
  

  : همکاران و مهندسین طراح سازه قابل توجه 

محتــرم ســازمان مقــرر گردیــد گــروه کنتــرل نقشــه و تصــویب مــوارد مــذکور در جلســه هیئــت مــدیره  پیــرو جلســات 
ن جهـت کنتـرل نقشـه رعایـت گـردد ، بـدیهی اسـت عـدم رعایـت          منبعد موارد ذیـل درنقشـه هـاي ارسـالی بـه سـازما      

   . این نکات منجر به عودت نقشه ها و اخذ هزینه مجدد خواهد گردید 
 . زیر عمل گردد  در ارتباط با مشخصات خاك زیر پی سازه مقرر گردید به شکل  -1

از محــل احــداث ســاختمان بــراي ســازه هــاي از یــک تــا ســه ســقف میتــوان طبــق نظــر طــراح ســازه پــس از بازدیــد   -
و یــا بـه اســتناد گــزارش  گــردد  تائیـد تیــپ خــاك در نظـر گرفتــه شــده ذیـل پــالن فونداســیون   )بعـد از گــود بـرداري  (

  . مکانیک خاك 
ــراي ســازه - ــپ    5و4هــاي  ب ــوع تی ــاً از ن ــه  IIIســقف تیــپ خــاك الزام ــه اســتناد گــزارش   در نظــر گرفت ــا ب شــود و ی

  مکانیک خاك 
  .آزمایشگاه معتبر مشخص گردد سقف به باال تیپ خاك الزاماً به استناد گزارش  براي سازه هاي از شش -
ــتر از   -2 ــاي بیش ــازه ه ــراي س ــقفهاي       5ب ــرداري از س ــه ب ــا تعــداد نمون ــل نقشــه ه ــراح ســازه ذی ــاال ط ــه ب ســقف و ب

  . مختلف سازه را مشخص  و لزوم رعایت آنرا به ناظر و مالک تاکید نماید 
ــو  -3 ــه بل ــقفهاي تیرچ ــه     در س ــا ب ــاع تیره ــازه اي ارتف ــقف س ــب س ــراي مناس ــت اج ــه  ك جه ــر گرفت ــورتی در نظ بص

تیرهــا هــم  cm 30بلــوك بــه ارتفــاع ســانتی متــر مــی باشــد و یــا بــا اســتفاده از   10شــود کــه یــا داراي آویــز حــداقل 
ــانصــورت در محاســبات بارهــاي کــف  در ای( ضــخامت ســقف اجــراء گــردد   ــ رب ــه  اضــافه ده رم مــذکور در نظــر گرفت

  . قابل قبول نمی باشد  cm 35و ارتفاع تیرcm 25در هر صورت استفاده از بلوك به ارتفاع ) شود
  :  ه استمقاومت در برابر بارهاي جانبی به دیوار هاي برشی واگذار شددر سازه هایی که  -4
  یم موقعیــت دیوارهــاي برشــی بــه گونــه اي باشــد کــه انتقــال بــار جــانبی از طریــق دیــافراگم ســقف بصــورت مســتق

ــر باشــند     ــا ســقف ســازه اي درگی ــاً ب ــه کــه   باشــد و دیواربرشــی الزام ــاري راه پل ــذا دیوارهــاي وجــه کن مســتقیماً ل
  . قابل قبول نمی باشدمتصل به دیافراگم سقف نیستند  

      ــار ــا دیــوار برشــی ، جهــت تیرچــه هــا طــوري باشــد کــه ب در ســقفهاي تیرچــه بلــوك جهــت اتصــال بهتــر ســقف ب
 . ل گردد منتقدیوار برشی روي مستقیماً هاي سقف تیرچه 

   ــات دقیــق اجر ــه جزئی ــاز شــو ارائ ــ در دیوارهــاي برشــی داراي ب ــر همبنــد و آرماتورهــاي قط ــی از تی ري اطــراف ائ
 . باز شو و محاسبات مربوطه در فایل ارائه شده الزامی است 

  . موارد آئین نامه اي ذیل در فایلها و نقشه هاي ارسالی رعایت گردد  -5
 12-3-2مولفه قائم زلزله طبق بند  رمال بااع  



  آئین نامه طراحی سازه هاي بتنیACI-318-99 الزاماً استفاده گردد . 

  بــرون مرکــزي اتفــاقی بــا لحــاظ و اعمــال ضــریب بزرگنمــایی  % 5اصــالح مقــدارAJ  جهــت  3-10-3-2طبــق بنــد
 کنترل نامنظمی سازه 

 جهت اجراء و لزوم رعایت فاصله مذکور در نقشه هاي معماري طاع ارائه جزئیات درز انق 

  نیروي زلزله جهت متعامد % 30و لزوم اعمال کنترل ستونهاي مشترك بین دو سیستم باربر جانبی متقاطع 

ــتن  28حــداکثر مقاومــت -   ــر روزه ب ــه شــود   FC=210براب ــا   . در نظــر گرفت ــل نقشــه ه ــتن مصــرفی ذی ــار ب ذکــر عی
  . الزامی است 

 هــا ســقف یــههمینطــور بــراي کل ارتفــاع از روي پــی تــا روي ســقف اول ودرج کــد ارتفــاعی پــی و مشــخص نمــودن -6
  .الزامی میباشد

ــق           -7 ــک طب ــط مال ــذاري توس ــات بارگ ــرات مشخص ــال تغیی ــه احتم ــه ب ــا توج ــل ب ــداکثر متحم ــذاري ح ــاظ بارگ لح
  )در سایت سازمان( محاسبات ارائه شده توسط گروه کنترل نقشه

ــپ خــاك     -8 ــان و تی ــر کوچــه و خیاب ــا ذک ــالن موقیعــت ب ــک آدرس و پ ــام مال ــاس  درج ن ــه شــده براس در نظــر گرفت
  در سر برگ اصلی روي نقشه هاي سازه گزارش مکانیک خاك 

ــخامت   دیو -9 ــه ض ــاً ب ــی الزام ــاي محیط ــانتیمتردرنظر20اره ــودس ــخامت دیوارباıگرفته ش ــا  15ض ــانتیمتر  10و ی س
  .قابل قبول نمی باشد

اجــراي تیــرنیم طبقــه نحــوه –شــامل اتصــال راه پلــه روي فونداســیون  اجــراي دال هــاي راه پلــه  جزئیــات دقیــق -10
همچنـین ســتونهاي اطــراف راه پلــه  فضــاي پلــه و داخــلشـانه گیر هــاي وحــل مشــکل تیرتــراز طبقـه  درمهـار دال پلــه  و 

ــور ــود    ط ــته نش ــرح کاس ــاري ط ــده درمعم ــده ش ــاي دی ــودکه ازفض ــت آرماتور.ي داده ش ــه روي  موقعی ــار پل ــاي انتظ ه
   . طبق محاسبات استفاده گردد  25*40ابعاد تیر شانه گیر با وجه به کم شدن عرض تیر . پی مشخص شود

   ها و لزوم رعایت ابعاد داخل به داخل ستون گتوجه به ابعاد ستونها علی الخصوص در فضاي پارکین-11
لــذا حــداقل بعــد ســتون . طــول مسـتقیم آرمــاتور تیــر مــی شــود   Ldبــراي ســتون باعــث کــم شــدن مقــدر 30بعـد  -12

  . در نظر گرفته شود  cm 35برابر
ذکــر تعــداد نمونــه گیــري الزم از بــتن مصــرفی در قســمتهاي مختلــف ســازه و تاکیــد بــر اینکــه نظــارت موظــف     -13

  . شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باشد به رعایت موارد مذکور جهت درج در 
ــاي داراي اشــکال در  کنتــرل مضــ -14 ــه اول اعف نقشــه ه ــه  مرحل ــدون اخــذ هزین ــه  ب و در مراحــل بعــدي هــر مرحل
  . تعرفه کنترل نقشه از دفتر طراحی به صورت جداگانه دریافت می گردد % 25
15 ı  در آلبوم نقشه هاي سازه پالن موقعیت بازشوها در هر سقف ارائه گردد .  
  . ه هاي معماري جهت بررسی سازه الزامی است در نقشه هاي اجرائی ارسال کامل نقش -16



ــا         -17 ــتون ه ــاد س ــیون ابع ــه فونداس ــد و در نقش ــخص باش ــا مش ــه ه ــه نقش ــتونها در کلی ــتطیلی س ــت مس ــت جه جه
  . مشخص گردد اجراي قالبندي 

ــاي          -18 ــالن ه ــی در پ ــاد واقع ــا ابع ــی ب ــاي برش ــتونها و دیواره ــه س ــت کلی ــت موقعی ــازه الزم اس ــی س ــد از طراح بع
  معماري منعکس گردد 

   مشخصات بارگذاري سازه طبق نمونه کار ارائه شده توسط گروه کنترل نقشه  و ارائه جزئیات و دتایلها -19
ــدن مق     -20 ــعیف ش ــث  ض ــور باع ــک آسانس ــراف چاه ــاري اط ــی کن ــات    پ ــه جزئی ــذا ارائ ــردد ل ــیون میگ ــع فونداس ط

  . اطراف چاهک بصورت دقیق الزامی است تقویت پی و همچنین جزئیات و کد اجراي ستونهاي سازه اي 
ــ  لضــریب تــرك خــوردگی ا-21  ا و برابــرمانهــاي مــرزي دیوارهــاي برشــی در طبقــات مــورد نیــاز ماننــد خــود دیواره

  . ست به کلیه سختی هاي غشایی و خمشی اعمال گردد ضریب مذکور الزم. در نظر گرفته شود  0.35
نوشــته شــود  cdارســالی بــا نقشــه هــاي دیگــر الزمســت نــام مالــک بصــورت خوانــا روي   cdجهــت عــدم تــداخل  -22

  . نیز الزاماً همان نام مالک باشد  etabsنام فایل ارسالی . 
ــدداً     -23 ــل مج ــوم کام ــت آلب ــا الزامس ــه ه ــل از ارســال نقش ــباتی    قب ــات محاس ــا و جزئی ــه نقشــه ه ــردد ک بررســی گ

ــردد    ــال گ ــل ارس ــورت کام ــا     . بص ــر بن ــات زی ــات و مشخص ــداد طبق ــک و تع ــات مال ــک و مشخص ــورت آدرس مل بص
  . شیت سر برگ نقشه ها ضمیمه گردد 

ــه  -24 ــ   نقش ــفحه باش ــماره ص ــازه اي داراي ش ــاي س ــدم      ه ــد ع ــخص باش ــازه اي مش ــاي س ــیت ه ــل ش ــداد ک ند و تع
  . کور بعنوان اشکال در نقشه تلقی شده و نقشه مذکور جهت رفع نقص عودت داده میشودرعایت موارد مذ

طــراح ســازه موظــف اســـت قبــل از طراحــی از موقعیـــت محــل بعــد از گـــود بــرداري بازدیــد بعمـــل آورد           -25
  . هاي معماري وجود دارد قبل از اجراء رفع اشکال گردد   وچنانچه نا هماهنگی با نقشه

ــراي    -26 ــات اج ــروع عملی ــه ش ــر گون ــازهه ــذیرد و از      س ــورت پ ــازمان ص ــا در س ــه ه ــد نقش ــد از تائی ــتی بع میبایس
ــات اجر    ــروع عملی ــد از ش ــی بع ــاي اجرای ــه ه ــال نقش ــردد   ارس ــودداري گ ــداً خ ــی ج ــزارش  . ائ ــال گ ــورت ارس در ص

   . توسط گروه نظارت عالیه با طراح سازه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت 
  . همراه نقشه بصورت دقیق و کامل ارائه گردد چک لیست  -27
  نقشه ها ارائه جزئیات کامل تقویت خاك اطراف گود الزامی است بقه زیر زمین درصورت اجراي طدر – 28
جــدداً نقشــه هــاي مهــر گونــه تغییــر در حــین اجــراء اعــم از تغییــر زیــر بنــا و یــا مشخصــات ســازه اي الزمســت   -29

  . جدید به سازمان جهت کنترل ارسال گردد 
الزمسـت نقشــه هـا بصــورت   یـا نـرم افزارهــاي مشـابه     90نقشــه هـا توسـط نــرم افـزار ســازه    ترسـیم  در صـورت   -30

طــول آرماتورهــاي تقــویتی و تعــداد وفواصــل  آئــین نامــه طراحــی ، اجرائــی تنظــیم و ارســال گــردد مــواردي همچــون  
  . صالح و ارسال گردد ا.... خاموتها و 



ــه و    -31 چاهــک آسانســور و جــداول تیرچــه بلــوك و  محــل کلیــه جزئیــات ارســالی همچــون جزئیــات اجــراي راه پل
  . الزمست بازنگري و با نقشه هاي سازه همخوانی کامل داشته باشند .... جزئیات گودبرداري و 

ــان و         – 32 ــورت همس ــردد بص ــاظ میگ ــباتی لح ــاي محاس ــل ه ــه در فای ــرده ک ــاي م ــتاندارد باره ــادیر اس ــت مق رعای
ــه بارهــاي مــرده و      طبــق مقــادیر مشــخص شــده توســط گــروه کنتــرل نقشــه لحــاظ گــردد ارائــه محاســبات مربــوط ب

ــه     ــراه نقش ــه هم ــریب زلزل ــت  ض ــی اس ــت و ف     . الزام ــک لیس ــباتی در چ ــوارد محاس ــه م ــریب زلزل ــادیر ض ــل مق ای
  . همخوانی داشته باشند

عــدم رعایــت هــر کــدام از مــوارد بــاال بعنــوان نقــص در نقشــه ارســالی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد و نقشــه وارد    -33
  .مرحله دوم کنترل قرار خواهد گرفت 


