
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ) گروه ج (  يبتن يساختمانها يياجرا ياز جهت ارائه نقشه هايموارد مورد ن

 د حماسب و ... ( يمورد تاک ي نامه اانيو نکات آئ يات طراحينقشه )فرض يحات عموميتوض -
 ون و بنت مگريز فونداسترا يون و مقطع مربوطه ، امراه با کداايپالن فونداس -
آن نسالالالال ت بالالالاله سالالالال ون االالالالا و  يريو حنالالالالوه گالالالالرارگ يتيت تعالالالالداد و طالالالالور آرمالالالالاتور تقالالالالويالالالالو گسالالالالبده بالالالالا رعا ينالالالالوار ياالالالالا يون در پالالالالي فونداسالالالالنيت بالالالالاپ و پالالالالائيالالالالپالالالالالن  الالالال که تقو -
 يبر  يوار اايد
  يبر  يواراايس ونها و د يپ بنديپالن ت -
 طع مربوطه و مقا يبر  يواراايگائم س ونها و د يمنا -
 ات مربوطه يامراه با جزئ يبر  يواراايباز  واا در د يريحمل گرار گ -
  يط قات امراه با کد ارتفاع يزي رريپالن ت -
 ات پوتر کنار داک هايو جزئ يزي رريداک ها در پالن ت يريحمل گرار گ -
 اا و مقاطع مربوطه ريت يافق يمنا -
  ات کامل مربوط به سازه پو ش سقفيجزئ -

  دتایل اجرایی و جزئیات کاملبا ارائه ان گابها به سازه يحنوه اتصار م -

 امون دس گاه پله ري پرينشدن ت ریشانه گت يون و تراز ط قات ، رعاي حنوه و حمل اتصار به فونداسنيات سازه دس گاه پله ، امچنيجزئ -

 ت و ...يس پليات کامل از چاله آسانسور  امل مقاطع مربوطه ، بيئه جزئون و ارايت چااک آسانسور و ابعاد آن در پالن فونداسيش موگعيمنا -
 ارائه جدور نقشه  -
 از (ي) در صورت ن  يات سازه نگه ان جهت گود برداريارائه جزئ -
 .ستيالزام يليحات تکميران به صورت توضي نامه بنت انيآئ يت بنداايدر ارائه موارد فوق ، رعا -

 الزامي است. سقف و ديوارها )نما دار و بدون نما (در نقشه هاي معماري و سازه  ، بام  سازي و ارائه دتايل اجرايي کف-

 ارائه گردد.  .نام مالک fdbو  .نام مالکedbارائه فايل محاسباتي به صورت خالصه صرفاً به نام مالک با پسوند  -
 

 : مالک ينام و نام خانوادگ     مهندس حماسب :  ينام و نام خانوادگ
 
 
 

 

 اريخ :ت (گروه ج  چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي بتني       

 7از   3فحه ص   

 

 مشخصات كلي ساختمان

 نام پروژه :   -

 محل پروژه :  -

 :نقشه  يمهندس طراح يدفتر فننام   -

 كاربري :  -

 تعداد طبقات :  -

 زير بناي ساختمان :   -

 ارتفاع ساختمان :   -



 

 : طراحي كامپيوتري 

 S..................................          مطابق مبحث نهم مقررات ملي ايران :                                  خمشي :  هاي نوع آرماتور.1

 S..................................          مطابق مبحث نهم مقررات ملي ايران :                                   برشي :  هاي نوع آرماتور.2

3.fc  روزه نمونه استوانه اي بتن ( در محاسبات  :  22مت و)مقا.................................. 

4.Ec ..................................................................: مدول االستيسيته بتن ( در محاسبات ( 

 ...................................................:  در نظر گرفته شده در محاسبات گالي بتنچميزان .5

 سيستم مقاوم در برابر بار جانبي : .6

 ويرايش چهارم: ............................................ 2222 استاندارد 4-3براساس جدول 

 ويژه                          متوسط                            معمولي          : شکل پذيري سازه در برابر بار جانبي.7

 .…………………………نرم افزار آناليز و طراحي سازه : .2

 ...........مي باشد . آيين نامه طراحي انتخاب شده در فايل محاسباتي ................................................................................9

 خير   بلي      آيا ديافراگم طبقات در فايل بطور صحيح در نظر گرفته شده است ؟.12

 خير   بلي      آيا بارگذاري مرده طبقات و بام به درستي در نظر گرفته شده است ؟.11

از مقررات ملي ساختمان صورت  آيا بار گذاري زنده طبقات با توجه به كاربري فضاها مطابق با مبحث ششم.12

 گرفته است ؟ 

 خير   بلي     

در مواردي كه نياز به استفاده از تير چه مضاعف مي باشد ، آيا بار كف طبقات به اندازه كافي افزايش داده .13

 شده است ؟  

 خير   بلي     

  = Iرم:   ......................................  ويرايش چها 2222 استانداردگروه بندي ساختمان از نظر اهميت مطابق .14

 ..…………………=A  :                                                            Aشتاب مبناي طرح نسبت .15

زمين نوع                     IIIن نوع زمي                  IIزمين نوع                Iزمين نوع              :  2222نوع خاك طبق استاندارد .16
IV   
 آيا ميانقاب به نحو مناسبي از سازه جدا شده است؟.17

 در صورتيکه جدا شده ارايه دتايل و جزئيات كامل الزامي است.

بلي     
 

 خير  

 ..............درصد مشاركت بار زنده طبقات و بار برف بام در محاسبه نيروي جانبي زلزله : ............12

 .درصد مشاركت درست در نظر گرفته شده است ؟ ...........................................19

 با توجه به توزيع غير خطي بار جانبي در ارتفاع برابر ................... K.ضريب 22

 

 

                    :ضاء پر كننده چك ليستام                                                                                                            

 

 اريخ :ت چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي بتني گروه ج (       

 7از 4فحه ص   

 



 ويرايش چهارم (: 2222 استاندارديب زلزله و برش پايه ) مطابق رمحاسبه ض**

 روش محاسبات الزامي مي باشد() ذكر تمامي ضريب ها و 

 ارتفاع ساختمان از روي تراز پايه: نوع زمين:   

 A: 

T: 

: 

: 

S: 

: 

: 

N: 

: 

:𝓟 

  =                                                      C=                                        
 

 ؟  مي باشد در پالن منظمآيا ساختمان .21

 ....................................................گردد..ويرايش چهارم ذكر  2222 استاندارددر صورت نامنظم بودن نوع نامنظمي مطابق 

 خير   بلي     

 .....................................................................................................................................نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگوني برابر    .22

زلزله متعامد ) در صورت وجود شرايط ( در تركيب بار گذاري در نظر  در خصوص اثر هم زمان  4 -1 – 3آيا ضوابط بند .23

 گرفته شده است ؟ 

 خير   بلي     

 ............................................................... نوع آناليز سازه  :.24

 خير   بلي      آيا خروج از مركزيت تصادفي در محاسبات در نظر گرفته شده است ؟.25

 خير   بلي      = Aj .................................مقدار در نظر گرفته شده : .........محاسبه شده است ؟        Aj آيا ضريب بزرگنمايي.26

 

 :ضاء پر كننده چك ليستام

 

 

 اريخ :ت چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي بتني گروه ج (       

 7از  5فحه ص   

 

 ت؟آيا بار مرده و زنده دستگاه پله و راهرو ها بطور صحيح در نظر گرفته شده اس.27
 ......................................................راهرو ...بار زنده پله و  ............................................اهرو .....بار مرده پله و ر

بلي     
 

 خير  



بلي      آيا پله در فايل كامپيوتري سازه مدل شده است ؟ .22
 

 خير  

حل واقعي خود قرار گرفته است ؟ ) مطابق دتايل ارائه شده در دكانيوتن و جانپناه در م  275آيا بار ديوار ها با وزن واحد سطح بيش از .29

 نقشه هاي سازه و معماري (

 ...................................بدون نما ....................................               ................بار مرده ديوارهاي پيراموني :  نمادار ................................

 بار جان پناه : ................................................................              بار تيغه جدا كننده فضاها : ................................................................

بلي     
 

 خير  

بلي      طبقه زيرين و جانپناه در تراز بام در نظر گرفته شده است ؟ آيا جرم موثر ديوار ناشي از مجموع نصف ديوار .32
 

 خير  

بلي      ويرايش چهارم(       2222آيا براي كل ساختمان ) سازه( اثر مولفه قائم نيروي زلزله لحاظ گرديده است يا خير؟ ) مطابق استاندارد  .31
 

 خير  

بلي      به صورت طره ساخته ميشوند مولفه قائم نيروي زلزله در نظر گرفته شده است:آيا براي بالکنها و پيش آمدگي هايي كه 
 

 خير  

بلي      آيا تراز پايه ساختمان درست در نظر گرفته شده است ؟ .32
 

 خير  

بلي      پشته اعمال شده است ؟ آيا نيروي زلزله در تراز خر. 33
 

 خير  

بلي      ت در نظر گرفته شده است ؟آيا تعداد مود نوسان درس.34
 

 خير  

 حداقل مودهاي نوسان در نظر گرفته شده در تحليل ) ديناميکي و طيفي (..........................تعداد .35

بلي      آيا مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ) بارهاي وارد بر ساختمان ( كامال رعايت شده است ؟ .36
 

 خير  

 عي ساختمان تحت اثر نيرو هاي جانبي ) باد يا زلزله ( كنترل شده است ؟واق يير مکان جانبي آيا تغ.37

 ........................ X   ....................................Yحداكثر تغييرات جانبي واقعي طبقات درجهت 

 ..........................   X  ..................................Yحداكثر تغيير مکان واقعي مجاز طبقات در جهت

بلي     
 

 خير  

بلي      كنترل شده است ؟  مکان( حداكثر تيرها تحت اثر بارهاي سرويس آيا خيز )تغيير.32
 

 خير  

 دال كف :                         تير :               ديوار :                ستون :                 :    ) بر اساس مبحث نهم مقررات ملي (ضريب ترك خوردگي خمشي در مقاطع .39

 دال كف : تير :              ديوار :                               :           ستون                  :  ) بر اساس مبحث نهم مقررات ملي (  ضريب ترك خوردگي پيچشي در مقاطع .42

 دال كف :                          ديوار :              تير :                 ستون :            :   ) بر اساس مبحث نهم مقررات ملي (ضريب ترك خوردگي نيرو محوري در مقاطع .41

     بلي . آيا ترك خوردگي تير و ستون و ديوار برشي در فايل بطور صحيح در نظر گرفته شده است ؟ 42
 

 خير  

بلي      i𝝦 =.....................................ميزان شاخص پايداري مجاز ..........................         آيا شاخص پايداري كنترل شده است ؟.43
 

 خير  

بلي      در فايل بطور صحيح در نظر گرفته شده است ؟   P - ∆آيا ضريب .45
 

 خير  

 ..................................: بار مرده: .................................................................  بار زنده:  ...................................  P - ∆ بارها در اثريب اضر .46
بلي      ست ؟ آيا نوع قاب از نظر ميزان شکل پذيري در فايل محاسباتي درست انتخاب شده ا.47

 
 خير  

بلي      آيا ضوابط شکل پذيري در مورد ا بعاد تير و ستون رعايت شده است ؟ .42
 

 خير  

بلي      آيا ضوابط شکل پذيري در مورد حداقل و حداكثر ميلگردها رعايت شده است ؟.49
 

 خير  

بلي      ه است ؟آيا ضوابط شکل پذيري در مورد ضخامت ديوارهاي برشي رعايت شد.52
 

 خير  

 آيا ميزان پوشش الزم بتن براي ميلگرد ها جهت طراحي مقاطع بر اساس مبحث نهم مقررات ملي  رعايت شده است ؟.51
  ) با در نظر گرفتن ضوابط آتش سوزي و شرايط محيطي مبحث نهم از مقررات ملي ساختمان (

 ...............................................................پوشش آرماتورستونها ......................   

 پوشش آرماتور تيرها .......................................................................................   

 ...................پوشش آرماتور ديوار برشي..........................................................   

بلي     
 

 خير  

بلي      (بادر نظر گرفتن ضوابط آتش سوزي مبحث نهم از مقررات ملي ساختمان آيا محدوديت حداكثر درصد آرماتورطولي ستونها برآورده شده است ) .52
 

 خير  

بلي      ه است؟ زلزله براي كنترل قابها بدون ديوار برشي ارائه و كنترل شد % 25آيا فايل  .53
 

 خير  

 خير  بلي      براي كنترل ديوارهاي برشي ارائه شده است؟   ٪52آيا فايل .54



 
بلي      آيا كنترل برشي مطابق مبحث نهم مقررات ملي در تير ها و ستونها انجام شده است ؟ .55

 
 خير  

بلي      رل شده است ؟ ) ارائه جزئيات اجرايي الزاميست( آيا نيروي زلزله براي قطعات الحاقي و اجزاء ساختمان كنت.56
 

 خير  

بلي      آيا ديافراگم ها ) كف هاي سازه اي ( براي تحمل نيروي زلزله كنترل شده است ؟.57
 

 خير  

بلي      آيا سازه براي زلزله سطح بهره برداري كنترل شده است ؟ .52
 

 خير  

 :  پر كننده چك ليست  ضاءما

 

 

 اريخ :ت چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي بتني گروه ج (       

 7از   6فحه ص   

 

 مالحظات : 

 .................................................................................نوع سيستم سقف نقشه هاي اجرايي :

و ابعاد و مشخصات فني مطابق دستورالعمل سازمان نظام مهندسي:  .  در صورتي كه سقف تيرچه بلوك است نوع بلوك59

................................................................................................................................... 

 خير   بلي      به بار و دهانه درست محاسبه شده است ؟ .   در صورتي كه سقف تير چه بلوك است آيا مشخصات تيرچه با توجه 62 

.  در صورتي كه سقف تيرچه بلوك است آيا فواصل حداكثر بلوكها و تيرچه ها از يکديگر و استفاده به موقع از 61  

 تيرچه دوبل رعايت شده است ؟ 

 خير   بلي     

 خير   بلي      در نقشه ها ارائه شده است ؟    94ل سوم نشريه از فص 2. . آيا جزئيات كالف مياني مطابق با بند 62  

 خير   بلي      .   آيا محل داكت ها در نقشه تيرريزي و جزئيات پوتر كنار داكت ارائه شده است ؟ 63  

 خير   بلي      .  آيا حداقل و حداكثر ميزان فوالد الزم در مقاطع ستو نها رعايت شده است ؟ 64  

 خير   بلي      .  آيا حداقل و حداكثر ميزان فوالد الزم  در مقاطع تير ها رعايت شده است ؟ 65  

 ارايه شده است ؟ 2222 استاندارد.آيا جزئيات درز انقطاع در نقشه مطابق 66  

 .ميزان درز انقطاع ...............................................................        

 خير   بلي     

 خير   بلي      .   آيا حداقل و حداكثر ميزان فوالد الزم در مقاطع ديوارهاي برشي رعايت شده است ؟ 67  

 خير   بلي      .  آيا ضوابط مبحث نهم مقررات ملي در مورد طول مهاري ميلگرد هاي تير در ستونها رعايت شده است ؟ 62  

 خير   بلي      ل پذيري در مورد مقدار فاصله و آرايش خاموت ستونها رعايت شده است ؟ .  آيا ضوابط شک69  

 خير   بلي      .  آيا ضوابط شکل پذيري در مورد مقدار فاصله و آرايش خاموت تير ها رعايت شده است ؟ 72  

 خير   بلي      شده است ؟ ديوارهاي برشي رعايتل پذيري در مورد المان هاي مرزي .  آيا ضوابط شک71  

 خير   بلي      .  آيا ضوابط مربوط به المان مرزي در ديوارهاي برشي رعايت شده است؟72  

 خير   بلي      .  آيا ضوابط بازشو در ديوار برشي در صورت نياز رعايت شده است؟73  

 خير   بلي      ستون رعايت شده است ؟ .  آيا ضوابط شکل پذيري براي ابعاد و برون محوري تير و 74  

 خير   بلي      .  آيا ضوابط مبحث نهم مقررات ملي در مورد خم و قالب ميلگرد ها رعايت شده است ؟ 75  

 خير   بلي      .  آيا طول وصله ميلگرد ها با توجه به مبحث نهم مقررات ملي در نقشه مشخص شده است ؟ 76  

 خير   بلي      ؟  است ابط خاموت گذاري در محل اتصال تير به ستون با توجه به نوع شکل پذيري رعايت شده.  آيا ضو77  

 خير   بلي      .  آيا پالن و جزئيات اجرايي اتصاالت دستگاه پله در نقشه اجرايي مشخص شده است ؟ 72  

 خير   بلي      ده است ؟.  آيا آرماتور حرارتي ديافراگم سقف به درستي تعبيه ش79  

 
 

 



     :ضاء پر كننده چك ليستام

                                                                                                  
 

 

 

 

 

 
  

 

 اريخ :ت چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي بتني گروه ج (       

 7از  7فحه ص   

 

 مالحظات : 
 ...............................................................................فونداسيون:سيستم 

 ..............................................................ويرايش : .................................................................... .نرم آفزار آناليز و طراحي فونداسيون :22  

 ..............................................................................................  مقاومت مجاز خاك : 21  

 خير   بلي      .  آيا گزارش ژئو تکنيك و مکانيك خاك وجود  دارد ؟22  

 خير   بلي      اب شده است ؟.  آيا مقاومت مجاز خاك بطور صحيح انتخ23 

 خير   بلي        ks..................................:              ( بطور صحيح در نظر گرفته شده است ؟   ks.  آيا مدول عکس العمل زمين  )  24 

 خير   بلي      شده است ؟ نداسيون وارد و.  آيا نيروهاي پاي ستون ، ديوار و مهاربند ها بطور صحيح درفايل ف25 

 خير   بلي      نداسيون انجام شده است ؟ ودر ف  uplift.  ايا كنترل  26 
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