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 يكفرم شماره 
 فونداسيون سازه بتنيدر مرحله  ساختمانكنترل اجراي 

 سمنان استانساختمان سازمان نظام مهندسي 
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 . توسط ناظر الزامي مي باشد  بتن ريزي، قبل از  ليست قيد نشدهكه در الزم و كنترل ساير موارد فني تأييد موارد ذيل 
 : بر اساس نقشه هاي مصوب اطالعات سازه 

  =kg/cm2   fyفوالد خاموتها   -=kg/cm2   fyآرماتورهاي اصلي:مقاومت جاري شدن فوالد .1
 

  =Mpa   fcuمكعبي    =Mpa   f’c)محاسباتي(استوانه اي:مقاومت فشاري نمونه بتن فونداسيون .2

 :خاكبرداري
 .ساختماني وپاسخ استعالم بروكف از شهرداري انجام گرفته است مطابقت بروكف اجراشده بانقشه هاي اجرايي،پروانه  .1

به صورت چشمي و يا در صورت نياز ، ( . از نظر خاك دستي ، نباتي و آوار و خاكهاي حساس كنترل شدبستر اصالح شده محل اجراي پي و خاك  .2
 ) .پس از اخذ پاسخ آزمايشگاه

 .مقررات ملي ساختمان انجام گرفته است 12رعايت نكات ايمني مبحث  اصول حفاظت ديواره هاي گودبرداري وخاكبرداري و .3

 .كنترل ابعاد پي كني و مطابقت آن با نقشه هاي اجرايي انجام گرفته است .4

 :كنترل فونداسيون 
 .اجرايي مطابق داردپاشنه هاوتراز روي فونداسيون با نقشه هاي محورها و قالب بندي فونداسيون ازلحاظ عرض،ارتفاع، ابعاد پخها و  .1

 .انجام شده استو يا استفاده از نايلون جهت ديوارهاي داخلي قالب ها  پالستركشي .2

 .با نقشه هاي اجرايي مطابقت دارد) نوع،طول،قطر،تعداد و مقاومت كششي(مشخصات ميلگردهاي سراسري وتقويتي  .3

 .مطابقت دارد) قطر،فاصله،طول خم(خاموت بندي با نقشه هاي اجرايي  .4

 .مطابقت داردو ضوابط فني با نقشه هاي اجرايي و كاورها و اسپيسرها و خركها ضخامت پوشش بتن  .5

 .محل قرارگيري،تعداد وفاصله آماتورهاي ريشه پله با نقشه هاي اجرايي مطابقت دارد .6

 .مطابقت داردو ضوابط فني اجرايي  ابعادوآرماتوربندي چاهك آسانسور وهمچنين آرماتوربندي محل اتصال آن به فونداسيون با نقشه هاي .7

 :كنترل ريشه ستون ها و ديوارهاي برشي 
 .با تنظيم خاموت نشانه پيش بيني شده است) در صورت نياز(درز انقطاع در ستونهاي پيرامون  .1

 .خاموت ستون و ديوارها در داخل فونداسيون اجرا شده است .2

 .مطابقت داردو ضوابط فني با نقشه هاي اجرايي ) و مقاومت كششي، چينش قطر،طول،تعداد، نوع (مشخصات آرماتور مصرفي ستونها وديوارها  .3

 .خم و طول مهاري آرماتور مصرفي ستونها و ديوارها با نقشه هاي اجرايي مطابقت دارد .4

 .ردمطابقت داو ضوابط فني با نقشه هاي اجرايي ) ... و  ،طول خمفاصله قطر،(مشخصات خاموت ستونها و ديوارها  .5

 .مطابقت داردو ضوابط فني ضخامت پوشش بتن پيش بيني شده در ستونها و ديوارها با نقشه هاي اجرايي  .6
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 : كنترل كيفيت مصالح و نحوه تأمين بتن در فونداسيون 
 .)اختالط بتن به هيچ عنوان با دست مجاز نيست(. مي باشد  درجا با بتن سازبتن  تأمين بتن به صورت بتن آماده  .1
 .جهت ساختن بتن ازآزمايشگاه اخذ شده است) به تقاضاي ناظرودر صورت نياز(در صورت استفاده از بتن غير آماده طرح اختالط مناسب  .2
 .مورد تأييد مي باشد مصالح موجود جهت تأمين مقاومت الزم،در صورت استفاده از بتن غير آماده، كيفيت  .3
 .انجام گرفته است و ضوابط فنيبررسي مشخصات فني آرماتورهاي مصرفي مطابق با مقررات ملي ساختمان  .4
 .و نتايج حاصل با دفترچه محاسبات و مفروضات طراحي تطابق  دارد الزم جهت نمونه گيري از بتن تازه انجام گرفته استپيش بيني  .5
 .مي باشد مهيا  و ضوابط فنيشرايط الزم جهت حفاظت از بتن  .6

 .با مشخصات خاك محل مطابقت دارد)  تيپ (نوع سيمان مورد استفاده  .7
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 :كنترل هاي عمومي سازه 
 .شروع عمليات ساختماني توسط مالك به ناظر به صورت كتبي اعالم شده است .1
 .شماره                        مورخ                        در دبيرخانه سازمان ثبت شده استنامه ناظر طي مربوطه توسط گزارش  در صورت بروز تخلف ، .2

تأسيسات مكانيكي وتأسيسات برقي انجام گرفته هماهنگي ضروري با نقشه ها و ناظرين  سازه وحسب موردبا  انطباق نقشه هاي اجرايي معماري .3
 .است

 .صورت نياز انجام گرفته است درخواست نقشه هاي سازه نگهبان در .4

 .تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب كارگاه نصب شده است .5

 .استبه مالك و مجري تفهيم و ابالغ شده مقررات ملي ساختمان در كارگاه  12اصول ايمني بر اساس مبحث  .6
 :يادآوري 

 .ساختماني ونقشه هاي مصوب برعهده مهندس ناظرمي باشددرپروانه مندرج جهت تطابق آن باضوابط  مصوبكنترل كليه نقشه هاي  -

 .چك ليست ايمني و حفاظت كارگاه به مالك و مجري ساختمان ابالغ شد و اخذ رسيد گرديد -

 .كنترل كليه موارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تأييد آن مي باشد مبينتأييد اين برگ توسط مهندس ناظر ،  -

 .ر تمام مراحل اجرايي الزم استكنترل مقررات ملي ساختمان د -
 :مهندس محاسب در صورت نياز توضيحات 

فوق پس از بررسي انجام شده وبازديداز ساختمان ......................................... داراي پروانه اشتغال به شماره ............................................................... اينجانب مهندس 
 .را تأييد مي نمايماستعالم مهندس ناظر طبق نقشه هاي پيوست / مجري/ حسب تقاضاي مالكانجام تغييرات ذيل نسبت به نقشه مصوب  الذكر،

 
-   

 مهندس محاسب سازه
 تاريخ و امضاء و مهر

-  

-  
 

 :سمنان  استانگزارش بازديد واحد كنترل نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 سازناظر مهندس
 تاريخ و امضاء و مهر

 تاريخ ثبت در 
 سمنان استانساختمان سازمان نظام مهندسي 

 


