابق نقشه می باشد؟ 23
   ستون کامال به بیس پلیت چسبیده می باشد؟ 24
   چنانچه بولت در محل قرارگیری نبشی یا پلیت پای ستون واقع شده است آیا تمهیدات خاص اندیشیده شده است؟ 25
   جوش لب به لب ورق های دو تکه انجام شده است؟ 26
   ورق های استیفنر مطابق نقشه اجرا شده است؟ 27
   دستگاه پله با نقشه های معماری و سازه مطابقت دارد؟ 28
   نبشی برشگیر پله اجرا شده است؟ 29
   رزوه باالی مهره موجود است؟ 3پس از بسته شده مهره روی بولت، حداقل  30

   مهره به بولت جوشکاری شده است؟ )نباید جوشکاری شود.( 31

   (12و  10میلگردهای اتصال دیوار به ستون اجرا شده است؟ )میلگرد  32

33 
بالکن به صورت دستک اجرا شده است؟ )به صورت دو تیرآهن روی هم بدون دستک اجرا نشود.( )چنانچه دستک به جان ستون متصل 

 از ورق تقویت جان استفاده شود.(میگردد در زیر آن 
  

   ضد زنگ اسکلت انجام شده است؟ )بهتر است پای ستون ها به ارتفاع یک متر اپوکسی یا قیراندود شود.( 34

   آیا تست جوش )توسط شرکت ذیصالح( انجام شده است؟ 35

   به ستون استفاده شده است.(رعایت ضوابط اجرای تیر پیوند شده است؟ )آیا از نبشی جان جهت اتصال تیر  36

   رواداری های نصب اسکلت فلزی رعایت شده است؟ 37
 

 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 نمایندگی شهرستان طبسدفتر 
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 کنترل اجرای ساختمان اسکلت فلزی در مرحله اجرای سقف                                                 
                                                                     

                                         

 آدرس مساحت زیربنا )پروانه ای( تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      

 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن

     

 خیر بلی شرح کار ردیف

   با ناظرین برق و مکانیک(کنترل سقف تیرچه بلوک در ساختمان های فوالدی )هماهنگی  1

   ساختمان دارای بیمه مسئولیت می باشد؟ ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی شود. 2

   آیا آرماتور تیرچه ها و همچنین ارتفاع تیرچه ها مطابق نقشه و جزئیات مربوطه می باشد؟ 3

   خوردگی و عیوب ظاهری دیگری می باشد؟آیا بتن پاشنه تیرچه از استحکام کافی برخوردار بوده، فاقد ترک  4

   سانتی متر( 10)حداکثر   آیا آرماتورهای سر تیرچه ها لخت می باشد؟ 5

   چنانچه زیر تیرچه با زیر تیر در یک تراز باشد، آیا آرماتور سر تیرچه اتکایی شده است؟ 6

   آیا جهت اجرای تیرچه برابر نقشه ها می باشد؟ 7

   تیرچه ها به لحاظ تعداد، محل و جزئیات، مطابق نقشه ها اجرا گردیده است؟ )عرض کالف، حداقل برابر عرض تیرچه( آیا کالف عرضی 8

   آیا داخل تیرچه ها و تیرها، از هر گونه مواد زاید و خورده بلوک پاک گردیده است؟ 9

   سانت ابتدای تیرچه ها قالب بندی شده است؟ 10آیا زیر  10

   آرماتورهای اتکایی و منفی ابتدای تیرچه ها و همچنین میلگردهای حرارتی، مطابق نقشه ها، اجرا شده است؟آیا  11

   آیا ضخامت بتن روی بلوک در زمان بتن ریزی سقف رعایت شده است؟ 12

   متر( 1.5بندی مناسب زیر تیرها و تیرچه ها تعبیه شده است؟ ) حداکثر فواصل شمع ها  شمع آیا 13

   هستند؟ حفاظتی دستکش و کاله پوتین، هستند، دارای بتن ریختن و حمل ساخت، به مشغول که کارگرانی آیا 14

   باشند؟ مناسب می مهار طناب و ایمنی کمربند دارای هستند، مشغول به کار ارتفاع در که ریز بتن و بند قالب آرماتوربند، کارگران آیا 15

   است؟ شده تعبیه بتن ریزی محل به وسائل یا افراد سقوط از جلوگیری برای موانعی آیا 16

   گردد؟ می اجرا به درستی ذیصالح مجری و افراد توسط ریزی بتن و بتن ساخت آیا 17

   است؟ شده میزان سیمان مصرفی کنترل و آب مصرفی و روانی همچنین و کیفیت و بندی دانه نظر بتن از مصالح آیا 18

   است؟ شده اندیشیده الزم تدابیر این عملیات انجام برای و شده بینی پیش ریزی بتن برای جوی )هوای گرم یا سرد( شرایط آیا 19

   شود؟ می انجام پمپ با سقف ریزی بتن آیا 20

   می شود؟ استفاده ساختمانی مصارف برای میکسر تخلیه ابتدای بتن آیا 21

   می گردد؟ استفاده استاندارد ویبره دستگاه از ریزی بتن زمان در آیا 22

   گیرد؟ می صورت مناسب به نحو بتن )از گرما و سرما( از محافظت و آوری عمل اجرای ریزی بتن اتمام از بعد آیا 23

   آیا پلیت های مربوط به وال پست طبقات فوقانی و تحتانی تعبیه شده است؟ 24

   آیا پلیت های اتصال نما تعبیه شده است؟ 25

   است؟ حاصل شده اطمینان بتن کامل گرفتن به نسبت برداری قالب از قبل آیا 26

   آیا ضوابط قالب برداری از زیر تیرها و تیره ها رعایت شده است؟ 27

   آیا ماله کشی و پرداخت سطح بتن به درستی انجام شده است؟ 28

   و فاضالب پیش بینی شده است؟آیا محل داکت های تاسیسات، غالف لوله های آب باران  29

   آیا تست بتن )توسط شرکت ذیصالح( انجام شده است؟ 30
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 استان خراسان جنوبی
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 کنترل اجرای ساختمان در مرحله اجرای اسکلت بتنی
                                                                     

                                             

 آدرس مساحت زیربنا )پروانه ای( تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      
 

 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن

     

 خیر بلی شرح کار ردیف

   اجرای فونداسیون ساختمان بتنی )هماهنگی با ناظرین برق و مکانیک( 1

   باشد؟ ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی شود. ساختمان دارای بیمه مسئولیت می 2

   آیا خاکبرداری انجام شده پایدار می باشد؟ 3

   آیا زیرسازی فونداسیون، )اجرای شفته آهکی، یا زمین موجود و اجرای بتن مگر مناسب می باشد؟ 4

   راح رسیده است؟چنانچه ساختمان دارای نقشه اجرایی می باشد، آیا نقشه ها به تائید مهندس ط 5

   اند؟ شده درزبندی و هستند ... و سیمان و بتن آثار و غبار، گرد آلودگی، هرگونه از عاری و بوده تمیز ها قالب آیا 6

   است؟ شده ها مشخص نقشه مطابق و درستی به فونداسیون ها محور و ابعاد آیا 7

   اند؟ شده مشخص و بررسی ها نقشه مطابق با ها قالب و ها خاموت فواصل و ابعاد تعداد، نمره، آیا 8

   اند؟ شده معین درستی به میلگردها طول و تعداد نمره، آیا 9

   گردیده اند؟ اجرا مناسب طور به آرماتورها اورلب و خم فواصل، آیا 10

   آیا آرماتوهای تقویتی به تعداد، محل، طول و خم مناسب اجرا گردیده اند؟ 11

   است؟ شده بررسی صورت مشخص به باال( تراز خط و مقطع بندی )سطح قالب ابعاد آیا 12

   است؟ )بهتر است از اسپیسر استفاده شود.( گردیده بتنی رعایت پوشش جهت بندی قالب از آرماتورها فاصله آیا 13

   است؟ شده تعیین ها نقشه در موجود مشخصاتبا  مطابق انتظار و همچنین پلیت های وال پست های پلیت موقعیت و ابعاد تعداد، آیا 14

   اند؟ شده معین درستی به میلگردهای انتظار ستون طول و تعداد نمره، آیا 15

   عدد اجرا شده است؟ 3آیا خاموت ها در قسمت ریشه پایه ها حداقل به تعداد  16

   است؟ شده ها مشخص نقشه مطابق و درستی به ها ستون محور و ابعاد آیا 17

   آیا آرماتورهای انتظار ستون به نحوی قرار گرفته اند تا درز انقطاع بین دو ساختمان مجاور رعایت گردد؟ 18

   اند؟ شده شاقول مناسبی طرز به ها قالب آیا 19

   آیا قالب ها به درستی به روغن آغشته شده اند؟ 20

   است؟ شده انجام صحیح طور به ها قالب مهاربندی و بندی پشت آیا 21

   گردد؟ می اجرا به درستی ذیصالح مجری و افراد توسط ریزی بتن و بتن ساخت آیا 22

   هستند؟ حفاظتی دستکش و کاله پوتین، هستند، دارای بتن ریختن و حمل ساخت، به مشغول که کارگرانی آیا 23

   است؟ شده میزان سیمان مصرفی کنترل و مصرفیآب  و روانی همچنین و کیفیت و بندی دانه نظر بتن از مصالح آیا 24

   است؟ شده اندیشیده الزم تدابیر این عملیات انجام برای و شده بینی پیش ریزی بتن برای جوی شرایط آیا 25

   می شود؟ استفاده ساختمانی مصارف برای میکسر تخلیه ابتدای بتن آیا 26

   می گردد؟ استفاده استاندارد ویبره دستگاه از ریزی بتن زمان در آیا 27

   گیرد؟ می صورت مناسب به نحو بتن )از گرما و سرما( از محافظت و آوری عمل اجرای ریزی بتن اتمام از بعد آیا 28

   ( 9در صورت نیاز به قطع بتن، آیا تمهیدات الزم اندیشیده شده است؟ )استفاده از رابیتس جهت مضرس نمودن سطح قطع بتن 29

   آیا تست بتن )توسط شرکت ذیصالح( انجام شده است؟ 30
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 

 

 



 

                                                                                            
       

 ستون ها در ساختمان بتنیکنترل اجرای ساختمان در مرحله اجرای                                         
                                                                     

                                             

 آدرس )پروانه ای(مساحت زیربنا  تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      
 

 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن

     

 خیر بلی شرح کار ردیف

   ساختمان دارای بیمه مسئولیت می باشد؟ ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی شود. 1

   اند؟ شده مشخص و بررسی ها نقشه مطابق با ها قالب و ها خاموت فواصل و ابعاد تعداد، نمره، آیا 2

   اند؟ شده معین درستی به میلگردها طول و تعداد نمره، آیا 3

   گردیده اند؟ اجرا مناسب طور به آرماتورها اورلب و خم فواصل، آیا 4

   آیا طول اضافی میلگرد جهت تامین خم انتهایی ستون ها یا اورلب طبقه باالیی تامین شده است؟ 5

   اند؟ شده درزبندی و هستند ... و سیمان و بتن آثار و غبار، گرد آلودگی، هرگونه از عاری و بوده تمیز ها قالب آیا 6

   هستند؟ برخوردار کافی استحکام از بتن های قالب آیا 7

   آیا قالب ها به درستی به روغن آغشته شده اند؟ 8

   است؟ )بهتر است از اسپیسر استفاده شود.( گردیده بتنی رعایت پوشش جهت بندی قالب از آرماتورها فاصله آیا 9

   آیا جهت از دست ندادن شیره بتن، پای قالب ستون با گچ یا روش مناسب دیگری دورگیری شده است؟ 10

   آیا قالب ها کامال شاقول شده و در یک راستا، بدون چرخش ثابت گردیده اند؟ 11

   تن ریزی روی قالب مشخص گردیده است؟آیا خط اندازه جهت مشخص نمودن تراز ب 12

   آیا دریچه جهت کاهش ارتفاع بتن ریزی تعبیه گردیده است؟ 13

   آیا تمهیدات الزم جهت اتصال دیوار به ستون تعبیه شده است؟ 14

   گردد؟ می اجرا به درستی ذیصالح مجری و افراد توسط ریزی بتن و بتن ساخت آیا 15

   هستند؟ حفاظتی دستکش و کاله پوتین، هستند، دارای بتن ریختن و حمل ساخت، به مشغول که کارگرانی آیا 16

   است؟ شده میزان سیمان مصرفی کنترل و آب مصرفی و روانی همچنین و کیفیت و بندی دانه نظر بتن از مصالح آیا 17

   است؟ شده اندیشیده الزم تدابیر این عملیات انجام برای و شده بینی پیش ریزی بتن برای جوی شرایط آیا 18

   می شود؟ استفاده ساختمانی مصارف برای میکسر تخلیه ابتدای بتن آیا 19

   می گردد؟ استفاده استاندارد ویبره دستگاه از ریزی بتن زمان در آیا 20

   است؟آیا جهت کرمو نشدن بتن ستون خصوصا در قسمتها پایین ستون تمهیدات الزم اندیشیده شده  21

   آیا پس از اتمام بتن ریزی هر ستون، بالفاصله شاقول بودن ستون کنترل می گردد؟ 22

   گیرد؟ می صورت مناسب به نحو بتن )از گرما و سرما( از محافظت و آوری عمل اجرای ریزی بتن اتمام از بعد آیا 23

   آیا تست بتن )توسط شرکت ذیصالح( انجام شده است؟ 24
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 



 

                                                                                            
       

 ساختمان بتنی )هماهنگی با ناظرین برق و مکانیک(کنترل اجرای ساختمان در مرحله اجرای اجرای سقف تیرچه بلوک در           
                                                                     

                                             

 آدرس مساحت زیربنا )پروانه ای( تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      

 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن 

     

 خیر بلی شرح کار ردیف

   ساختمان دارای بیمه مسئولیت می باشد؟ ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی شود. 1

   هستند؟ برخوردار کافی استحکام از بتن های قالب آیا 2

   است؟ گردیده اجرا درستی به تیرها زیر بندی قالب آیا 3

   اند؟ شده درزبندی و هستند ... و سیمان و بتن آثار و غبار، گرد آلودگی، هرگونه از عاری و بوده تمیز ها قالب آیا 4

   شده است؟ رعایت فرعی و اصلی تیرهای فواصل و محوربندی آیا 5

   است؟ شده انجام خوبی به تیرها روی و زیر تراز آیا 6

   که از تراز زیر تیر، پایین تر یا باالتر نباشند؟آیا بتن ستون ها به گونه ای اجرا گردیده اند  7

   اند؟ شده تعیین موجود و مشخصات ها نقشه با مطابق فرعی و اصلی تیرهای ابعاد آیا 8

   است؟ شده رعایت لزوم صورت در منفی خیز آیا 9

10 
 2.5 حداقل ضریب ایمنی دارای شوند، می استفادده بتنی کارهای در و مهارکردن بندی شمع و قالب برای که چوبی الوارهای و ها تخته آیا

 باشند؟ می وارده بارهای به نسبت
  

   متر( 1.5بندی مناسب زیر تیرها و تیرچه ها تعبیه شده است؟ ) حداکثر فواصل شمع ها  شمع آیا 11

   اند؟ شده مشخص و بررسی ها نقشه مطابق با ها قالب و ها خاموت فواصل و ابعاد تعداد، نمره، آیا 12

   رعایت فواصل خاموت ها در ناحیه بحرانی شده است؟ 13

   اند؟ شده معین درستی به میلگردها طول و تعداد نمره، آیا 14

   گردیده اند؟ اجرا مناسب طور به آرماتورها اورلب و خم فواصل، آیا 15

   است؟ )بهتر است از اسپیسر استفاده شود.( گردیده بتنی رعایت پوشش جهت بندی قالب از آرماتورها فاصله آیا 16

   آیا آرماتور تیرچه ها مطابق نقشه و جزئیات مربوطه می باشد؟ 17

   آیا بتن پاشنه تیرچه از استحکام کافی برخوردار بوده، فاقد ترک خوردگی و عیوب ظاهری دیگری می باشد؟ 18

   سانتی متر( 10)حداکثر    آیا آرماتورهای سر تیرچه ها لخت می باشد؟ 19

   چنانچه زیر تیرچه با زیر تیر در یک تراز باشد، آیا آرماتور سر تیرچه اتکایی شده است؟ 20

   آیا جهت اجرای تیرچه برابر نقشه ها می باشد؟ 21

   آیا کالف عرضی تیرچه ها مطابق نقشه ها اجرا گردیده است؟ )عرض کالف، حداقل برابر عرض تیرچه( 22

   آیا داخل تیرچه ها و تیرها، از هر گونه مواد زاید و خورده بلوک پاک گردیده است؟ 23

   سانت ابتدای تیرچه ها قالب بندی شده است؟ 10آیا زیر  24

   آیا آرماتورهای اتکایی و منفی ابتدای تیرچه ها و همچنین میلگردهای حرارتی، مطابق نقشه ها، اجرا شده است؟ 25

   ضخامت بتن روی بلوک در زمان بتن ریزی سقف رعایت شده است؟ آیا 26

  

1-6 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 



 

   گیرد؟ می صورت ذیصالح مجری و افراد و توسط مناسب شکل به برداری قالب بندی، قالب آرماتوربندی، آیا 27

   گردد؟ می اجرا به درستی ذیصالح مجری و افراد توسط ریزی بتن و بتن ساخت آیا 28

   هستند؟ حفاظتی دستکش و کاله پوتین، هستند، دارای بتن ریختن و حمل ساخت، به مشغول که کارگرانی آیا 29

   باشند؟ مناسب می مهار طناب و ایمنی کمربند دارای هستند، مشغول به کار ارتفاع در که ریز بتن و بند قالب آرماتوربند، کارگران آیا 30

   است؟ شده تعبیه بتن ریزی محل به وسائل یا افراد سقوط از جلوگیری برای موانعی آیا 31

   است؟ حاصل شده اطمینان بتن کامل گرفتن به نسبت برداری قالب از قبل آیا 32

   شوند؟ کشیده می یا کوبیده فرو چوب داخل به قالب شدن باز از بعد چوبی بالفاصله های قالب اجزای سایر و ها تخته در موجود های میخ آیا 33

   است؟ شده بینی ساختمان پیش به پله اتصال محل آیا 34

   است؟ شده میزان سیمان مصرفی کنترل و آب مصرفی و روانی همچنین و کیفیت و بندی دانه نظر بتن از مصالح آیا 35

   است؟ شده اندیشیده الزم تدابیر عملیاتاین  انجام برای و شده بینی پیش ریزی بتن برای جوی )هوای گرم یا سرد( شرایط آیا 36

   شود؟ می انجام پمپ با سقف ریزی بتن آیا 37

   می شود؟ استفاده ساختمانی مصارف برای میکسر تخلیه ابتدای بتن آیا 38

   می گردد؟ استفاده استاندارد ویبره دستگاه از ریزی بتن زمان در آیا 39

   گیرد؟ می صورت مناسب به نحو بتن )از گرما و سرما( از محافظت و آوری عمل اجرای ریزی بتن اتمام از بعد آیا 40

   آیا پلیت های مربوط به وال پست طبقات فوقانی و تحتانی تعبیه شده است؟ 41

   آیا پلیت های اتصال نما تعبیه شده است؟ 42

   آیا ماله کشی و پرداخت سطح بتن به درستی انجام شده است؟ 43

   آیا محل داکت های تاسیسات، غالف لوله های آب باران و فاضالب پیش بینی شده است؟ 44

   آیا تست بتن )توسط شرکت ذیصالح( انجام شده است؟ 45
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 3D Panelبا سازه  کنترل اجرای ساختمان                                                 
                                                                     

                                             

 آدرس مساحت زیربنا )پروانه ای( تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      

 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن

     

 خیر بلی شرح کار دیفر 

   کنترل اجرای ساختمان پانلی در مرحله اجرای فنداسیون 1

   هماهنگی با ناظرین برق و مکانیک 2

   ساختمان دارای بیمه مسئولیت می باشد؟ ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی شود. 3

   آیا خاکبرداری انجام شده پایدار می باشد؟ 4

   آیا زیرسازی فونداسیون، )اجرای شفته آهکی، یا زمین موجود و اجرای بتن مگر مناسب می باشد؟ 5

   چنانچه ساختمان دارای نقشه اجرایی می باشد، آیا نقشه ها به تائید مهندس طراح رسیده است؟ 6

   بر و کف ساختمان مطابق ضوابط مربوطه و نقشه های اجرایی کنترل شده است؟ 7

   آکس بندی و گونیا بودن فونداسیون کنترل شده است؟ 8

   اند؟ شده درزبندی و هستند ... و سیمان و بتن آثار غبار، و گرد آلودگی، هرگونه از عاری و بوده تمیز ها قالب آیا 9

   است؟ شده ها مشخص نقشه مطابق و درستی به فونداسیون ها محور و ابعاد آیا 10

   اند؟ شده مشخص و بررسی ها نقشه با مطابق ها قالب و ها خاموت فواصل و ابعاد ،تعداد نمره، آیا 11

   اند؟ شده معین درستی به میلگردها طول و تعداد نمره، آیا 12

   اند؟ گردیده اجرا مناسب طور به آرماتورها اورلب و خم فواصل، آیا 13

   ؟ )بهتر است از اسپیسر استفاده شود.(کاور بتن رعایت گردیده است 14

   میلگرد های یو شکل مطابق نقشه در موقعیت خود قرار گرفته است؟ 15

   و همراستا بودن میلگرد های یو شکل رعایت شد ه است؟فاصله  16

   ابعاد مقطع شناژ زیر دیوارها مطابق نقشه های اجرایی رعایت گردیده است؟ 17

   درز انقطاع نسبت به زمین مجاور رعایت گردیده است؟ 18

   آیا قالب ها به درستی به روغن آغشته شده اند؟ 19

   است؟ شده انجام صحیح طور به ها قالب مهاربندی و بندی پشت آیا 20

   گردد؟ می اجرا درستی به ذیصالح مجری و افراد توسط ریزی بتن و بتن ساخت آیا 21

   هستند؟ حفاظتی دستکش و کاله پوتین، دارای هستند، بتن ریختن و حمل ساخت، به مشغول که کارگرانی آیا 22

   دمای بتن و محیط کنترل شده است؟ 23

   است؟ شده میزان سیمان مصرفی کنترل و مصرفی آب و روانی همچنین و کیفیت و بندی دانه نظر از بتن مصالح آیا 24

   است؟ شده اندیشیده الزم تدابیر عملیات این انجام برای و شده بینی پیش ریزی بتن برای )هوای گرم یا سرد( جوی شرایط آیا 25

   شود؟ می استفاده ساختمانی مصارف برای میکسر تخلیه ابتدای بتن آیا 26

   گردد؟ می استفاده استاندارد ویبره دستگاه از ریزی بتن زمان در آیا 27

   گیرد؟ می صورت مناسب نحو به )از گرما و سرما( بتن از محافظت و آوری عمل اجرای ریزی بتن اتمام از بعد آیا 28

   ( 9الزم اندیشیده شده است؟ )استفاده از رابیتس جهت مضرس نمودن سطح قطع بتندر صورت نیاز به قطع بتن، آیا تمهیدات  29

   آیا تست بتن )توسط شرکت ذیصالح( انجام شده است؟ 30

   آیا ماله کشی و پرداخت سطح بتن به درستی انجام شده است؟ 31
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 

 

 



 

                                                                                            
       

 های دیواری پانلدر زمان نصب کنترل اجرای ساختمان                                                  

                                                                     

 آدرس مساحت زیربنا )پروانه ای( تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      
 

 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن

     

 خیر بلی شرح کار دیفر

   مسئولیت می باشد؟ ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی شود.ساختمان دارای بیمه  1

   مشخصات پانل به جهت ابعاد، تراکم، قطر و ابعاد مش، خرپاهای مورب و گالوانیزه بودن مورد تائید می باشد؟ 2

   پانل های دیواری در موقعیت خود و شاقول نصب گردیده است؟ 3

   است؟ جوش شده پانل نصب گردیدهشبکه  آرماتور های انتظار بین دو 4

   شده است؟یلی متر در نظر گرفته  750فاصله بازشوها تا کناره های دیوار حداقل  5

   اطراف بازشو ها، مش اتصال اجرا گردیده است؟ برای جلوگیری از ترک  6

   تقویت شده است؟میلگرد با دور بازشوها  7

   هم و سپری شکل  مطابق نقشه ها اجرا گردیده است؟ اتصاالت محل تقاطع دیوارهای عمود بر 8

   فاصله میلگرد های یو شکل )در محل تقاطع دیوارها و اتصاالت سپری شکل( مطابق نقشه رعایت گردیده است؟ 9

   میلگردهای یو شکل باالی دیوار جهت اجرای کالف افقی روی سقف، قبل از بتن پاشی دیوارها کار گذاشته شده است؟ 10

   موقعیت کالف های قائم کنترل شده است؟ 11

   اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی مورد نیاز،  قبل از شروع بتن پاشی با هماهنگی ناظرین مربوطه صورت گرفته است؟  12

   کار گذاشته شده است؟ کالف درب و پنجره صفحات فلزی قبل از بتن پاشی جهت اتصال 13

   میلیمتر از هسته عایق برداشته شده است؟ 50های دیواری به شالوده در محل اتصال پانل  14

   در صورت وجود پله، اتصاالت پانل پله برابر نقشه انجام شده است؟ 15
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 



 

                                                                                            
       

 شاتکریت )بتن پاشی دیوارها(زمان کنترل اجرای ساختمان در                                                  

                                                                     

                                             

 آدرس مساحت زیربنا )پروانه ای( تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      

 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن 

     

 خیر بلی شرح کار دیفر

   آب بر روی پانل ها جلوگیری شده است ؟قبل از انجام بتن پاشی سطح پانل ها مرطوب گردیده و از جمع شدگی  1

   است؟ شده اندیشیده الزم تدابیر عملیات این انجام برای و شده بینی پیش پاشی بتن برای )هوای گرم یا سرد( جوی شرایط آیا 2

   است؟ شده میزان سیمان مصرفی کنترل و مصرفی آب و روانی همچنین و کیفیت و بندی دانه نظر از پاششی بتن مصالح آیا 3

   آیا بتن پاشی دیوارها از پایین به سمت باالی دیوار و حتی االمکان در یک مرحله )به صورت یکنواخت و با ضخامت یکسان( صورت میگیرد؟ 4

   در عملیات بتن پاشی نباید به دلیل نصب قرنیز و یا انجام کاشیکاری ضخامت بتن دیوار کم شود. این مهم رعایت شده است؟ 5

   میلییمتر بیشتر باشد. رعایت شده است؟ 70میلیمتر و از  40ضخامت بتن پاششی در هر طرف نباید کمتر از  6

   میلیمتر باشد. رعایت شده است؟ 15پوشش بتن پاششی روی شبکه جوش شده یا میلگردها نباید کمتر از  7
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 نظام مهندسی ساختمانسازمان 

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 



 

                                                                                            
       

 سقف عرشه فوالدی کنترلکنترل اجرای ساختمان در مرحله                                                  

                                                                     

 آدرس مساحت زیربنا )پروانه ای( تاریخ پروانه محاسب ناظر مالک

      

 مساحت زیربنا )اجرایی( شماره پروانه تلفن تلفن تلفن 

     

 خیر بلی شرح کار ردیف

   ایمنی کارگاه از لحاظ مختلف بررسی شود. ساختمان دارای بیمه مسئولیت می باشد؟ 1

   ضخامت ورق استفاده شده در سقف عرشه فوالدی با نقشه مطابقت دارد؟ 2

   جهت اجرای ورق مطابق نقشه می باشد؟ 3

   درجه( انجام شده است؟ 45تا  30تست گلمیخ ) با استفاده از لوله و خم آن با زاویه  4

   آنها مطابق نقشه می باشد؟تعداد گلمیخ ها و محل  5

   آرماتورها، فواصل و نوع آنها مطابق با نقشه است؟ 6

   بتن استفاده شده به لحاظ مقاومت و ضخامت مورد تائید می باشد؟ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 خراسان جنوبیاستان 

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 
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