
1401-01:  نسخه به نام یگانه معمار هستی

  معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

:  شماره ثبت گزارش  :  شهــــــرداری منطقــــــه 

:  تاریخ ثبت گـزارش  :  تاریخ بازدید مهندس ناظر 

:  تعداد طبقات سـازه  :  شماره پروانه ساختمـــانی 

: مساحت کل زیربنــا  :  تاریــخ صـــدور پروانـــه 

:  نشانی 

ردیف قابل قبول    غیر قابل قبول    الزم به اجرا نیست    اجرا نشده
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(...ابعاد مقطع، تعداد و سایز میلگردها، عمق سوراخ و ). کاشت میلگردهای کالف های قائم طبقه دوم در صورت عدم وجود ریشه

 (...کیفیت مصالح، ابعاد مقطع، پی، اتصاالت، نحوه اجرا و ). تیرها و ستون های فلزی یا بتنی

(...کیفیت مصالح، اتصاالت، عرض مفید، عمق کف پله، خیز پله، عدم سرگیری، نحوه اجرا و ). نحوه اجرای جعبه پله

(...کیفیت بتن و ). اجرای دیوار برشی و شالوده آن در طرح مقاوم سازی

.اجرای دتایل کالف افقی در مجل بازشوها

:  تایید ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی 

 عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

(... تصویر پروانه ساخت ، نقشه های  مقاوم سازی مصوب  و  ).   اسناد و مدارک موجود در کارگاه
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(... وسائل حفاظت فردی ، وسائل و سازه های حفاظتی ، وسائل دسترسی و  ).   ضوابط ایمنی فردی و محیطی

(مطابق پروانه... ابعاد ساختمان، طول پیشروی ساختمان و بالکن ها، تراز ارتفاعی طبقات، مساحت زیربنا، ارتفاع کل ساختمان  و ).   ضوابط شهرسازی

:امضا رئیس اداره نظارت و اجرا   

:مهر و امضا مهندس ناظر سازه   . ثبت گزارش با حفظ مسئولیت کامل مهندس ناظر بالمانع است

(... میلگرد، بتن، چسب بتن و). وضعیت مصالح مصرفی

.جزئیات اتصال شاتکریت به سقف و شالوده

(...ضخامت، کیفیت بتن و ). اجرای شاتکریت دیوارها

(...تعداد، سایز و فواصل میلگردها، محل و طول وصله، پوشش بتن و ). کنترل دیوار برشی و شالوده آن در طرح مقاوم سازی

(... و فواصل آن ها، اتصال شبکه به دیوار و meshنوع و سایز میلگردهای شبکه ). کنترل شبکه دیوارهای دارای تقویت

(...تعداد، سایز، چیدمان، قالب و زاویه خم، محل و طول وصله، پوشش بتن و ). میلگردهای طولی و عرضی کالف های قائم جدید

(...ابعاد، تعداد و سایز میلگردها و ). اجرای کالف جهت شاتکریت دیوارها

(...محل استقرار، ابعاد مقطع، طرح اختالط و کیفیت بتن و ). اجرای  کالف بندی افقی جدید

(...تعداد، سایز، چیدمان، قالب و زاویه خم و ). میلگردهای طولی و عرضی کالف های افقی جدید بر روی سقف در ساختمان های فاقد کالف

(...استقرار، ابعاد مقطع، طرح اختالط و کیفیت بتن و محل ). اجرای  کالف بندی قائم جدید

(...برش گیرها، شبکه میلگرد یا تسمه کشی و ). تقویت سقف طاق ضربی

(...ضخامت، کیفیت بتن و ). بتن ریزی سقف طاق ضربی

(...ابعاد، تعداد و سایز میلگردها، طرح اختالط و کیفیت بتن و ). اجرای شالوده جهت کالف بندی قائم جدید در ساختمان های فاقد کالف

:  مرحلـه ساختمــان 

:  کــد نـوســـــازی 

:  نـام مــــــــــالک 

:  شماره پالک ثبتـی 

خیر بلی

ساختمان آجریگزارش نظارت بر بهسازی لرزه ای


