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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

ﺻﻔﺤﻪ  1از 2

مدیریــت کنتــرل و ارزیــابی پـــروژه
5

5

گزارش نظارت بر اجرای ساختمان بنایی محصور شده با کالف ( مرحله کرسی چینی)

شهــــــرداری ..........................
ضوبرُ ثجت گسارش:

تبریخ ثجت گسارش:

تبریخ ثبزدیذ هٌْذس ًبظر:

ًبم هبلک:
ضوبرُ پالک ثجتی:
تؼذاد طجقبت سبزُ:

ضوبرُ پرٍاًِ سبختوبًی:
تبریخ صذٍر پرٍاًِ:
هسبحت کل زیرثٌب:

ًبم هجری ریصالح:
هرحلِ سبختوبًی:
ًَع اسکلت:

ًطبًی:

درخَاست تؼطیلی سبختوبى:

هرحلِ

ػٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاى

ردیف

1

اسٌبد ٍ هذارک هَجَد در کبرگبُ (رًٍَضت پرٍاًِ سبختً ،قطِّبی هصَة ،تبثلَ هطخصبت).... ٍ ،

2

ضَاثط ایوٌی فردی ٍ کبرگبّی (ٍسبئل حفبظت فردیٍ ،سبئل ٍ سبزُّبی حفبظتیٍ ،سبئل دسترسی ٍ )...

هالحظبت کلی

3

ّوبٌّگی هَقؼیت استقرار ٍ اثؼبد هلک ثب سٌذ هبلکیت ٍ ًقطِّبی ثجتی ٍ تفکیکی( .حذٍد ارثؼِ ،پالک ثجتی)

4

ضَاثط ضْرسبزی( ،اثؼبد سبختوبى ،طَل پیطبهذگی ثبلکٌْب ،تراز ارتفبػی طجقبت ،هسبحت زیرثٌب ٍ ارتفبع کل سبختوبى)

5

آهبدُ سبزی ،تراکن هٌبست ٍ ،پبیذاری خبک ثستر سبختگبُ( ،هطخصبت ظبّری خبک ،ػذم ٍجَد خبک دست ریس)

6

ٍضؼیت هیلگردّبی هصرفی (ػذم خَردگی ٍ پَسیذگی ،ضکل ظبّری) ٍ هصبلح سٌگی ثتي (ضي ٍ هبسِ)

ٌّذسِ سبختوبى

7

ارتفبع ٍ تؼذاد طجقبت( .تؼذاد طجقبت ٍ زیر زهیي ،تراز زیرزهیي ٍ ثبم ،هحذٍدیت ارتفبػی ّر طجقِ ٍ اختالف تراز در یک طجقِ)

8

پالى سبختوبى ( .تقبرى ،تَزیغ یکٌَاخت ٍ هتقبرى دیَارّبی سبزُای در پالىً ،سجت طَل ثِ ػرض ،اثؼبد پیص آهبدگی ،درز اًقطبع)

9

هراحــــــل اجرایـــــــی

10
11

ضبلَدُ ( ،ػرض ،ػوق ،تراز ارتفبػی ،اجرای پلکبًی در زهیيّبی ضیجذار ثب رػبیت ّوپَضبًی ،کیفیت هصبلح هصرفیً ،حَُ اجرا)

12

کرسی چیٌی( ،ػرض ،ػوق ،تراز ارتفبػی ،کیفیت هصبلح هصرفیً ،حَُ اجرا ،سیوبًکبری ،ػبیق رطَثتی)

13

کالف ثٌذی افقی در تراز زیر دیَار (هحل استقرار  ،اثؼبد هقطغ ،ػیبر سیوبى ،کیفیت ٍ هقبٍهت ثتي)
هیلگردّبی طَلی ٍ ػرضی کالفّبی افقی( .تؼذاد ،قطر ،چیذهبى ،قالة ٍ زاٍیِ خن ،طَل ّوپَضبًی ،هحل ٍصلِ ،پَضص ثتٌی)

15

کالف ثٌذی قبئن (هحل استقرار ،اثؼبد هقطغ ،فبصلِ)

16

هیلگردّبی طَلی ٍ ػرضی کالفّبی قبئن (تؼذاد ،قطر ،چیذهبى ،قالة ٍ زاٍیِ خن ،طَل ّوپَضبًی ،هحل ٍصلِ)

17

قجَل

درحذ قبثل قجَل

غیرقبثل قجَل

هقطغ قبئن سبختوبى( ،ضَاثط طرُّب ٍ ،دیَارّبی سبزُای ٍ غیر سبزُای پیص آهذُ)

هقذار دیَارّبی سبزُای (دیَار ًسجی) در ّر طجقِ ٍ در ّر اهتذاد.

14

قبثل

بلی

خیر

دستگبُ پلِ( .استحکبمً ،حَُ اجرا ،کیفیت هصبلح هصرفی ،اتصبالت ػرض هفیذ)

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ :

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺮي ذﯾﺼﻼح:

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﻬﺮداري:

ثجت گسارش ،ثب حفظ هسئَلیت کبهل هٌْذس
ًبظر ثالهبًغ اػالم هیگردد.
اهضبء ًبظر ػبلی  /هقبم هسئَل:

