
  فرم کنترل نقشه هاي معماري                                  

  :تحویل تاریخ :                  پایه :                         شماره پروانه اشتغال :                                    مهندس معمار 
  :                               تاریخ کنترل :                   زیر بناي کل طبقات :                تعداد واحد :                                    تعداد سقف     

  

  انجام  توضیحات  ردیف
  شده 

انجام 
  نشده

      1:200ارائه نقشه سایت پالن با مقیاس   -1
      عرصه و اعیان و درج کدهاي ارتفاعی گوشه هاي سایت اندازه گیري و معین نمودن   -2
      در کلیه پالنهاتعیین جهت جغرافیائی و قبله   -3
      1:100ترسیم پالن زیرزمین ، همکف و طبقات با مقیاس   -4
      )محوربندي ستونها (ترسیم اندازه هاي دقیق داخلی و خارجی روي پالنها   -5
      نمودن مسیر و محل برش روي پالن  مشخص  -6
      رعایت موراد مربوط به معلولین–مشخص نمودن بازشو ورودي اصلی و درها   -7
      )نوشتن راهنماي نقشه (معرفی فضاها   -8
      )خصوصاً چیدمان آشپزخانه و سرویس بهداشتی ( جانمائی مبلمان داخلی   -9

      میزان شیپو تعیین ) رمپ( وضعیت شیب راهه   - 10
      )OK.B(کدگذاري ارتفاعی سقفها ، پله ها ، دست انداز پنجرهها   - 11
      ) چیدمان پارکینگ ( تعیین گنجایش و نحوه دسترسی به پارکینگها   - 12
      و ابعاد نورگیرها و آسانسورها اضطراريتعیین محل پله ها اصلی و   - 13
      تعیین محل قرار گیري دیوراهاي برشی و بادبندها روي پالنهاي معماري   - 14
      و دودکش ها  رایزرهاتعیین محل کانالهاي تاسیساتی و عبور   - 15
      )تیروستون ( همجواري با عناصر سازه اي  نمایش سطوح واقعی داکتها و نورگیرها در اثر   - 16
      1:100حداقل ترسیم پالن شیب بندي بام با مقیاس   - 17
      روي بام تعیین محل قرارگیري کفشور و در ج قطر ناودان  - 18
      بام تعیین جهت و میزان شیب  - 19
      تعیین محل داکتها ، نورگیرها و سایر عوارض موجود در روي بام  - 20
      تعیین کدهاي ارتفاعی روي بام  - 21
در جهت طولی و عرضی ساختمان از روي مسیر پالن ، محور بندي ستونها و اندازه  1:100ترسیم حداقل دو برش با مقیاس   - 22

  و کد گذاريگذاري 
    

ارائه برش ها از روي اختالف سطوح زمین و کف طبقات شامل پله هاي اصلی ، اضطراري ، چاهک آسانسور ، داکتها که حاوي   - 23
  .الزم باشد بیشترین اطالعات 

    

      1:100با مشخصات و مقیاس حداقل نما تهیه نقشه هاي کلیه جوانب   - 24
      ارائه مصالح مصرفی در نما متناسب با اقلیم منطقه   - 25
      ها  تعیین جهت بازشو درها و پنجره  - 26
      ترسیم خط ندید کف طبقات در نما و کدهاي ارتفاعی در وپنجره و سقف طبقات   - 27
      تعیین محور بندي ستونها و اندازه گذاري   - 28
      ارائه جزئیات عایقکاري و ایزوالسیون دیوارهاي زیر زمین ، سرویس ها ، حمام ها و آشپزخانه  - 29
      ستونها و ارائه جزئیات دیوارهاي دوجداره و اتصال به ستونها –ارائه جزئیات اتصال تیغه چینی   - 30

  . باشدمعماري صرفاً از لحاظ نقشه کشی انجام می شود و مسئولیت رعایت ضوابط طرح تفصیلی و مباحث مقررات ملی ساختمان به عهده مهندس طراح می کنترل نقشه هاي : تذکر 

  امتیاز ارزشیابی                                                               :                                                                                                   مهر و امضاي کنترل کننده 


