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 ديفرم شمارٌ 
 سقف ي ستًن سازٌ تتىیزضهطحلِ  اجطای ساذتواىوٌتطل 

 
 

 
 سمىان  استانساختمان  سازمان وظام مُىدسی

  تؼساز عثمات
  

  عثمِ هَضز تأییس
  

 ضواضُ ضّگیطی هساحت ظیط تٌا پطٍاًِتاضید  ًاظط ساظُ ًاظطهؼواض هاله

      

 گطٍُ ساذتواًی هٌغمِ ضْطزاضی ضواضُ پطٍاًِ تلفي تلفي تلفي

      

 :وطٍوی ٍ آزضس 
 ضوال
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 . تَسظ ًاظط العاهی هی تاضس  تتي ضیعی، لثل اظ ٍ وٌتطل سایط هَاضز فٌی الظم وِ زض لیست لیس ًطسُ تأییس هَاضز شیل 
 : طثق وقشٍ َاي سازٌ مصًب  سازٌ اطالع 

  = kg/cm2  fyفَالز ذاهَتْا   -= kg/cm2  fyآضهاتَضّای اصلی:هماٍهت جاضی ضسى فَالز .1
     

 = Mpa  fcuٍ هىؼثی   -= Mpa  fc(هحاسثاتی)استَاًِ ای: هماٍهت فطاضی ًوًَِ تتي تیطٍسمف .2

 پیص ساذتِ  تاضتط ( سایط  سیپطٍوس  وٌاف  زیَاض گچی )پاضتیطي سثه ( تیغِ آجطی  تیغِ سفالی ) پطوٌٌسُ :سیستن زیَاضّا .3

 سایط  واهپَظیت ( تلَن سفالی  تلَن لیىا  تلَن پالستَفَم  تلَن سیواًی ) تیطچِ تلَن  عاق ضطتی : سیستن سمفْا  .4

 ذطزُ آجط  لیىا  پَوِ هؼسًی : پَوِ هصطفی  .5
 : ي دیًارَاي ترشی کىترل ستًوُا 

 .هغاتمت زاضزٍ ضَاتظ فٌی هحل ، اتؼاز ٍ جْت لطاضگیطی ستَى ّا ٍ زیَاضّا تا ًمطِ ّای اجطایی  .1

 .هغاتمت زاضزٍ ضَاتظ فٌی هیلگطزّای هصطفی زض ستَى ّا ٍ زیَاضّا تا ًمطِ ّای اجطایی ( ... ٍ  ًَع ، لغط ، تؼساز ٍ هماٍهت وططی)هطرصات .2

 .عَل ٍصلِ پَضطی ٍهحل لغغ هیلگطزّا زض ستَى ّا ٍزیَاضّا زضعثمِ حاضطتطای عثمِ تؼسی هغاتك تاًمطِ ّای اجطایی پیص تیٌی ضسُ است .3

 .اًجام گطفتِ استٍ ضَاتظ فٌی هغاتك تا ًمطِ ّای اجطایی ( ... ٍ  ملغط، فاصلِ ، عَل خ)هطرصات ذاهَت ستَى ّا ٍ زیَاضّا  .4

 .اًجام گطفتِ استٍ لحاػ ضَاتظ فٌی ( سمف آذط)اجطای ذن اًتْای هیلگطز ستَى ّا ٍ زیَاضّا  .5

 .اًجام گطفتِ استٍ ضَاتظ فٌی هغاتك ًمطِ ّای اجطایی ( زض صَضت ًیاظ)زضظ اًمغاع زض اجطای ستًَْای پیطاهًَی  .6

 : کىترل سقف 

 .هغاتمت زاضزٍ ضَاتظ فٌی تا ًمطِ ّای اجطایی ( جْت تاگصاضی تا فطضیات عطاحی )یا تیطّای فطػی جْت تیطچِ ّا  .1

 .هغاتمت زاضزٍ ضَاتظ فٌی اتؼاز تیطّا ٍ ضراهت پَضص تتي آًْا تا ًمطِ ّای اجطایی  .2

 .تا ًمطِ ّای اجطایی هغاتمت زاضز( ... ٍ ًَع،لغط،عَل،تؼساز ٍ هماٍهت وططی)زضتیطّاهطرصات آضهاتَضّای هصطفی اصلی ٍ تمَیتی  .3

 .تا ًمطِ ّای اجطایی هغاتمت زاضز (... ٍ  لغط،فاصلِ،عَل ذن)هطرصات ذاهَت تیطّا زض زٍ اًتْا ٍ ٍسظ  .4

 .هحل لغغ هیلگطزّای اصلی تیطّا اجطا ضسُ است ٍ  ذن اًتْای هیلگطزّای اصلی ٍ تمَیتی ٍ ّوپَضاًیلغغ ٍ  .5

 .اًجام ضسُ است. . .( تؼساز ٍ هحل پایِ ّا ٍ  لثِ ّای هحیغی،)وٌتطل الظم جْت اجطای لالة تٌسی سمف  .6

 .ذاهَتْای ستَى زض ضراهت سمف اجطا ضسُ است .7

 .ضػایت ضسُ استاتظ فٌی ٍ ضَهغاتك تا ًمطِ ّای اجطایی ( زضصَضت ًیاظ)زضظ اًمغاع زض تیطّای پیطاهًَی  .8

 .تیطّا ٍ تیطچِ ّا هٌاسة اجطا ضسُ استهٌفی سمف اظ ًظط ضػایت ذیع  .9

 .هیلگطزّای حطاضتی سمف زض زٍ جْت هغاتك تا ًمطِ ّای اجطایی هی تاضس .10

 .هی تاضسٍ ضَاتظ فٌی تیطچِ ّا هغاتك تا ًمطِ ّای اجطایی ، تمَیتی ٍ ّوپَضاًی هطتَعِ زض هیلگطزّای هٌفی  .11

 .هغاتمت زاضزٍ ضَاتظ فٌی ًَع تلَوْای هصطفی زض سمف تا ًمطِ ّای اجطایی  .12

 .اًجام پصیطفتِ است اًغثاق تلَوْا تا ًمطِ ّای اجطایی ٍ هطرصات فٌیوٌتطل ّای الظم هثٌی تط زض صَضت استفازُ اظ تلَوْای پلی استایطى، .13

 .اجطای زتایلْای تؼییي ضسُ اظ عطف هطاجغ شیصالح ، پیص تیٌی ضسُ استزض صَضت استفازُ اظ تلَوْای پلی استایطى ، توْیسات الظم جْت  .14
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 :َاي عمًمی کىترل

 .زض زتیطذاًِ ساظهاى ثثت ضسُ است              هَضخ                               ضواضُ   ًاهِ ًاظط عی هطتَعِ تَسظ گعاضش  زض صَضت تطٍظ ترلف ، .1

 .اًجام گطفتِ استیا هٌْسس ًمطِ تطزاض پطٍاًِ ساذتواًی ٍ پاسد استؼالم تطٍوف اظ ضْطزاضی  ّای اجطایی،هغاتمت تطٍوف اجطا ضسُ تا ًمطِ  .2

 .ضػایت ضسُ است( زض صَضت ًیاظ)اًمغاع زض اجطای زیَاضّای پیطاهًَی عثمِ هالثل زضظ  .3

  .ًاهِ ای هغاتمت زاضززاوتْا ٍ ًَضگیطّا تا ًمطِ ّای اجطایی ٍ ضَاتظ آئیي  هحل ػثَض تأسیسات ، واًالْا، .4

 .ضػایت ضَاتظ ایوٌی زض اجطای لالة تٌسی ٍ آضهاتَضتٌسی ساظُ صَضت گطفتِ است .5

 .هجطی ٍ واضفطها اتالؽ ٍ تفْین ضسُ است همطضات هلی ساذتواى زض واضگاُ تِ  12ضػایت اصَل ایوٌی تط اساس هثحث  .6

 .تاضسهطرصات زستگاُ پلِ هغاتك تا ًمطِ ّای هؼواضی ٍ اجطایی هی  .7

 .تاتلَی هطرصات پطٍغُ زض هحل هٌاسة ًصة ضسُ است .8

اًغثاق ًمطِ ّای اجطایی هؼواضی، ساظُ ٍحسة هَضز ّواٌّگی ضطٍضی تا ًمطِ ّا ٍ ًاظطیي تأسیسات هىاًیىی ٍتأسیسات تطلی اًجام گطفتِ  .9
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 :تته در سقف ي ستًن کىترل کیفیت مصالح ي وحًٌ تأمیه 
 .(اذتالط تتي تِ ّیچ ػٌَاى تا زست هجاظ ًیست) .هی تاضس  زضجا تا تتي ساظتتي  تأهیي تتي تِ صَضت تتي آهازُ  .1

 .جْت ساذت تتي اظآظهایطگاُ اذص ضسُ است( تِ تماضای ًاظط ٍ زض صَضت ًیاظ)زض صَضت استفازُ اظ تتي غیط آهازُ عطح اذتالط هٌاسة  .2

 .تفازُ اظ تتي غیط آهازُ ، ویفیت هصالح هَجَز جْت تأهیي هماٍهت ، هَضز تأییس هی تاضسزض صَضت اس .3

 .اًجام گطفتِ استٍ ضَاتظ فٌی هطرصات فٌی آضهاتَضّای هصطفی هغاتك تا همطضات هلی ساذتواى تطضسی  .4

 .پیص تیٌی الظم جْت ًوًَِ گیطی اظ تتي تاظُ اًجام ضسُ است .5

 .اًجام ضسُ زض هطحلِ لثلی تتي ضیعی، اًجام پصیطفتِ است وٌتطل پاسد ًوًَِ گیطیْای .6

 .ضطایظ الظم جْت حفاظت اظ تتي هْیا هی تاضس .7

 : یادآيري

 .ٍاتظ هٌسضج زض پطٍاًِ ساذتواًی ٍ ًمطِ ّای هصَب تط ػْسُ هٌْسس ًاظط هی تاضس ضهَجَز جْت تغاتك آى تا ساظُ وٌتطل ًمطِ ّای  -

 .ًاظط، هثیي وٌتطل ولیِ هَاضز هٌسضج زض فطم تَسظ ضرص ًاظط ٍ تأییس آى هی تاضس تأییس ایي تطي تَسظ هٌْسس  -

 .هاله ٍ هجطی هَظفٌس ضٍش ٍ تجْیعات ساذت تتي ضا تِ تائیس هٌْسس ًاظط تطساًٌس -

 .وٌتطل همطضات هلی ساذتواى زض توام هطاحل اجطایی الظم است -

 :تَضیحات هٌْسس هحاسة زض صَضت ًیاظ 
پس اظ تطضسی اًجام ضسُ ٍتاظزیساظ ساذتواى فَق ......................................... زاضای پطٍاًِ اضتغال تِ ضواضُ ...............................................................  ایٌجاًة هٌْسس

 .ضا تأییس هی ًواینًسس ًاظط عثك ًمطِ ّای پیَست استؼالم هِ/ هجطی/ حسة تماضای هالهاًجام تغییطات شیل ًسثت تِ ًمطِ هصَب  الصوط،

 
-   

 مُىدس محاسة سازٌ
 تاریخ ي امضاء ي مُر

-  

-  
 

 :سوٌاى  استاىگعاضش تاظزیس ٍاحس وٌتطل ًظاضت ساظهاى ًظام هٌْسسی ساذتواى 

 ُهٌْسس ًاظطساظ
 تاضید ٍ اهضاء ٍ هْط

 تاضید ثثت زض 
 سوٌاى استاىساظهاى ًظام هٌْسسی ساذتواى 

 


