
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 د محاسب و ... (يمورد تاک ين نامه هايو نکات آئ يات طراحينقشه )فرض يحات عموميتوض -

 ون و بتن مگريتراز فونداس يا کدهاون و مقطع مربوطه ، همراه بيپالن فونداس -

و نحاوه   يتيت تعاداد و طاوآ آرمااتور تقاو    يا و گساترده باا رعا   يناوار  يهاا  يون در پا ين فونداسا يت باال و پاائ يپالن شبکه تقو -

 بندهامهارآن نسبت به ستون ها و  يريقرارگ

 ستونها و باد بندها  يپ بنديپالن ت -

 آنها  يريا جهت قرارگقائم ستونها و باد بندها همراه ب ينما -

 ات مربوطه يباز شوها در باد بندها همراه با جزئ يريمحل قرار گ -

  يطبقات همراه با کد ارتفاع يزيرريپالن ت -

 ر کنارداکتهايات تيو جزئ يزيرريداکتها در پالن ت يريمحل قرار گ -

 رها و مقاطع مربوطه يت يافق ينما -

 قف ات کامل مربوط به سازه پوشش سيجزئ -

 دتايل اجرايي و جزئيات کامل ان قابها به سازه ينحوه اتصاآ م -

راماون  ير پيا ر نشادن ت يا ت شاانه گ يا ون و تاراز طبقاات ، رعا  ين نحوه و محل اتصاآ باه فونداسا  يات سازه دستگاه پله همچنيجزئ -

 دستگاه پله 

کاماال از چا ااه آسانسااور شااامل مقاااطع  اتيااون و ارائااه جزئيت چاهااآ آسانسااور و ابعاااد آن در پااالن فونداساايااش موقعينمااا -

 ت و ...يس پليمربوطه ، ب

 ارائه جدوآ نقشه 

  ستيا زام يليحات تکميران به صورت توضين نامه بتن ايآئ يت بندهايدر ارائه موارد فوق ، رعا

 الزامی است. ه سقف و دیوارها )نما دار و بدون نما (در نقشه های معماری و ساز ، بام ارائه دتایل اجرایی کف سازی و-

 ارائه گردد. .نام مالک  fdbو .نام مالک edbارائه فایل محاسباتی به صورت خالصه صرفاً به نام مالک با پسوند  -

 

 

 مالک  ينام و نام خانوادگ     مهندس حماسب  ينام و نام خانوادگ
 

 :خ یارت ( گروه ج  چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي فوالدي       



 8از   3ه صفح   

 

 

 مشخصات کلي ساختمان                                                           

 نام پروژه :   -

 محل پروژه :  -

 : نقشه  يطراح يمهندس ينام دفتر فن  -

 کاربري :  -

 تعداد طبقات :  -

 زير بناي ساختمان :   -

 ارتفاع ساختمان :   -

 

 

   

 

   :ده چك ليستكننامضاء پر                                                                                    

 

 

 

 

 طراحي کامپيوتري                                                                

 ورد انتظار فوالد:.............................................    وتنش تسليم مفوالد : تعيين شده  تنش تسليم.1

2.fc  روزه نمونه استوانه اي بتن ( در محاسبات : 22) مقاومت........................................................ 

 ........................................................................ا ي فوالد :چگ.3

 .........................................................................چگا ي بتن : .4

 ...................................................................: (  4-3ويرايش چهارم جدوآ  2222تاندارد )براساس اسسيستم مقاوم در برابر بار جانبي.5

  ويژه                                     متوسط                                   :   معمو ي شکل پذيري سازه در برابر بار جانبي.6

 طاع .....................................مقدار درز انق.7

 ...............................نرم افزار آنا يز و طراحي سازه : ...........................................................ويرايش : ..........................2

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

 خير   لي ب (.......مطابق بند)؟ت ملي در نظر گرفته شده استمقررامبحث دهم  دوما زامات تحليل طراحي براساس فصل .آيا 12

مطبق مبحث دهم مقررات ملي در نظر گرفته  ترکيبات بارگذاري(در notional) جانبي  فرضياعماآ بارهاي  .آيا11

 (مطابق بند.......)شده است ؟

خير    ليب
 

خير    ليب ؟معماري  مصوب مطابقت دارد آيا فايل آنا يز سازه و فونداسيون از نظر فواصل ستونها و ارتفاع طبقات با.12
 

خير    ليب ه و فايل انطباق دارد ؟آيا نوع اتصاآ تير و ستون و پاي ستون در نقش.13
 

خير    ليب آيا ديافراگم طبقات و بام در فايل بطور صحيح در نظر گرفته شده است ؟ .14
 

خير    ليب آيا بارگذاري مرده طبقات به درستي در نظر گرفته شده است ؟ .15
 

  = Iچهارم:   ......................................   ويرايش 2222گروه بندي ساختمان از نظر اهميت مطابق استاندارد .16

 ..…………………=A  :                                                            Aشتاب مبناي طرح .نسبت 17



 

 
 

 تاریخ : ( گروه ج  چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي فوالدي       

 8از   4صفحه    

 

   IVزمين نوع                     IIIزمين نوع                   IIزمين نوع                Iزمين نوع               :  2222 استانداردنوع خاك طبق .19

 خير   بلي      (در صورتيکه جدا شده ارائه دتايل و جزئيات کامل ارائه گردد.آيا ميانقاب به نحو  مناسب از سازه جدا شده است ؟).12

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

 ) ذکر تمامي ضريب ها و روش محاسبات ا زامي مي باشد(

 ارتفاع ساختمان از روي تراز پايه: مين:نوع ز   

 A: 

T: 

: 

: 

S: 

: 

: 

N: 

: 

:𝓟 

  =                                                      C=                                        
 

   بي ز ز ه :درصد مشارکت بار زنده طبقات و بار برف بام در محاسبه نيروي جان.19

 خير   بلي      درصد مشارکت درست در نظر گرفته شده است ؟ ...........................................................22

   با توجه به توزيع غير خطي بار جانبي در ارتفاع برابر............................ kضريب .21

 خير   بلي      در نظر گرفته شده است ؟ آيا تراز پايه ساختمان درست .22

 خير   بلي      آيا نيروي ز ز ه در تراز خرپشته اعماآ شده است ؟ .23

 خير   بلي      آيا برش پايه در ز ز ه درست محاسبه شده است ؟ .24

 ...............................نسبت  نگر مقاوم به  نگر واژگوني .............................................25

 آنا يز ديناميکي                          نوع آنا يز سازه :                    آنا يز استاتيکي  .26

  

 امضاء پر كننده چك ليست                                                                                          

 



 

 تاریخ : ( گروه ج  چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي فوالدي      

  8  از  5صفحه    

 

خير   بلي      آيا ساختمان در پالن منظم مي باشد ؟ در صورت نامنظمي .........................................27
 

ورت وجود شرايط ( در ترکيب بار گذاري در نظر گرفته موضوع اثر هم زمان ز ز ه متعامد ) در ص 4-1-3آيا ضوابط بند .22

 شده است ؟ 

خير   بلي     
 

خير   بلي      آيا خروج ازمرکزيت تصادفي در محاسبات در نظر گرفته شده است ؟ .29
 

خير   بلي      =Aj ......................مقدار در نظر گرفته شده : ..................           محاسبه شده است ؟   Ajآيا ضريب بزرگنمايي .32
 

 آيا بار مرده و زنده دستگاه پله و راهروها به طور صحيح در نظر گرفته شده است؟ .31

 ................................بار زنده راهرو وپله:.....................-..............                 بار مرده راهرو و پله :....................................-

خير   بلي     
 

خير   بلي      .آيا پله در فايل کامپيوتري سازه مدآ شده است ؟32
 

)طبق دتايل در محل واقعي خود قرار گرفته است؟دکا نيوتن و جانپناه  275آيا بار ديوارها با وزن واحد سطح بيش از .33

 عماري(ارائه شده در نقشه هاي سازه و م

 ............................بدون نما :.............................      بار مرده ديوار هاي پيراموني :نما دار :...............................

 .........................................ناه :  ........بار جان پ............................       بار تيغه جدا کننده فضاها : ..................

 

 

    بلي 

 

 

 خير 

خير   بلي      پناه در تراز بام در نظر گرفته شده است ؟  آيا جرم موثر ديوار ناشي از مجموع نصف ديوار طبقه زيرين و جان.34
 

خير   بلي      يا خير؟ آيا براي کل ساختمان ) سازه( اثر مو فه قائم نيروي ز ز ه  حاظ گرديده است .35
 

خير   بلي      آيا براي با کنها و پيش آمدگي هايي که به صورت طره ساخته ميشوند مو فه قائم نيروي ز ز ه در نظر گرفته شده است؟.36
 

 آيا تعداد مود نوسان درست در نظر گرفته شده است ؟.37

 (..............................يطيفي،ل )ديناميکتعداد حداقل مود هاي نوسان در نظر گرفته شده در تحلي

خير   بلي     
 

خير   بلي      آيا مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ) بارهاي وارد بر ساختمان ( کامال رعايت شده است ؟.32
 

  : در کدام طبقات محاسبه شده است بزرگترين مقدار اختالف تغيير مکان واقعي  5-2بر اساس بند .39 

 است.  ..................رقدار عددي آن برابدر طبقه .....................نسبت به طبقه .....................و م

 

 بلي     

 

خير  
 

   .آيا خيز )تغيير مکان( حداکثر تيرها تحت اثر بارهاي سرويس کنترآ شده است ؟ 42

خير   بلي      ص پايداري  .......................................................................................ميزان شاخيا شاخص پايداري کنترآ شده است ؟ آ.41
 

  حاظ شده است  :    p- ∆.آيا اثر 42

 ...............ضريب بار مرده :.........................................................................................

 ضريب بار زنده :..........................................................................................................

خير   بلي     
 

 مبحث دهم )ا زامات طراحي  رزه اي ( حاظ شده است  ؟  3.آياضوابط فصل 43

 ..................................................................................:..................Ωoميزان ضريب 

خير   بلي     
 

 

                                                                  

 :تامضاء پر كننده چك ليس  

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                 

 :اریخت  گروه ج  چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي فوالدي   

 8از   6صفحه    

 

 طراحي اتصاالت

 خير   بلي      آيا اتصاالت مهاربند مطابق مبحث دهم مقررات ملي طراحي شده است؟.1

 خير   بلي      ررات ملي ميباشد ؟                                                     آيا اتصاالت صلب تير به ستون پاسخگوي نيروي طراحي مطابق مبحث دهم از مق.2

 خير   بلي      آيا کليه اتصاالت پاسخگوي نيروي طراحي مطابق مبحث دهم مي باشد ؟.3

رچه ته دف)ارائباشد ؟ يم يمبحث دهم از مقررات مل ا اتصاالت بادبند پاسخگوي نيروي طراحي مطابقاآي.4

  محاسبات دستي براي اتصاالت ا زاميست (

 خير   بلي     

 خير   بلي      باشد ؟ يم يمبحث دهم از مقررات ملايا اتصاآ پاي ستون پاسخگوي نيروهاي طراحي مطابق .5

ات براي )ارائه دفترچه محاسب ؟آيا اتصاالت مفصلي تير به ستون پاسخگوي برش ناشي از بارگذاري خواهد بود.6

 اتصاالت ا زامي است .(

 خير   بلي     

 

 خير   بلي      آيا خط آزاد خمش در اتصاالت مهار بند مطابق مبحث دهم از مقررات ملي رعايت شده است ؟ .7

 خير   بلي      ؟ دهم از مقررات ملي رعايت شده استآيا تناسب بعد جوش با ضخامت ورق مطابق با ضوابط مبحث .2

 

 مالحظات : 

 

 

 

 نقشه هاي اجرايي :

.  در صورتي که سقف تيرچه بلوك است نوع بلوك و ابعاد و مشخصات فني مطابق دستورا عمل سازمان نظام مهندسي: 1

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

 خير   بلي      .   در صورتي که سقف تير چه بلوك است آيا مشخصات تيرچه با توجه به بار و دهانه درست محاسبه شده است ؟ 2 

ر بلوکها و تيرچه ها از يکديگر و استفاده به موقع از .  در صورتي که سقف تيرچه بلوك است آيا فواصل حداکث3 

 تيرچه دوبل رعايت شده است ؟ 

 خير   بلي     

 خير   بلي      .   آيا پالن صفحه ستون در نقشه ها به درستي ارائه شده است ؟ 4

 خير   بلي      .  آيا جهت ستون ها در پالن ستون گذاري با فايل رايانه اي مطابقت دارد ؟5

 خير   بلي      .  آيا جهت تير ريزي در پالن و فايل رايانه اي مطابقت دارد ؟6

 خير   بلي      .  ايا محل داکت ها در نقشه تير ريزي و جزئيات تير کنار داکت ارائه شده است؟7

 خير        بلي ارائه  شده است ؟  2222 استاندارد.  آيا جزئيات درز انقطاع در نقشه مطابق 2

 خير   بلي      .  آيا کد هاي ارتفاعي طبقات در نقشه به طور صحيح ارائه شده است ؟ 9

 خير   بلي      مبحث دهم از مقررات ملي در نقشه ها مشخص شده است ؟ -2-5-3-12.  آيا محل وصله ستون مطابق ضابطه 12

 



                                                                                             

 امضاء پر كننده چك ليست : 

 

 

 

 

 

 تاریخ : (گروه ج  چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي فوالدي      

 8ا ز  7صفحه    

 

 فونداسيون :

 .........................................................ويرايش :...........................................................نداسيون :نرم آفزار آنا يز و طراحي ف  .11

 مقاومت مجاز خاك بر اساس گزارش آزمايشات ژئو تکنيآ و مکانيآ خاك :   .12

 خير   بلي      آيا گزارش ژئو تکنيآ و مکانيآ خاك وجود دارد ؟   .13

 خير   بلي      ر صحيح انتخاب شده است ؟ طوه آيا مقاومت مجاز خاك ب  .14

 خير   بلي      ( بطور صحيح در نظر گرفته شده است ؟    ksآ عکس ا عمل زمين )وآيا مد  .15

 خير   بلي      نداسيون وارد شده است ؟ طور صحيح در فايل فه ها ب پاي ستونها ، ديوارها و مهاربند آيا نيرو هاي  .16

 خير   بلي      نداسيون انجام شده است ؟ در ف   upliftکنترآ آيا   .17

 خير   بلي      طور صحيح انجام شده است؟ ه نداسيون بيين نامه طراحي در فايل طراحي فآآيا   .12

 .......................... مي باشد . نداسيون  ...........................................................آيين نامه طراحي رايانه اي ف  .19

 خير   بلي      نداسيون در فايل با نقشه انطباق دارد ؟ آيا ابعاد ف  .22

 خير   بلي      آيا تنش زير پي تحت اثر بار مرده و زنده کمتر از مقاومت مجاز خاك مي باشد؟  .21

 خير   بلي      ؟  آيا نوارهاي طراحي به صورت صحيح تعريف شده است  .22

 خير   بلي      ؟  برابر مقاومت مجاز خاك مي باشد 33/1آيا تنش زير پي تحت اثر بار مرده و زنده و جانبي کمتر از   .23

 خير   بلي      نداسيون کنترآ شده ا ست ) ضخامت پي مناسب است ( ؟ آيا برش پانچ در ف  .24

 خير   بلي      ا و تراز شناژهاي ارتباطي يکي است ؟ نداسيونهآيا تراز باالي ف  .25

 خير   بلي      شناژ ها به درستي نشان داده شده است ؟ آيا جزئيات مقطع و محل.26

 آيا نشست پي کنترآ شده است ؟ .27

  و  ................................نشست پي :.............................................................. حداکثر  ميزان-    

 ........................................................................................نشست مجاز ............................... -     

 

 بلي     

 

 خير  

 خير   بلي      . آيا آرماتور الزم در مقاطع مختلف فنداسيون تامين شده است ؟ 22

 خير   بلي      . آيا طوآ مهاري الزم براي آرماتورهاي کمکي در فنداسيون تامين شده است؟29

 خير   بلي      . آيا طوآ وصله آرماتور هاي فنداسيون به درستي نشان داده شده است ؟ 32

 خير   بلي      ه گرفته شده است؟ . آيا موقعيت چاهآ آسانسور در فنداسيون به طور صحيح در نظر گرفت31

 خير   بلي      . آيا جزئيات و جزئيات چاهآ آسانسور به طور صحيح ارايه شده است ؟ 32

 تر از عمق يخبندان است ؟ . آيا زير فنداسيون پايين33

 ..ارتفاع عمق يخبندان برابر ...........................................................

 خير   بلي     

 خير   بلي      . آيا نقشه هاي فنداسيون داراي جدوآ  آرماتور مصرف مي باشد ؟ 34

 خير   بلي      ؟ نهم از مقررات ملي رعايت شده استمبحث  9-3-3-6.آيا پوشش آرماتور فنداسيون در نقشه ها مطابق ضوابط 35

 خير   بلي      هاي مختلف انجام و جزئيات آن ارائه شده است ؟. آيا کنترآ پيوستگي فنداسيون در تراز36

 

 



 امضاء پر كننده چك ليست:                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 :ریخ ات ( گروه ج  چك ليست كنترل سازه ) ساختمانهاي فوالدي       

 8از    8صفحه    

 

 

    در صورت وجود ( : ) اتصاالت پيچ و مهره هي  1پيوست                                             

( وسيله اتصاآ ) اصطکاکي يا اتکاييمبحث دهم مقررات ملي ساختمان در انتخاب نوع   1-7-1-12آيا ا زامات بند .1

 رعايت شده است ؟ 

 خير   بلي     

و نيز با در نظر گرفتن ا زامات فصل سوم مبحث دهم مقررات ملي   1-7-1-12نيروهاي طراحي مطابق بند  آيا.2

 ساختمان در نظر گرفته شده است ؟

 خير   بلي     

 خير   بلي      آيا در يآ مسير انتقاآ تنش در اتصاآ از ترکيب جوش و پيچ به طور همزمان اجتناب شده است ؟.3

هاي موجود در استفاده از سوراخ  وبيايي و سوراخ بزرگ شده مطابق مبحث دهم مقررات ملي محدوديتآيا .4

 ( در نظر گرفته شده است ؟  3 -7 -1 -12ساختمان ) بند 

 خير   بلي     

 خير   بلي      صورت گرفته است ؟   6-7-1-12ها مطابق مندرجات جدوآ چآيا کنترآ تنش برشي در پي.5

 خير   بلي      ) ت ( (   3-7-1-12آيا اثر اهرم شدگي در اتصاآ در صورت وجود در نظر گرفته است ؟ ) بند .6

 ها و نيز اثر آن در کاهش مقاومت برشي در نظر گرفته شده است ؟ آيا کنترآ نيروي کششي در پيچ.7

 (  7-7-1-12) ج ( و بند  -3-7-1-12) جدوآ 

 خير   بلي     

 اتصاآ اتکايي کنترآ  هيدگي در ورق اتصاآ و بدنه پيچ صورت گرفته است ؟ ا در آي.2

 )چ ( (  -3-7-1-12) بند 

 خير   بلي     

آيا حداقل و حداکثر فواصل سوراخها از يکديگر و از  به با ضوابط مبحث دهم مقررات ملي ساختمان مطابقت .9

 ) خ ، د و ذ  ((   -3-7-1-12دارد ؟ ) بند 

 خير   ي     بل

 خير   بلي      آيا کنترآ گسيختگي قا بي ورق صورت گرفته است ؟.12

ها ث دهم مقررات ملي ساختمان در نقشه هاي پر مقاومت مطابق مبحگي پيچو نيروي پيش تنيد هاآيا نوع پيچ.11

 نشان داده شده است ؟ 

 خير   بلي     

 خير   بلي      مانش موضعي صورت گرفته است ؟آيا کنترآ اجزاي اتصاآ در مقابل ک.12
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