سازمان نظام مھندسی ساختمان استان اصفھان  /کاشان
چک ليست کنترل نقشه ھای معماری )مرحله نھايی  -آلبوم نقشه معماری (
مشخصات ککلی )توسط طراح
تکمميل شود(

شماره درخواست دستور نقشه:

نوبت کنترل:

متراژ زيربنا:

کد نوسازی:

مالک:

طراح:

گروه بندی :الف

شماره تماس مالک:

شماره تماس طراح:

آدرس:

تجاری:

کاربری :مسکونی:

فرھنگی:

اداری:

مذھبی:

ساير:

تاريخ تحويل مدارک:

فرم چک ليست بررسی پيش طرح ضميمه است

ج

ب

د

کد کنترل کننده :

رعايت پيش آمدگی بنا مطابق دستور نقشه انجام شده است:

رعايت پخ در تقاطعھا) :مجموع عرض دو معبر  = ١٠ /طول پخ( انجام شده است

مطابقت البوم نقشه ھای معماری با تقشه ھای سازه و ناسيسات برقی و مکانيکی انجام شده است

اول

دوم

سوم

رعايت پيش آمدگی در معابر مجاور ملک مطابق ضوابط و دستور نقشه:

جدول مساحت ھا تکميل شده است:

طراح مسئوليت کنترل و تاييد موارد چک ليست زير را دارد و ميبايست در ستون مربوطه موارد را به تفکيک بررسی و تاييد نمايد  .بديھی است در صورت عدم تکميل توسط طراح امکان بررسی توسط واحد کنترل طرح نخواھد بود .
طراح معماری

عنوان کنترل

موقعيت

کنترل اول
دارد

ندارد

کنترل دوم
دارد

توضيحات:

ندارد

جھت شمال  /قبله
پياده
پياده/
سواره و ا
حرکت ا
مسيرھای ک
ا
سواره و ا /
ھای ا
موقعيت در ا
حياط  /ق
فضای اط
ترسيم ف ا

سايت پالن

ابعاد زمين  /ھمجواری ھا  /عرض معابر اطراف
قد پای طرفين  /پيش آمدگیھا  /کد ھای ارتفاعی

پالن خرپشته
پالن بام

جان پناه/خرپشته/شيب بندی/داکت ھا/نورگيرھا/کدھای ارتفاعی بام
معرفی فضا ھا  /کد ھای ارتفاعی  /مساحت فضاھا
درز انقطاع  /آکس بندی و محل ستونھا
اندازه گذاری  /ترسي
ترسيم خط مقطع ھا در کليه پالن ھا

پالن ھا ) سايت پالن و طبقات و بام(

ترسيم صحيح در و پنجره و جھت بازشو آنھا
نورگيری مناسب تمام فضاھای اقامتی  /ابعاد مناسب نورگير
عرض راھرو ھا )حداقل سفتکاری  ١/٢٠متر(
حداقل عرض فضاھا :خواب  /نشيمن  /آشپزخانه ) ١/٨٠متر(

پالن ھای طبقات

حداقل عرض حمام )سفتکاری  ١/۴٠متر( و سرويس )سفتکاری  ١/٢٠متر(
حداقل عرض تراس) :سفتکاری  ١/٠٠متر(
ی منرر
ع ر
ر /حداکثرر ر
/
عرض پپله و پ ر
ل رض
ھر پپله  ١٨ساتنی
ارتفاع
 ١/١٠متر/
پاگرد
حداقل

تعداد  /جھت  /چشم پله

پله

سرگيری  /شانه گيری
ابعاد  /داشتن پاگرد مستقل
آسانسور
محل قرارگيری  /عدم تداخل با سازه
ابعاد و جانمايی  /ترسيم ضحيح مسير حرکت خودروھا
پارکينگ

رمپ :شيب حداکثر  ١ / %١۵متر ورود و خروج شيب %١٠
ع چرخش داخلی  ٢/۵متر
سرگيری  /حداقل شعاع
پله :تعداد  /ترسيم صحيح

مقاطع )ترجيھا از رمپ
و پله (

ترسيم صحيح نرده ھا و چاله آسانسور
کدھای ارتفاعی /ترسيم آکس ھا ی سازه ای مرتبط /جان پناه /چاله آسانسور
عرض معبر :بيشتر از  12متر

نماھا

کمتر از  12متر

کدھای ارتفاعی  /ترسيم آکس ھای سازه ای مرتبط
مشخص بودن مصالح مورد استفاده

معمار :
طراح ا
ط اح

اول:
کننده ا ل
کنترل کنند
کنت ل

در صورت مجاورت ملک با معبر  12متر و بيشتر ،درآلبوم نقشه ھای نھايی معماری  ،ارائه نقشه ھای
تاييديه کميته نما از شھرداری الزاميست و نماھا ميبايست با پالن ھا و ساير نقشه ھای معماری مطابقت
داشته باشد.

کننده ددوم:
کنترل کنند
کنت ل

نام و نام خانوادگی

تائيد

البوم نقشه ھای معماری با چک ليست
کنترل گرديد

ھمکار محترم لطفا  :جھت اصالح و ارايه مجدد آلبوم کامل نقشه ھا

ھمکار محترم لطفا  :جھت اصالح و ارايه مجدد آلبوم کامل نقشه ھا

ھمکار محترم لطفا  :لطفا ضمن اصالح به ھمراه طرح مراجعه فرماييد

ھمکار محترم لطفا  :لطفا ضمن اصالح به ھمراه طرح مراجعه فرماييد

مھرو امضا

تاريخ:

تائيد

امضا:

مھر:

تاريخ:

امضا:

مھر:

تذکر مھم :در زمان تحويل نقشه ھای نھايی معماری ارائه فرم چک ليست )تکميل شده توسط واحد کنترل مضاعف ھمراه با مھر تاييديه نظام مھندسی( به ھمراه فرم دستور نقشه به واحد کنترل نقشه الزامی است و بدون ارائه آنھا نقشه ھای نھايی غيرقابل رسيدگی است.
رعايت ضوابط ايمنی و آتش نشانی برای ساختمانھای گروه الزامی است و طراح بايد الزامات و استاندارد ھای مربوطه را در طرح لحاظ نمايد.
رعايت ضوابط دسترسی و استفاده معلولين برای ساختمانھای گروه ج و د و ساختمان ھا با کاربرد مراجعين عمومی الزامی است و طراح بايد الزامات و استاندارد ھای مربوطه را در طرح لحاظ نمايد.
توجه :کنترل سازمان نظام مھندسی رافع مسئولين و تعھدات طراح نمی گردد.

