کنترل نقشه های معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
فرم شماره  : 4کنترل نماها با مقیاس  0/011تا 0/01

سازمان نظام
مهندسی
ساختمان استان

شماره پرونده نظام مهندسی :

شماره پروانه اشتغال :

تاریخ ارائه مرحله اول :

نام و نام خانودگی مالک :

پایه طراحی :

تاریخ ارائه مرحله دوم :

نام و نام خانوادگی مهندس طراح :

تعداد طبقات ساختمان :

نوع اسکلت ساختمان :

بازنگری

مرحله اول
نظریه طراح

شرح

صفحه درج

نظریه سازمان
کامل

کامل

ناقص

نظریه طراح
صفحه درج

کامل

نظریه سازمان
کامل

ناقص

-0رعایت استانداردهای ترسیمی ،مشخص نمودن ترازهای ارتفاعی و آکس
های سازه ای
 -2مشخص نمودن نوع مصالح مصرفی در نماها و ارائه جزئیات مربوط *
 -3ترسیم کلیه نماهای مشرف بهگذرها و محوطه ها
 -4ترسیم خرپشته در نما
 -0تطابق نماها با پالنها ،مقاطع و نقشه های سازه ای
 -6مشخص نمودن خط بین موقعیت سقف ها در نما
 -7هماهنگی نماهای جانبی در ساختمان های دو نبش
 -8هماهنگی نما (ها) با ساختمان های مجاور دو طرف
*رعایت نکات ذیل در انتخاب مصالح نما ضروری است:
الف– حداکثر سطح شیشه خور نما بر اساس ضوابط طرح تفصیلی
ب -استفاده از مصالح کامپوزیت (آلومینیوم) صرفا در ترکیب با نماهای بومی با قابل مجاز می باشد.

مهر و امضاء مهندس طراح:

مرحله اول

نقشه های معماری براساس جدول فوق در تاریخ :

بازنگری

در سازمان بررسی و با مسئولیت مهندس طراح :
مورد تأیید قرار گرفت
نام و نام خانوادگی کنترل کنندگان ( نمایندگان سازمان )و امضاء
مورد تأیید قرار نگرفت
مرحله اول

بازنگری

مهر سازمان

مهر سازمان

------------------------------------------------پس از بازنگری و اصالحات الزم در تاریخ :
مجدداً بررسی و مورد تأیید قرار گرفت :

توضیح :

الف -رعایت اصول معماری و شهرسازی ،مقررات ملی ساختمان وطرح های باالدست از جمله طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات معلولین و ...الزامی است .
ب-رعایت اصول نقشه کشی و ردیف چیدمان نقشه ها در شیت ها و دفترچه مطالعات
 -0فهرست نقشه ها

 -2نقشه پالن موقعیت و سایت پالن

 -0نماها

 -6بزرگنمایی و جزئیات

 -3پالن های طبقات از پشت بام تا زیر زمین
 -7جدول نازک کاری

نقشه ها
ج-کلیه داکت های تأسیساتی و الکتریکی باید به نحوی قابل دسترس تعبیه گردند .

 -4مقاطع

 -8درج شماره پرونده نظام مهندسی در تایتل کلیه

