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 چهارفرم شماره 
 تیرو ستون سازه فوالدیزضٔطحّٝ  اجطای ساذتٕاٖوٙتطَ 

 
 

 
 سمنان استان ساختمان سازمان نظام مهندسی

  تؼساز عثمات
  

  عثمٝ ٔٛضز تأییس
  

 ضٕاضٜ ضٍٞیطی ٔساحت ظیط تٙا پطٚا٘ٝتاضید  ٘اظط ساظٜ ٘اظطٔؼٕاض ٔاِه

      

 ٌطٜٚ ساذتٕا٘ی ٔٙغمٝ ضٟطزاضی ضٕاضٜ پطٚا٘ٝ تّفٗ تّفٗ تّفٗ

      

 :وطٚوی ٚ آزضس 
 ضٕاَ
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 . تٛسظ ٘اظط اِعأی ٔی تاضس  تتٗ ضیعی، لثُ اظ ٚ وٙتطَ سایط ٔٛاضز فٙی الظْ وٝ زض ِیست لیس ٘طسٜ تأییس ٔٛاضز شیُ 
 : اطالعات سازه تر اساس نقشه های مصوب 

 = kg/cm2  fyحطاضتی ٚ ٕٔاٖ ٔٙفی سمف  –آضٔاتٛضٞای تیطچٝ :ٔماٚٔت جاضی ضسٖ فٛالز .1

 سایط  وأپٛظیت ( تّٛن سفاِی  تّٛن ِیىا  تّٛن پالستٛفْٛ  تّٛن سیٕا٘ی ) تیطچٝ تّٛن  عاق ضطتی : سیستٓ سمفٟا  .2

 پیص ساذتٝ  تاضتط ( سایط  سیپطٚوس  وٙاف  زیٛاض ٌچی )پاضتیطٗ سثه ( تیغٝ آجطی  تیغٝ سفاِی ) پطوٙٙسٜ :سیستٓ زیٛاضٞا .3

 ذطزٜ آجط  ِیىا  پٛوٝ ٔؼس٘ی : پٛوٝ ٔصطفی  .4

 : کنترل ستونها 

  .ٔغاتمت زاضز ٚ ضٛاتظ فٙی ٔحُ ستٟٛ٘ا تا ٘مطٝ ٞای اجطایی .1

 .ٔغاتمت زاضزٚ ضٛاتظ فٙی جٟت لطاضٌیطی ستٟٛ٘ا تا ٘مطٝ ٞای اجطایی  .2

 .زضظ ا٘مغاع زض ستٟٛ٘ا ضػایت ضسٜ است .3

 .ٔغاتمت زاضزٚ ضٛاتظ فٙی ٔطرصات پطٚفیُ ٞای ٔٛضز استفازٜ تا ٘مطٝ ٞای اجطایی  .4

 .زاضزٔغاتمت ٚ ضٛاتظ فٙی ٔطرصات ٚ ٔحُ ٚضق ٞای تمٛیتی ٚ تسٕٝ ٞا تا ٘مطٝ ٞای اجطایی  .5

 .ٔغاتمت زاضزٚ ضٛاتظ فٙی ٘طیٕٗ تا ٘مطٝ ٞای اجطایی اتصاالت زض ٔطرصات  .6

 .ضٚازاضیٟای ٔجاظ ساذت ٚ ٘صة تا ضٛاتظ آئیٗ ٘أٝ ای ٔغاتمت زاضز .7

 : تادتندهاکنترلهای 

 .ٔحُ اجطایی تازتٙسٞا تا ٘مطٝ ٞای اجطایی ٔغاتمت زاضز .1

 .ٔغاتمت زاضزٚ ضٛاتظ فٙی ٔطرصات پطٚفیُ ٔٛضز استفازٜ زض تازتٙسٞا تا ٘مطٝ ٞای اجطایی  .2

 .ٔغاتمت زاضزٚ ضٛاتظ فٙی ٔطرصات ٚضق اتصاَ تازتٙسٞا تا ٘مطٝ ٞای اجطایی  .3

 :  سقفکنترل 

 .ضػایت ضسٜ استٚ ضٛاتظ فٙی ٔغاتك ٘مطٝ ( زضصٛضت ٘یاظ)زضظ ا٘مغاع زض تیطٞای پیطأٛ٘ی  .1

 .تا ٘مطٝ ٞای اجطایی ٚ ضٛاتظ فٙی ٔغاتمت زاضز( جٟت تاٌصاضی تا فطضیات عطاحی )جٟت تیطچٝ ٞا یا تیطٞای فطػی ٔطرصات ٚ  .2

 .ٔغاتمت زاضزٚ ضٛاتظ فٙی ٔطرصات پطٚفیُ ٞای ٔٛضز استفازٜ تا ٘مطٝ ٞای اجطایی   .3

 .ٔغاتمت زاضز  ٚ ضٛاتظ فٙیٔطرصات ٚضلٟا ٚ تسٕٝ ٞای تمٛیت تیطٞا تا ٘مطٝ ٞای اجطایی  .4

 .ٔی تاضسٚ ضٛاتظ فٙی ٔیٍّطزٞای حطاضتی سمف زض زٚ جٟت ، ٔغاتك تا ٘مطٝ ٞای اجطایی  .5

 .ٔیٍّطزٞای ٔٙفی تیطچٝ ٞا ٔغاتك تا ٘مطٝ ٞای اجطایی ٔی تاضس .6

 .٘ٛع تّٛوٟای ٔصطفی زض سمف تا ٘مطٝ ٞای اجطایی ٔغاتمت زاضز .7

 .ا٘جاْ پصیطفتٝ است تط ا٘غثاق تا ٘مطٝ ٞای اجطایی ٚ ٔطرصات فٙیظْ ٔثٙی ال تطَ ٞای،وٗ زض صٛضت استفازٜ اظ تّٛوٟای پّی استایطٖ  .8

 .زض صٛضت استفازٜ اظ تّٛوٟای پّی استایطٖ ، تٕٟیسات الظْ جٟت اجطای زتایّٟای تؼییٗ ضسٜ اظ عطف ٔطاجغ شیصالح ، پیص تیٙی ضسٜ است .9

 .جٟت ساذت تتٗ اظ آظٔایطٍاٜ اذص ضسٜ است(  تٝ تماضای ٘اظط ٚ زض صٛضت ٘یاظ)زض صٛضت استفازٜ اظ تتٗ غیط آٔازٜ عطح اذتالط ٔٙاسة  .10
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 :های عمومی کنترل

 .ٖ ثثت ضسٜ استزض صٛضت تطٚظ ترّف ، ٌعاضش ٔطتٛعٝ تٛسظ ٘اظط عی ٘أٝ  ضٕاضٜ                       ٔٛضخ                        زض زتیطذا٘ٝ ساظٔا .1

 .اجطا ضسٜ است ٔحافظضس ظً٘ اسىّت ٚ پٛضص  .2

 .اجطای زستٍاٜ پّٝ تا ٘مطٝ ٞای ٔؼٕاضی ٚ اجطایی ٔغاتمت زاضز .3

 .ٔجطی ٚ واضفطٔا تفٟیٓ ٚ  اتالؽ ضسٜ است ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ زض واضٌاٜ تٝ  12ضػایت اصَٛ ایٕٙی تط اساس ٔثحث  .4

 .ضػایت ضسٜ است( زض صٛضت ٘یاظ)ا٘مغاع زض اجطای زیٛاضٞای پیطأٛ٘ی زضظ  .5

 .تاتّٛی ٔطرصات پطٚغٜ زض ٔحُ ٔٙاسة ٘صة ضسٜ است .6

 .وٙتطَ پاسد ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطیٟای ا٘جاْ ضسٜ زض ٔطحّٝ لثّی تتٗ ضیعی ، ا٘جاْ پصیطفتٝ است .7

 .ٔحُ ػثٛض تاسیسات ، وا٘اِٟا، زاوتٟا ٚ ٘ٛضٌیطٞا تا ٘مطٝ ٞای اجطایی ٔغاتمت زاضتٝ ٚ ٞیچ یه اظ اجعای ساظٜ ای ضا لغغ ٕ٘ی وٙس .8

 .ٚش اجطا ضسٜ زض وّیٝ اتصاالت تا ٘مطٝ ٞای اجطایی ٚ ضٛاتظ فٙی ٔغاتمت زاضزٔطرصات ج .9

 .ویفیت ٚ ٘حٜٛ اجطای جٛش اػٓ اظ ٘ٛع اِىتطٚز ٔصطفی ، تؼس جٛش ٚعَٛ جٛش عثك ضٛاتظ آئیٗ ٘أٝ ای زض وّیٝ اتصاالت ٔٛضز تأییس ٔی تاضس .10

٘ٛع ٚ ا٘ساظٜ پیچ ٚ ٟٔطٜ  –تؼساز ، ٔحُ ٚ ٘حٜٛ ایجاز سٛضاذٟا  –( ی ٚاصغىاویتطش)ویفیت ٚ ٘حٜٛ اجطای اتصاالت پیچ ٚ ٟٔطٜ ای اػٓ اظ ٘ٛع  .11

 .ٔصطفی ٚ ٕٞچٙیٗ زض صٛضت استفازٜ اظ اتصاَ اصغىاوی ، ٔیعاٖ پیچص ٟ٘ایی عثك ٘مطٝ ٞای اجطایی ٚ ضٛاتظ استا٘ساضز ٔی تاضس

٘مطٝ ٞا ٚ ٘اظطیٗ تأسیسات ٔىا٘یىی ٚتأسیسات تطلی ا٘جاْ ٌطفتٝ ا٘غثاق ٘مطٝ ٞای اجطایی ٔؼٕاضی تا ساظٜ ٚحسة ٔٛضز ٕٞاٍٞٙی ضطٚضی تا  .12
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 : یادآوری

 .اتظ ٔٙسضج زض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی ٚ ٘مطٝ ٞای ٔصٛب تط ػٟسٜ ٟٔٙسس ٘اظط ٔی تاضس ضٛوٙتطَ وّیٝ ٘مطٝ ٞای ٔٛجٛز جٟت تغاتك آٖ تا  -

 .ٟٔٙسس ٘اظط، ٔثیٗ وٙتطَ وّیٝ ٔٛاضز ٔٙسضج زض فطْ تٛسظ ضرص ٘اظط ٚ تأییس آٖ ٔی تاضس تأییس ایٗ تطي تٛسظ  -

 .وٙتطَ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ زض تٕاْ ٔطاحُ اجطایی الظْ است -

 .چه ِیست ایٕٙی ٚ حفاظت واضٌاٜ تٝ ٔاِه ٚ ٔجطی ساذتٕاٖ اتالؽ ضس ٚ اذص ضسیس ٌطزیس -

 :تٛضیحات ٟٔٙسس ٔحاسة زض صٛضت ٘یاظ 
پس اظ تطضسی ا٘جاْ ضسٜ ٚتاظزیساظ ساذتٕاٖ فٛق ......................................... زاضای پطٚا٘ٝ اضتغاَ تٝ ضٕاضٜ ............................................................... ایٙجا٘ة ٟٔٙسس 

 .ضا تأییس ٔی ٕ٘ایٓاستؼالْ ٟٔٙسس ٘اظط عثك ٘مطٝ ٞای پیٛست / یٔجط/ حسة تماضای ٔاِها٘جاْ تغییطات شیُ ٘سثت تٝ ٘مطٝ ٔصٛب  اِصوط،

 
-   

 مهندس محاسة سازه
 تاریخ و امضاء و مهر

-  

-  
 

 :سٕٙاٖ  استاٌٖعاضش تاظزیس ٚاحس وٙتطَ ٘ظاضت ساظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسسی ساذتٕاٖ 

 ٜٟٔٙسس ٘اظطساظ
 تاضید ٚ أضاء ٚ ٟٔط

 تاضید ثثت زض 
 سٕٙاٖ استاٖساظٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙسسی ساذتٕاٖ 

 


