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 پیشگفتار
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 یمهندس  انهم سوگند

 

وند هاگشیپ رد من : کنمی م  ادی سوگند متعال خدا   

قت، خود، یاه تی فعال  تمام رد مهندس، کی مقام رد گان حقوق تی رعا و اجتماع منابع حفظ نظم، دقت، صدا  کار سرلوهح را  هم

دهم قرار شی خو التی تما همه از ربرت را  مردم منافع و رمی بگ  نظر رد را  اه انسان ندهی آ و سالمت ،یمن ی ا گرفته، نظر رد خود  

شمارم محترم را  گرانی د اعتبار و تی ث ی ح  داده، قرار راقبت شرط را  یا حرهف یتوانمند تنها و بوده ایپو یمهندس  هفرح  رد  

باشم ریپذ تی مسئول  و متعهد یا حرهف فی وظا انجام رد و کنم ادا  کشورم هب نسبت را  خود نی د هک بکوشم  

ن و یمهندس  اخالق اصول و شمرده محترم را  مقررات و نی قوان   .کنم تی رعا را  یا حرهف وجدا
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 مقدمه

ترين و مهمترين اركان آن فعاليت بوده كه مي توان با  يمند در هر فعاليتي، يكي از ضروروجود اطالعات روشن و هدف

احصاء و پردازش آن، اهداف و به بيان بهتر، افق و سند چشم انداز مربوطه را تدوين و در صورت نياز آن را باز تعريف 

با توجه به كثرت و گاهاً   ،رساني در حوزه عمران بسيار متنوع و وسيع بوده و همچنينكه زمينه خدمات نمود. از آنجائي

 آن داشت تا با گردآوري و آناليز  اطالعاترا بر  مولفانئه شده توسط برخي منابع در اين حوزه، اار اطالعات  تناقض

 هر يک ازو عملكرد  (... آزمايشات ارائه شده و بررسي نتايجنحوه ، ضوابط آيين نامه اي اجرا، كنترل مراحل اجراي كار)

به منظور يكسان سازي و جلوگيري از ارائه و تفسير هاي  ،و همچنين ساخت و سازدستگاههاي خدمات رسان در بخش 

 نمايند.، نسبت به تهيه اين مجموعه اقدام اطالعات  متناقض از اين

هاي نظارتي جامعه مهندسين در كنترل مهمهاي يكي از دغدغه ،خواهد گرديد ظهمالحكه در اين مجموعه  همانطوري
هاي مختلف كه معموالً بنا به ساليق مختلف با رويكرهاي متعدد و طراحي و همچنين چگونگي عقد قرارداد با بخش

مورد استفاده تواند بعنوان پايه اي براي يكسان سازي اين امور در صنعت ساخت و ساز مواجه بوده، پاسخ داده شده و مي
هاي ژه در حوزه مصالح نوين و تكنولوژيقرار گيرد. بدون شک اين مجموعه با روند توسعه و رشد صنعت ساخت و ساز به وي

 كه اميد است اين فرصت فراهم گردد. جديد نياز به بازبيني در آينده خواهد داشت
  شنهادات ارزنده خوانندگان محترم را دارند.منظور بهبود محتواي كتاب مولفان انتظار دريافت پيهدر پايان و ب

 



 



نظارت ملموس ترین  خشرب خینامر 
هررات توهررر  هیهای هررات  می نرر  
هسررد ک  رر  خرری ت یهررد اخ  خرر  
هکف هات خاص  ن  خینام  خر   رری  

یر هیهای هررات  می نرر  . یر م  آن ررک
 الهی خری حاران نمرویو موحهر  هات 

 ازها مشدلف  ز رمل  م طبق خویو خا ن
ه خو هد  هات مییمر   یر وی ه رایی 
هازت  خویر   زماو ه غ یی  ن راز خر 
ز نظارت یر ه شبیی  هرک ف هریهای ن ر

. هروی ی ری
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 نظارت : اهمیت و مزایا

 در اجرا به برنامه این های خاصهدف به دستیابی برای که هستند عمرانی هایپروژه توسعه های برنامه بخش ترین ملموس نظارت

 شیوه مردمی، هایخواسته و نیازها با بودن منطبق جمله از مختلف هایمولفه نمودن لحاظ بر عالوه عمرانی هایپروژه در. آیندمی

 . دارد وجود پروژه نیز اهداف پیشبرد در نظارت به نیاز غیره، و بودجه، زمان سازی، پیاده

های عمرانی است. این اصل مهم در مدیریت سالمت و های عمرانی یکی از عناصر مهم پیشرفت طرحنظارت و کنترل بر پروژه

نماید. ها به سمت اهداف تعیین شده ضروری میکارآمد، در حصول اطمینان از درستی حرکت همه عوامل دست اندر کار این پروژه

ها منطبق بر برنامه های طراحی شده و اتفاقات طبق برنامه به وقوع پیوسته و حرکت پروژهمدیریت باید مطمئن باشد که رویدادها 

کند. اصوال نمی توان بدون داشتن یک نظام کنترلی مناسب و ها را تضمین میباشند. نظارت و کنترل، دقت و صحت انجام عملیات

 ها را تضمین کرد. جرای کامل و صحیح برنامهکار آمد پروسه عمرانی را اداره نمود، صحت و دقت عملیات و نیز ا

 و کنترل بنابراین. شود کاسته از آن فعالیت هایی یا و افزوده پروژه به فعالیت هایی است ممکن پروژه یک اجرای مختلف مراحل در

 باعث تواند می معین پروژه های در زمانبندی برنامه نمودن هنگام به و میگردد محسوب پروژه مدیریت در اساسی مرحله یک نظارت

 به معنی به پروژه  Up Dateروز رسانی به. نماید جلوگیری احتمالی تاخیرهای از و فعالیتها گردیده انجام نحوه کیفیت رفتن باال

 منابع و هزینه اطالعات روزرسانی به به ها،فعالیت زمانی اطالعات روزرسانی به به ها،آن میان روابط و پروژه هایفعالیـت روزرسانی

 برنامه از انحرافات میزان و شده تعیین زمانی پریود در پروژه کنونی وضعیت کنترل و نظارت مرحله در باشد.می هافعالیت اجرایی

 آن شده بینی پیش پایان تاریخ در المقدور حتی پروژه انجام جهت راهکارهایی و گرفته قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد بندیزمان

 . گردد می ارائه هزینه افزایش مقدار کمترین با انتظار مورد زمان به نزدیک حداقل یا و

 

 تعریف ناظر:

ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است 

کند. ناظران مکلفند بر عملیات پروانه اشتغال خود نظارت میکه بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در 

ها و محاسبات گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها احداث میاجرایی ساختمانی که تحت نظارت آن

نمایند. ناظر به هنگام صدور پروانه  فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی را با مدارک فوق، گواهی

گردد. ناظر ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می

 شود.ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میتواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقهنمی

 

 نمونه گزارشات که ناظر باید به شهرداری ارائه کنند:

 های گروه الف و ب :های مربوط به ساختمانگزارش

 الف( گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعالم شروع عملیات ساختمانی

 سازی ساختمانها و پایان پیب( گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری
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 های ساختمان و اعالم وضعیت مجاری تاسیساتیپ( گزارش پایان اسکلت و سقف

 ت( گزارش پایان سفت کاری ساختمان

 ث( گزارش پایان عملیات تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان

 ج( گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان

 چ( گزارش پایان عملیات روکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان

 ح( گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان

 های گروه ج و د :های مربوط به ساختمانگزارش

 الف( گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعالم شروع عملیات ساختمانی

 سازی ساختمانها و پایان پیگزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواریب( 

های تاسیسات عمومی و آسانسور ها و اعالم وضعیت مجاری و محلهای زیرزمین یا زیرزمینپ( گزارش پایان اسکلت و سقف

 ساختمان

 یت مجاری تاسیساتیها تا طبقه میانی ساختمان از روی زمین و اعالم وضعت( گزارش پایان اسکلت و سقف

  های ساختمان تا طبقه آخر آن و اعالم وضعیت مجاری تاسیساتیث( گزارش پایان اسکلت و سقف

 ج( گزارش پایان عملیات سفت کاری ساختمان

چ( گزارش پایان عملیات توکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان اعم از موتورخانه، آسانسور، تجهیزات و تسهیالت 

 می، برق اضطراری، لوله گذاری، لوله کشی گاز و غیرهعمو

 های خارجی ساختمانح( گزارش پایان نما سازی

 های داخلی ساختمانخ( گزارش پایان نازک کاری

 د( گزارش پایان عملیات تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی عمومی ساختمان مانند موتورخانه، آسانسور، تابلوهای برقی، گاز و غیره

 گزارش پایان نصب لوازم و تجهیزات بهداشتی، ایمنی، حفاظتی و تاسیسات روکار برقی و مکانیکی ساختمانذ( 

 ر( گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان

 

 های اداری:نمونه نامه و فرم
 (1)پیوست  -شده کارگاه یدتائ یلتنقشه ازب یهجهت ته یاطالع رسان -
 (2)پیوست  -  یبرگه عدم خالف یافتجهت در یاطالع رسان -
 (3)پیوست  -از بهره یدر خصوص عواقب ناش یاطالع رسان -
 (4)پیوست  -پروژه یالزم جهت اجرا یو هماهنگ یاطالع رسان -
 (5)پیوست  -شده یداریمصالح خر یدتائ -
 (6)پیوست  -شده    یطراح ینقشه ها یدیهتائ -
 (7)پیوست  -شده   یطراح ینقشه ها یدیهتائ -
 (8)پیوست  -پروژه ینزم یلتحو -
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 (9)پیوست  -مصوب   یشده با نقشه ها یلتحو ینتطابق زم -

 (10)پیوست  -تعهدات کارفرما در قبال مهندس ناظر -

 (11)پیوست  -ارائه شده   یشده در برنامه زمان بند یجادا ییراتتغ -

 (12)پیوست  -ناظر هماهنگ کننده -کارگاه شماره    یمنیموارد ا یتگزارش رعا -

 (13)پیوست  -( ذیصالح مجری)  از کارگاه یمنیموارد ا یدعوتنامه بازرس -

 (14)پیوست  -یبه شهردار یتشکا -

 (15)پیوست  -مهندس ناظر ()  کارگاه ایمنی موارد رعایت گزارش -

 (16)پیوست  -نواقص  رفع از ناظرپس تائیدیه گزارش ارائه -

 (17)پیوست  -محوله یفوظا یادآوری یزون یمالک با مجر یبا ناظر موضوع عدم همکار یمکاتبه مجر -

 (18)پیوست  -یت سقف کامپوز یاجرا یست(چک ل5)نمونه یکارفرما در کارگاه ساختمان یا یمکاتبه ناظر با مجر -

 (19)پیوست  -یواربرشی د یست(چک ل5)نمونه یکارفرما در کارگاه ساختمان یا یمکاتبه ناظر با مجر -

 (20)پیوست  - (نصب تابلو مشخصات کارگاه6)نمونه یکارفرما در کارگاه ساختمان یا یمکاتبه ناظر با مجر -

 (21)پیوست  - (11ونه)نم یکارفرما در کارگاه ساختمان یا یمکاتبه ناظر با مجر -

 (22)پیوست  - (1)نمونه یکارفرما در کارگاه ساختمان یا ینمونه مکاتبه ناظر با مجر -

 (23)پیوست  - (2)نمونه یکارفرما در کارگاه ساختمان یا ینمونه مکاتبه ناظر با مجر -

 (24)پیوست  - (3)نمونه یکارفرما در کارگاه ساختمان یا ینمونه مکاتبه ناظر با مجر -

 (25)پیوست  - (4)نمونه یکارفرما در کارگاه ساختمان یا ینمونه مکاتبه ناظر با مجر -

 (26)پیوست  -ی به تخلفات ساختمان یدگیو رس یفرم اطالع رسان -

 (27)پیوست  -ی اساس یرغ یراتفرم تعم -

 (28)پیوست  - فرم تعهد -

 (29)پیوست  - فرم تعهد ارائه نقشه نما -

 (30)پیوست  - نامه یتفرم رضا -

 (31)پیوست  - نامه یفرم معرف -
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 چک لیست کنترلی عملیات ساختمانی

 ) تجهیز کارگاه (
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل کنترل اولیه

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

1 
 و پیمانکاران سوی از جانمایی طرح ارائه

ناظر توسط  آن کنترل  
        

         تهیه آب و برق موقتی کارگاه 2

3 
محفوظ نمودن محوطه کارگاه و اجرای حصار 

با ابعاد مشخص * موقت  نصب تابلوی پروژه  
        

**تامین راه دسترسی موقت 4          

         احداث اتاق نگهبانی 5

         احداث دفتر کارگاه 6

         احداث اتاق استراحت کارگران 7

         احداث سرویس بهداشتی جهت کارکنان 8

***احداث انبار سیمان یا سیلوی سیمان 9          

10 
گرفتن محلهای مناسب جهت دپوی در نظر 

 مصالح و وسایل ساختمان طبق اصول فنی
        

11 جهت کارکنان کارگاه ****تهیه وسایل ایمنی       

21  
 استقرار ماشین آالت کارگاهی 

 مطابق با حجم پروژه
    

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

 امضا ء :     امضا ء :          

 6 )تجهیز کارگاه(های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه

  1-4-7-12بند  -12: مبحث  موقت دسترسی ** راه                2-11-2بند  -2پروژه : مبحث  * تابلوی

 4-12بند  - 12: مبحث  ایمنی وسایل تهیه ****                   6-8-11-12بند  -12: مبحث  سیمان سیلوی یا سیمان *** انبار 



 

   
 چک لیست کنترلی عملیات ساختمانی

 ) تجهیز کارگاه (
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل اولیهکنترل 

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

31          ارائه طرح سه بعدی یا ماکت در محل کارگاه 

14 
 تهیه دماسنج و نصب آن در کارگاه جهت

 کنترل روزانه دمای هوا
        

15 

تهیه پوشه کارگاهی جهت بایگانی صورت 

جلسات، دستور کارها، نتایج آزمایشات 

معرفی سرپرست کارگاه، دفترچه گزارش 

 بازدید تحویل زمین و ...

        

         تهیه نقشه مجلد در کارگاه  16

         نصب برنامه زمان بندی 17

         بیمه تجهیز کارگاه توسط پیمانکار 18

         بیمه ناشی از حوادث قهریه کارگاه 19

20 
سرپرست تهیه گزارشات روزانه توسط 

 کارگاه
        

21 

بررسی نقشه های معماری و سازه ای و 

تطبیق آن  با شرایط اجرایی در کارگاه  

اعالم نظر در صورت  عدم مطابقت و وجود 

 اشکاالت اجرایی

        

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

 امضا ء :     امضا ء :          

 
 

 7 )تجهیز کارگاه(های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه



 

   
 چک لیست کنترلی عملیات ساختمانی

 ) تجهیز کارگاه (
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل اولیهکنترل 

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

22 

تهیه چک لیست ماشین آالت کارگاهی و 

تکمیل روزانه و آرشیو آن در محل دفتر 

 کارگاه

        

23 
فیلم از مراحل مختلف کار تهیه عکس و 

عملیات پنهان جهت مستنداتمخصوصا    
        

24 
کارگاه با تهیه صورت جلسه تجهیز 

 پیمانکار
        

          

          

          

          

          

          

          

      

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

 امضا ء :     امضا ء :          

 8 )تجهیز کارگاه(های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه



 

   
 چک لیست کنترلی عملیات ساختمانی

 (کارگاه ایمنی)
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل کنترل اولیه

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

1 
رعایت تامین نیازهای اولیه کارکنان در محل 

         کارگاه

2 
 و ایمنی در  * نصب تابلوهای هشدار دهنده

         محل های مختلف کارگاه

3 

برای  ** رعایت موضوع حفاظت فردی یا افراد

اله مقابله با خطرات ناشی از کار شامل : ک

پوتین ایمنی، عینک جوشکاری، کفش و 

 حفاظتی، کمربند ایمنی و سایر وسایل ایمنی

        

4 

رعایت استفاده از افراد مجرب و آموزش 

دیده جهت بکارگیری ابزار و ماشین آالت و 

 بازدید فنی کلیه قسمت های دستگاه
        

5 

رعایت نکات ایمنی جهت جلوگیری از سقوط 

محصور شدن مکانهای افراد به کمک 

از قبیل: پلکانها، سطوح شیبدار،  ***خطرناك

 اطراف سقفها و دیوارهای باز

        

6 

رعایت نکات ایمنی جهت جلوگیری از 

، سوختگی و برق گرفتگی از قبیل ****حریق

استفاده از کابلهای مناسب جهت انشعابات 

گاهی و اجرای ارت در محلهای مورد برق کار

 نیاز

        

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

 امضا ء :     امضا ء :          

 9 (کارگاه ایمنی)های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه

 4-12بند  -12مبحث  : افراد یا فردی حفاظت**           20-2-4-1بند  -20: مبحث  هشدار تابلوهای نصب* 

 2-1-3بند  -3مبحث  : حریق از جلوگیری جهت ایمنی نکات** **     3-2-12بند ،  9-5-12بند  -12مبحث  خطرناك: مکانهای شدن محصور*** 

 



 

   
 عملیات ساختمانیچک لیست کنترلی 

 (کارگاه ایمنی) 
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل کنترل اولیه

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

7 

 و *رعایت نصب جعبه کمکهای اولیه 

کپسول اطفاء حریق متناسب با نوع کار در 

 محل کارگاه
        

8 

رعایت سالم بودن تمامی اجزای باالبرها و 

ظرفیت مجاز آنها )کلیه باالبرها باید بطور 

 مناسب مهار شوند(
        

9 
رعایت استفاده از نردبانهای ایمن و سالم 

         در کارگاه

10 

:  ** داربسترعایت نکات ایمنی اجرای 

شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده ، تکیه 

 گاهها، اتصاالت
        

11 

با عرض  *** رعایت احداث راه پله موقت

سانتیمتر و  25پهنای کف  ،حداقل یک متر

 سانتیمتر 22ارتفاع 
        

12 
رعایت نکات ایمنی در حین تخریب اجزای 

         ساختمان با توجه به مراحل تخریب

13 
رعایت نکات ایمنی در هنگام خاکبرداری 

         و خاکریزی و تسطیح زمین و ...

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

 امضا ء :     امضا ء :         

 (کارگاه ایمنی)های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه

 

10 

 2-7-12بند  -12مبحث :  داربست اجرای ایمنی نکات **              8-3-12بند  -12مبحث :  اولیه کمکهای جعبه نصب* 

 4-7-12بند  -12مبحث  : موقت پله راه احداث ***

 



 

   
 ساختمانیچک لیست کنترلی عملیات 

 (کارگاه ایمنی) 
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل کنترل اولیه

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

 رعایت اجرای ایمنی سازه های فوالدی 14
        

15 
عدم استفاده از زنجیر جهت حمل تیر 

         آهن و سایر اجزای فلزی

16 

رعایت نکات ایمنی در انبار کردن مناسب 

و جلوگیری از انباشته کردن مصالح  *مصالح 

 قابل اشتعال
        

17 

رعایت استفاده از قالبهای مناسب و کنترل 

استحکام آنها  جهت جلوگیری از فرو ریختن 

 قالبهای بتن ریزی
        

 ** رعایت موارد ایمنی در هنگام حفر چاه 18
        

          

          

          

          

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

 امضا ء :     امضا ء :          

 (کارگاه ایمنی)های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه

 

11 

 3-9-12بند  -12مبحث : چاه حفر ایمنی موارد **          8-11-12بند  -12مبحث : مصالح  مناسب کردن انبار در ایمنی نکات* 

 



 

   
 چک لیست کنترلی عملیات ساختمانی

 ( کنی پی از قبل سازی آماده)
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل کنترل اولیه

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

1 
دریافت مجوزهای مورد نیاز و پروانه 

* ساخت  
        

2 

بررسی معارضین واقع در کارگاه با توجه 

استعالمات صورت گرفته از مراجع ذی 

ربط و مشخص کردن محل دقیق آنها با 

 سونداژ

        

3 
کنترل رعایت حریم های الزم ساختمان از 

** تاسیسات برق ، گاز و ..  
        

4 
آماده کردن وسایل مورد نیاز جهت انجام 

ساختمانی عملیات  
        

5 
بوته کنی و برداشتن عوارض مزاحم و 

 تسطیح نسبی
        

         کنترل کف و تطابق با ضوابط شهرداری 6

7 
صحت استقرار ساختمان نسبت به پالن 

 مجموعه
        

8 
بررسی احتمال وجود قنات ، چاه و 

 معارضهای دیگر
        

9 
توسط گروه تعیین بنچمارك و کنترل آن 

 نقشه برداری و تثبیت آن تا پایان کار
        

 صحت پالن پی کنی شامل ابعاد و زوایا 10
        

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

 امضا ء :     امضا ء :          

 12 (کنی پی از قبل سازی آمادههای بتنی مسلح )اصول نظارت در سازه

 10-4-جدول پ -17مبحث :  .. و گاز ، برق تاسیسات از ساختمان الزم های حریم* *        3-4-14بند  -2مبحث :  ساخت پروانه و مجوزها* 

 



 

   
 چک لیست کنترلی عملیات ساختمانی

 ( کنی پی از قبل سازی آماده)
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل کنترل اولیه

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

11  
تعیین رقوم نقاط مختلف زمین در کنجها 

         نسبت به  بنچمارك احیا شده

 رل بعدینتها جهت کمیخکوبی آکس 12
        

13 
گمانه زنی به تعداد مشخص جهت 

         * تشخیص وضعیت خاك

14 
برداشت از توپوگرافی زمین و مقایسه 

         آن با نقشه سایت و تهیه لیست کوپاژ

          

          

          

          

          

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام خانوادگی :نام و 

  

 سمت :    سمت :       

    

 
 
 
 

 امضا ء :     امضا ء :    

 13 کنی( پی از قبل سازی آماده)های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه

 1-2-7 جدول -7 مبحث:  خاك وضعیت تشخیص جهت زنی گمانه* 



 

   
 چک لیست کنترلی عملیات ساختمانی

 (گودبرداری)
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل کنترل اولیه

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

1 
بررسی محل پروژه بازدید شده و 

 معارضین محلی رویت شده
        

         بررسی پالن همجواری  2

3 
بررسی نقشه پالن سازه نگهبان خرپایی برای 

 کلیه ابعاد موجود
        

         بررسی سازه نگهبان طبق پالن  4

         بررسی نقشه نمای مقطع سازه نگهبان خرپایی  5

         بررسی شناژها و دتایل های مربوطه  6

7 
بررسی اعضا افقی بین شمع و 

 فونداسیون 
        

         بررسی مهاربندی اعضا سازه نگهبان خرپایی 8

         بررسی محل مهاربندی ها )جانمایی( دقیقاً  9

         اعمال تدابیر الزم برای خاك های ریزشی 10

     احداث سازه نگهبان برای همه اضالع  11

         

     توضیحات : 
 نام و نام خانوادگی :

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

 امضا ء :     امضا ء :          

 (گودبرداری)های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه

 

14 



 

   
 چک لیست کنترلی عملیات ساختمانی

 (گودبرداری)
 تاریخ  : 

         

  بلوک :   شماره طرح : 

  طبقه :   پروژه :  شماره نقشه 

  :واحد   آدرس : 

         

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 کنترل کنترل اولیه

 تاریخ :  شرح عدم انطباق نهایی 

OK NC OK 

         بررسی نحوه برداشتن خاك و پشته خاکی 12

         بررسی طول ریشه شمع ها  13

14 
بررسی مراحل اجرایی و روش اجرا و روش 

 برچیدن سازه نگهبان 
        

15 
بررسی توضیحات فنی و مشخصات بتن و 

 فوالد در میلگردها 
        

16 
بررسی سازه نگهبان مناسب چنانچه ساختمان 

 مجاور به ساختمان موجود تکیه داده است
        

17 
بررسی نقشه ها طرح چند سازه نگهبان 

 متفاوت 
        

18 
بررسی نقشه جزئیات اتصاالت اعضا سازه 

 نگهبان خرپایی 
        

19 
ات اعضا مهاربندی سازه نگهبان بررسی جزئی

 خرپایی
        

20 
یات فونداسیون سازه ئبررسی نقشه جز

 نگهبان خرپایی 
        

21 
بررسی جزئیات اتصال اعضا مایل به 

 فونداسیون
    

     بررسی جزئیات اتصال خرپاهای مجاور هم 22

         

     توضیحات : 
 خانوادگی : نام و نام

  

 نام و نام خانوادگی :

  

 سمت :    سمت :       

    
 
 
 

 امضا ء :     امضا ء :    

 15 (گودبرداری)های بتنی مسلح اصول نظارت در سازه
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