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 کنترل مراحل نظارت معماری چک لیست
پیوست شده است. قاعدتأ با توجهه بهه نهو      در انتها، چک لیست پیشنهادی جهت کمک به کنترل دقیق تر مراحل معماری،

 ساختمان تحت نظارت خود و سایر مولفه های موثر بر امر نظارت معماری می توانید مواردی را به آن اضافه نمایید.    

  لیت شرح فعا مرحله 

 صحیح

 

مغایر 

 نقشه

 

مغایر 

ضوابط 
 شهرسازی

 

مغایر 

مقررات 

 ملی

 

نیاز به 

اصالح 

 نقشه

 

نیاز به 

مکاتبه 

 باطراح

 

نیاز به 

مکاتبه 

 بامحاسب

 
 
 
 
 

فونداسیییو

 ن

        بر و کف

        عمق خاکبرداری

        درز انقطا 

        کد زیر پی

        کد روی پی

        اله آسانسورمحل و ابعاد چ

        محل و ابعاد راه پله

        رعایت ایمنی در این مرحله

 
 
 
 

 اسکلت

        درز انقطا 

        سازهجانمایی ستون ها در انطباق با نقشه های معماری و 

        ابعاد چاله آسانسور با احتساب نازککاری

        ابعاد راه پله با احتساب نازککاری 

        ابعاد نورگیرها با احتساب نازککاری

        کد ارتفاعی عناصر سازه ای در انطباق با نقشه های معماری

        کد ارتفاعی پاگرد های راه پله

        محل بادبندها و دیوارهای برشی در انطباق با  بازشو های معماری

        محل داکت های تاسیساتی

        بینی اتصاالت سازه نگهدارنده نماپیش 

        رعایت ایمنی در این مرحله

 

 

 

 سقف ها

        ابعاد چاله آسانسور با احتساب نازککاری

        ابعاد راه پله با احتساب نازککاری 

        ابعاد نورگیرها با احتساب نازککاری

        محل داکت های تاسیساتی

        ی اتصاالت سقف کاذب پیش بین 

        وال پست های نما

        وال پست های دیوارهای خارجی در صورت نیاز

        وال پست های دیوارهای داخلی در صورت نیاز

        کنترل مجدد شیب شمشیری پله

        حفظ محیط زیست

        رعایت ایمنی در این مرحله 

 

 

 

 

        درز انقطا 

         91و  3مواد و مصالح با تاییدیه های استاندارد و منطبق بر مبحث 

        بلوکاژ و کرسی چینی

        تیغه چینی در انطباق با نقشه های مصوب

        ابعاد و مساحت سطح زیربنای فضاهای مختلف
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سییییی ت 

 کاری

        ضخامت دیوارها

        هشتی گیر دیوارها

        آتش بندی دیوار واحد های مستقل

        ابعاد راه پله و پاگردها 

        ابعاد بازشوها

        نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها

        محل داکت ها و ممانعت از تخریب سقف ها و دیوارها

        نما انطباق نما با دیتیل های ساز نگهدارنده و نقشه مصوب کمیته 

        شیب رمپ ها

        ابعاد دهانه ورودی پارکینگ ها و مسیر حرکت و گردش اتومبیل

        کروم بندی و شیب بندی بام

        تمهیدات فضای سبز بام و محوطه

        تمهیدات الزم برای عایق های رطوبتی 

        تمهیدات الزم برای عایق های حرارتی

        تمهیدات الزم برای عایق صوتی

        ارتفا  جان پناه بام و مهار بندی آن به سازه اصلی

        دپوی مصالح و نخاله

        حفظ محیط زیست

        رعایت ایمنی در این مرحله

 

 

 

 

 

نیییییاز  

 کاری

        درز انقطا 

        مواد و مصالح با تاییدیه های استاندارد 

        کنترل اجرا مطابق با جدول نازککاری

        عایق های رطوبتی

        عایق های حرارتی

        عایق صوتی

        الزامات آتش نشانی 

        کنترل مجدد نما با دیتیل های ساز نگهدارنده و نقشه کمیته نما 

        کنترل نورپردازی نما

        له و پاگردها و ارتفا  تک پله هاابعاد راه پ

        ارتفا  نرده ها و جان پناه ها

        کنترل اجرای سقف کاذب

        کفسازی فضاها

        ابعاد و جنس درب ها و پنجره ها

        قرنیز کف پنجره ها  و باران گیر 

        لهکنترل اجرای صحیح سرویس بهداشتی در جهت خالف قب

        محوطه سازی

        صندوق پستی

        حفظ محیط زیست

        رعایت ایمنی در این مرحله

اتمههههههههام 
عملیههههههات 

 ساختمانی

        کنترل نهایی تمامی موارد قبلی جهت رفع نواقص

        تاییدیه آسانسور

        نقشه ازبیلت

        تاییدیه آتش نشانی
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 یوست هاپ
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