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  . باشدناظر الزامی میریزي توسط تأیید موارد ذیل قبل از بتن
  : اطالعات سازه

  Fy = ………. kg/cm2 ) حرارتی و ممان منفی سقفی  - آرماتورهاي تیرچه( :  مقاومت جاري شدن فوالد .1
  : سیستم سقفها .2

  £ سایر £ کامپوزیت)  £ بلوك سفالی £بلوك لیکا  £بلوك پالستوفوم  £بلوك سیمانی  ( £ تیرچه و بلوك £ طاق ضربی
  : سیستم دیوارها .3

  £ پیش ساخته £ باربر) £ سایر £ سیپورکس £ کناف £دیواره گچی  (پارتیشن سبک )  £ تیغه آجري £ تیغه سفالی(پرکننده 
 ) £فوم بتنی  £ خرده آجر £ لیکا  £پوکه معدنی (پوکه مصرفی  .4

  : هاکنترل ستون
  £ یرخ £بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردها با نقشهمحل ستون .1
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردها با نقشهجهت قرارگیري ستون .2
  £ خیر £ بلی.  ستونها رعایت شده است اجراي درز انقطاع در .3
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی و مقررات ملی ساختمان مطابقت داردهاي مورد استفاده با نقشهمشخصات پروفیل .4
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی و مقررات ملی ساختمان مطابقت داردها با نقشهتقویتی و تسمههاي مشخصات و محل ورق .5
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرائی و مقررات ملی ساختمان مطابقت داردن با نقشهممشخصات نشی .6
  £ خیر £ بلی.  اي مطابقت داردنامهرواداریهاي مجاز ساخت و نصب با ضوابط آیین .7

  :هاکنترل بادبند
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردي بادبندها با نقشهمحل اجرا .1
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی و مقررات ملی ساختمان مطابقت داردمشخصات پروفیل مورد استفاده در بادبندها با نقشه .2
  £ خیر £بلی .  قت داردهاي اجرایی و مقررات ملی ساختمان مطابهاي اتصال بادبندها با نقشهمشخصات ورق .3

  :کنترل سقف
  £ خیر £ بلی.  رعایت شده است) در صورت نیاز(درز انقطاع در تیرهاي پیرامونی  .1
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردها با نقشهمشخصات و جهت تیرچه .2
  £ خیر £ بلی.  ابقت داردهاي اجرایی و مقررات ملی ساختمان مطمورد استفاده با نقشه يهامشخصات پروفیل .3
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی و مقررات ملی ساختمان مطابقت داردهاي تقویت تیرها با نقشهها و تسمهمشخصات ورق .4
  £ خیر £ بلی.  باشدی میهاي اجرایر دو جهت مطابق با نقشهمیلگردهاي حرارتی سقف د .5
  £ خیر £ بلی.  باشدهاي اجرایی میشهها مطابق با نقمیلگردهاي برشی و منفی تیرچه. 6
  £ خیر £ بلی.  هاي اجرایی مطابقت داردنوع بلوکهاي مصرفی در سقف با نقشه .7
  £ خیر £ بلی.  است هکننده بلوك توسط مراجع ذیصالح انجام پذیرفتهاي الزم مبنی بر تأیید شرکتاستایرن، کنترلدر صورت استفاده از بلوکهاي پلی .8
  £ خیر £ بلی.  بینی شده استت استفاده از بلوکهاي پلی استایرن، تمهیدات الزم جهت اجراي دتایلهاي تعیین شده از طرف مراجع ذیصالح پیشدر صور .9

  £ خیر £ بلی.  مناسب جهت ساخت بتن از آزمایشگاه اخذ شده است طرح اختالط) ناظر و در صورت نیاز به تقاضاي(در صورت استفاده از بتن غیرآماده  .10
  £ خیر £ بلی.  انجام شده است)  ...ها و هاي محیطی، تعداد و محل پایهلبه (بندي سقف هاي الزم براي قالبکنترل .11
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  : هاي عمومی سازهکنترل

  . شده است در دبیرخانه ثبت.................... مورخ ....................  ، گزارش تخلف ناظر طی شماره در صورت بروز تخلف .1
  £ خیر £ بلی.  اجرا شده است..... .........گی و ضد زنگ اسکلت و پوششهاي دیگر از نوع زنگ زد .2
  £ خیر £ بلی.  ی مطابقت داردهاي معماري و اجرایه پله با نقشهاجراي دستگا. 3
  £ خیر £ بلی.  مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است 12رعایت اصول ایمنی مبحث  .4
  £ خیر £ بلی.  رعایت شده است) در صورت نیاز(درز انقطاع در اجراي دیوارهاي پیرامونی طبقه مافوق  .5
  £ خیر £ بلی.  تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است. 6
  £ خیر £ بلی.  ریزي انجام پذیرفته استگیریهاي انجام شده در مرحله قبلی بتنکنترل پاسخ نمونه .7
  £ خیر £ بلی. اي مطابقت دارد نامهی و ضوابط آیینهاي اجرایها و نورگیرها با نقشهها، داکتهاي تأسیساتی کانالمحل عبور لوله .8
  £ خیر £ بلی.  ی مطابقت داردهاي اجرایر کلیه اتصاالت با نقشهمشخصات جوش اجرا شده د .9

  £ خیر £ بلی.  باشداي در کلیه اتصاالت مورد تأیید مینامهالکترود مصرفی، بعد جوش و طول جوش طبق ضوابط آیینکیفیت و نحوه اجراي جوش اعم از نوع  .10
نوع و اندازه پیچ و مهره  - تعداد محل و نوع ایجاد سوراخها–)  برش و اصطکاکی (اي اعم از نوع کیفیت و نحوه اجراي اتصاالت پیچ و مهره .11

  £ خیر £ بلی.  باشدی و ضوابط استاندارد میهاي اجرایئی طبق نقشهرت استفاده از اتصال اصطکاکی، میزان پیچش نهامصرفی و همچنین در صو
.  ، سازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با همدیگر انجام گرفته است هاي اجرایی معماريهماهنگی ضروري و انطباق نقشه .12

  £ خیر £ بلی)  رج در شرح خدمات گروههاي مهندسی ساختمانمند 1-3بند ج از ماده  (
  £ خیر £ بلی.  است صالحیت جوشکاران مورد تأیید .13
  £ خیر £ بلی.  ها صورت گرفته استهاي الزم جوشکنترل .14
  £ خیر £ بلی.  ها مطابق ضوابط انجام شده استزدنهاي الزم براي ساخت مقاطع تیرها و ستونها و نشیمنها و ورقهاي تقویتی و بادبندها و سنگکاريبرش .15

  . 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
  . باشدأیید این برگ توسط مهندس ناظر، مبین کنترل کلیه موارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تأیید آن میت ) :3(تذکر

  .أیید مهندس ناظر الزامی است ت ، و در صورت نیاز استفاده نماید استاندارد مصالحمکلف است از  )مجري (  مالک ) :(تذکر  
  .با ضوابط و مقررات توضیح داده شود در صورت عدم تطابق موارد اجرایی  ) :(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 

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

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

  

  
شماره دفتر اندیکاتور نظام مهندسی ساختمان 

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

  
                                               مهر و امضاي مهندس ناظر

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


