
 1/8/49مورخ ( 1)نسخه اجرایی 

  زمينمشخصات  -1 
                                                                  

 امضاء تاريخ بخش تكميلي سمت نام ونام خانوادگي تكميل كننده كدملي تكميل كننده

      

 

جغرافيايي موقعيت 

 زمين

 متر: . . . . .ارتفاع از سطح دريا   ◦      :عرض جغرافيايي  ◦      :طول جغرافيايي

 بدون وجه آزاد يك وجه آزاد     دو وجه آزاد    سه وجه آزاد    چهاروجه آزاد   : محدوده  از نظر همسايگي 

 آزادراه بزرگراه  اتوبان   متر   24تا  42سواره از  متر   42تا  31سواره از  متر    31سواره زير غيرسواره   : معبر اصلي 

 متر    ..... گُسل     متر      ..... مسيل    متر   ..... دريا    متر    ..... رودخانه      متر  ..... برق فشارقوي   متر  ..... جاده   : ها  وضعيت حريم
    متر      ..... زمين لغزشي     متر         ..... پتانسيل روانگرائي   متر    ..... نفت وگاز   متر  ..... راه آهن  متر   ..... حريم نظامي ، امنيتي 
  متر     .....  حريم فرهنگي متر    .....   حريم تاريخي متر.....   حريم تشعشعات هسته اي      متر.....   راديوييحريم تشعشعات   متر.....   قناتحريم 

 BTS□   متر..... موبايل و وايمكس 
متر    ..... نزديك محل انباشت زباله    متر   ..... نزديك دامداري    متر      ..... نزديك آلودگي صوتي    متر    ..... نزديك فاضالب روباز    : وضعيت آلودگي 

   متر    .....قبرستان   متر .....بيمارستان   متر    .....كارخانه 

 مشخص نيست    خير    بلي       آيا آزمايش مكانيك خاك انجام شده است ؟

 نامشخص %   32زمين با شيب باالي  %    32تا  8زمين با شيب باالي  %   8زمين تا شيب  زمين مسطح   : وضعيت شيب زمين 

 

ندارد مستند تصرف ملك
 اردد 

سندرسمياجاره نامهاجاره بدون وقف نامه  اجاره نامه باوقفصلح نامهمشروط   صلح نامه 

 :............................................................شرايط صلح نامه

هبه نامهتفاهم نامه  واگذاري مردمي بدون نوشته  خصوصي/حقوقي، عمومي/،عادي اشخاص حقيقيواگذاري مكتوب  

واگذاري اشخاص حقوقي غيردولتيواگذاري اشخاص حقيقيآموزش وپرورش دولت به واگذاري توسط نوع واگذاري

 جاره داده شده املكي نوع استيفاي منفعت
 هنوز در اختيار نيستواگذار به ساير ارگانها 


 ..............نام مالك   حقوقيحقيقي    نوع مالك

 ........... :مساحت عرصه در سند(نامشخص ) مجهول المالك  خصوصي     اوقافي     دولتي     نوع مالكيت

 سند مالكيت

. . . بخش ثبتي . . . . . . . . . . شماره پالك اصلي . . . . . . . . . . . شماره پالك فرعي  دارد ندارد    :   سابقه ثبتي

 . . . .تعداد دانگ مشاع   مشاع شش دانگ  :  سهم آموزش وپرورش  رسمي عادي    : نوع سند مالكيت  . .

 :  . . . . . . . . . . . .غرباً :  . . . . . . . . . . . . . . .  جنوباً : . . . . . . . . . . . . . . . . .   شرقاً :  . . . . . . . . . . . . . . .   شماالً  حدود اربعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

 

 

 مشخصات كلي زمين     1 - 1

يا كُد زمين 
                                                                                                                                           :زمين وفضا

    در اين زمينكُدفضاهاي داير         

    مساحت اشغالي فضا از زمين

 حاشيه شهر روستايي  شهري   : محل استقرار  مترمربع. .  . . .  : . . .  عرصهمساحت 
 سبز فضاي بهداشتي  زراعي  مسكوني تجاري اداري فرهنگي  خدماتي  ورزشي  آموزشي   :نوع كاربري 

تجاري       اداري  فرهنگي   خدماتي   ورزشي   آموزشي     در صورت تغييركاربري ملك براي كداميك از مقاصد زير مناسب است ؟ 
      مسكوني     زراعي     بهداشتي     فضاي سبز رفاهي وتفريحي 

 :روستا  :دهستان  :بخش  :شهرستان  :استان 
 :آدرس  :منطقه آموزشي  :شهر 

 

 اهدا كننده  زمين  وضعيت   خيرين     1 - 2

 .اطالعات توسط آموزش و پرورش تكميل شده است               زمين وضعيت  حقوقي     مالكيت       1 - 3

 .در صورت مثبت بودن پاسخ در فرم مخصوص خيرين اطالعات آن تكميل گردد مشخص نيست    خير بلي آيازمين خيّر دارد ؟ 

 

 زمين موقعيت      1 - 4

 امضاء تاريخ بخش تكميلي سمت نام ونام خانوادگي تكميل كننده كدملي تكميل كننده

      

 امضاء تاريخ بخش تائيدي سمت خانوادگي تائيد كنندهنام ونام  كدملي تائيد كننده

      

 



    ي آموزشي و رپورشيفضا  مشخصات   -2                            

2 - 2       مشخصات محوطه 

 آبخوري     2 -1-2

                           

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 متر: ......فاصله تا سرويس بهداشتي ....آبخوري در ساختمان  شماره  آبخوري روباز در محوطه    دارد  ندارد   آبخوري دارد؟

 چندين آبخوري دارد  اطالعات آبخوري اصلي درج شوددر صورتي كه * 

  

  

     

. 

                                                                                       

 

 

 

 

  

 1از  ج  تيپ اصلي         كد فضا

 جدول1
   چندكالسه 

           كدپستي سيار     ثابت   نوع اسكان

منطقه آموزشيآموزشياستان 

وضعيت 

 فضا

اولين احداث   جايگزين تخريبي فضاي با كد : 

 آيا فضاي قبلي تخريب شده است؟                        

 تاريخ تخريب فضاي قبلي            




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

 بلي خير 

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

 

 

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

 بلي خير 

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



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

 بلي خير 

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

  .............................ساير منابع با ذكر نوع آن  قانون تخريب و بازسازي :تخريب و بازسازي از محل اعتبارات 

                                      

 .در صورت مثبت بودن پاسخ در فرم مخصوص خيرين اطالعات آن تكميل گردد  مشخص نيست خير بلي  آيا فضا خير دارد ؟ 

 

 مشخصات كلي فضا     2 - 1

هاي تشكيل دهنده فضا كد زمين  

1         

2         

3         

4         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع اجزاء تشكيل دهنده محوطه و كيفيت ساخت نوع غالب طول/ مساحت اجزاء محوطه
 دي پنلتري سنگي كفپوش  سنگ فرش كاشي آجر  سراميك  آسفالت  شن ريزي  بتن  موزائيك طبيعي    مترمربع                       پوشش كف    

 متر ديوار محوطه       بلوك سيماني آجري     نرده   سنگي    فنس    پيش ساخته
خشتي يا گلي  پانل دي تري سيم خاردار 

 شناژ قائم فونداسيون
  ندارد  دارد   ندارد    دارد 

  مترمربع فضاي سبز  چمن   گلكاري  درختكاري قابليت گلكاري و درختكاري 

 ساختمان مخروبه   آمفي تاتر روباز آالچيق    حياط      پاركينگ    زمين كشاورزي ورزشي    انواع كاربري

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 2      2 - 3 مشخصات انشعابات و ارتباطات موجود در فضا      مشخصات مكان هاي خاص ورزشي رو باز   

 وضعيت كلي تأسيسات در فضا     2 - 5

 منبع تامين انرژي حرارتي غالب   
 

شبكه از گاز   مخزن از گاز   گازوئيل  نفت برق 

 

 

 

  توان توليدي    انرژي خورشيدي    :     ................    Kcol/h 

 مصرفي آب تامين نحوه 
     شبكه آب شهر يا روستا       چاه دستي  چاه عميق 

      رودخانه يا نهر     چشمه  قناتسيار تانكر 

 ليتر :    ........در صورت وجود منبع آب، حجم برابر است با  

 سيستم دفع فاضالب       سپتيك تانك هوازي هوازي        سپتيك تانك بي        چاه جذبي
        تصفيه فاضالب    فاضالب شهري 

 سازنده فضاخيرين كد      2 - 7 

6 - 2       اينترنت به اتصال 

  شمارهاز سوئيچ مركزي  ساختمان با . . . . . 

 نوع اتصال

 تلفني تباطار               اختصاصي خط    
 ديجيتال نامتقارن خط    ايماهواره پايانه  
 نقطه به نقطه سيم بي     سلولي سيمبي 
 ارتباط مستقيم 

 M 1باالي K121  K121  K 252   K 512   M 1  كمتر از: سرعت اينترنت

 

 امضاء تاريخ بخش تكميلي سمت نام ونام خانوادگي تكميل كننده كدملي تكميل كننده

      

      

 امضاء تاريخ بخش تائيدي سمت نام ونام خانوادگي تائيد كننده كدملي تائيد كننده

      

      

 

نوع مكان  رديف
پوشش كف  مساحت عرض طول ( 2جدول )

 سكوي تماشاچي ( 4جدول )

      گنجايش: 
       گنجايش: 
       گنجايش: 
       گنجايش: 

 

 1/8/49 –نسخه اجرایی 

 آبونه/ شماره اشتراك ظرفيت تعداد وضعيت نوع

  دارد  انشعاب همسايه  ندارد  آب
   

 
      دارد انشعاب همسايه ندارد  برق
  .… G   داردانشعاب همسايه  ندارد   گاز

 شماره   داردندارد  تلفن

  (اينج)قطر   داردندارد  فاضالب

مثالً داراي پوشش كف خاص و يا با حصار جداسازي )ورزش طراحي شده باشدمكان ورزشي روباز به مكاني اطالق مي شود كه صرفاً براي  * 
 .،بنابراين نصب برخي تجهيزات ورزشي مانند تور واليبال و يا دروازه فوتبال در محوطه مكان ورزشي روباز محسوب نمي شود( شده باشد

 

 .ورده شودظرفيت برق به صورت فاز و آمپر و طرفيت قطرآب لوله كش به صورت اينچ آ*

 انتخاب شود G4,G6,G10,G16,G25,G40,G65,G100ظرفيت گاز از بين مقادير * 

 



 
 10/01/0313مورخ  -نسخه اجرایی 

مشخصات فني ساختمان   – 3فرم شماره 
    

 

 

 

 

 

 

 

  

 )موقت  جانبي  غيرآموزشي  آموزشي اجباری برای)                                                                                 ساختمان كلي مشخصات     3 - 1

 ( 9ج ) نوع موقت موقت دائمي  نوع ساختمان    اتبقط تعداد    ساختمان شماره          فضا كُد

 جانبي كاربري نوع (5ج ) آموزشي غير كاربري نوع جانبي  غيرآموزشي  آموزشي  كاربري تيپ ساختمان

 

(6ج )  

 جانبي كاربري نوع (5ج ) آموزشي غير كاربري نوع جانبي  غيرآموزشي  آموزشي  كاربري جاري ساختمان 

 

(6ج )  

آيا با ساختماني اشتراك  

 دارد

 بلي خير 


         مترمريع ..................... كل زيربنا مساحت ساخته پيش O ساخته پيش نيمه O درجا ساختO ساخت نوعشماره ساختمان مشترك

    سال بهره برداري سال شروع ساخت

 وضعيت ساختمان

اولين احداث  با كد  جايگزين تخريبي فضاي : 
 :جايگزين ساختمان شماره                         
 آيا فضاي قبلي تخريب شده است؟                       
 تاريخ تخريب فضاي قبلي                       

 
 




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

.................................. 
 بلي خير 

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

 
 

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

.................................. 
 بلي خير 

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



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

.................................. 
 بلي خير 

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




 ...........................ساير منابع با ذكر نوع آن    قانون تخريب و بازسازي  :تخريب و بازسازي از محل اعتبارات 

  

 )موقت  جانبي  غيرآموزشي  زشيآمو  اجباری برای)                                                                                                    ایسازه مشخصات   4-3 

 ايسازه سيستم(  1

O بنايي مصالح خشتي      آجري     سيماني بلوك     سنگي         

 افقي و قائمبا كالف  O افقي با كالفO   بدون كالفOکالف بندی
O اسكلتي نيم  يفوالد   مسلح بتن    چوبي 

O اسكلتي O فوالدي    O نيبت       O سيستم مقاوم  چوبي
 جانبي

O  ندارد 

O  دارد 

خمشي قاب   فوالدي برشي ديوار  

  بتني  برشي ديوار  مهاربندي      

 سنگي  آهكي شفته  بتني كالف شناژ   شمع   (راديه)گسترده    باسكولي    نواري   منفرد  دارد  O ندارد  Oمشخص نیست   O فونداسيون(  2

  كارفضا خرپاچوبيوالدي  ف خرپا رپاخ(3
 نوع مصالح سقف(5 نوع سقف( 4

ضربي طاق  ي  فوالد عرشه با تيكامپوز (مركب)معمولي كامپوزيت
بتنيدرجا  دال ي بتن ساخته شيپ دالي چوب وتخته رچهيتقوسي سنتي   

- 

 و بلوك      بتني تيرچه فوالدي و بلوك تيرچه  بلوك سيماني   بلوك سفالي    (يونوليت)استايرن پلي بلوك 

سقف سبک
 فايبرگالس  ز آ و آرد گالس پالكسي   شيشه   (ايرانيت) سيماني آزبست ورق 
 پليكربنات   فلزي  موجدار ورق پالستيكي موجدار ورق  پانل ساندويچ 

 داخلي باربر غير ديوارهاي مصالح( 6



 

  آجري    نيسيما بلوك    سفالي بلوك     بلوك بتن گازي  سبک ساخته پيش قطعات    سنگ    كاهگل يا خشتي     وال دراي

  گچيپنل  پانل دي تري      بلوك ليكا ساندويچ پنل   بتن پيش ساختهبتن درجا 
 باربر غير ديوارهاي مصالح(  7

 خارجي





  آجري       سيماني بلوك    ليسفا بلوك    بلوك بتن گازي       سبک ساخته پيش قطعات       سنگ 
 كاهگل يا خشتي       وال دراي      پانل دي تري      بلوك ليكا  ساندويچ پنل   بتن پيش ساختهبتن درجا

بتن درجابتن پيش ساخته   پانل دي يتر      گلي يا خشتي     يسنگ   سيماني بلوك     آجري  داخلي باربر  ديوارهاي مصالح( 8

 بتن درجابتن پيش ساخته   پانل دي تري            كاهگل يا خشتي        يسنگ    سيماني بلوك       آجري   خارجي باربر ديوارهاي مصالح(  9
 

) موقت جانبي  غيرآموزشي  آموزشي  اجباری برای)                                                                                               ساختمان ساتیتاس  2-3   

 گرمايشيتجهيزاتيا  ونوع سيستم 

 (از ليست زير استفاده شود )

 رتعداد ساي تعداد اتاق خواب تعداد كالس  نوع تاسيسات

تجهيزاتوع سيستم و يا ن 

 سرمايشي

 (از ليست زير استفاده شود ) 

 تعداد ساير وابختعداد اتاق  تعدادكالس نوع تاسيسات

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

        

        

 : ........نوع غالب   : ........نوع غالب 

 كفي گرمايشي هيتر يونيت  تبخيري پكيج   هوايي پكيج   ايرواشر   زنت    هواساز  كوئيل بافن   ادياتورر با    :داخل ساختمان..... از ساختمان شماره  وسايل مبدل انرژي

 

موتورخانه سيستم تاسيسات مركزي

 ديگ تعداد

 چيلر تعداد

 هوشمندسازي

 



 


 ظرفيت

 ديگها

 


 

 

 


پكيج

 ظرفيت
پكيج

Kcol/h 

 سيستم هاي

 تجديدپذير

 
 نوع

يي گرما نيزم  خورشيدي

ظرفيت  تعداد چيلر بادي 

 چيلر

 

 

تظرفیدارد  O ندارد  Oهوشمندسازي    

 ت

………….       Kcol/h 

مصرفي آبگرم وتجهيزات تأسيسات

 اي چكه نفتي   كاربراتوري نفتي   ديواري گازي  زميني گازي   ديواري برقي  زميني برقي   گازوئيلي مشعلي   يگاز عليمش  خورشيدي 
 غالب نوع       مركزي سيستم طريق از :-------

 الكتريكيوتجهيزاتتأسيسات اضطراري برق  خورشيديانرژي  صوتي سيستم  دزدگير  مركزيآنتن گيربرق  ارتينگ  مداربسته دوربين  جان حفاظت دستگاه موتورخانه كنترل شير 

  حريق ضد ايمني هاي سيستم  حريق اعالم سيستم   خشک حريق اطفاء سيستم     كپسولي حريق اطفاء سيستم مركزي سيستم    شير ضد زلزله قطع كن گاز

  محلي ايرايانه شبكه  سرعت    شبكه بي سيم    : Mbps .............        سرعت     شبكه سيمي : Mbps   .......... نود شبكه تعداد كل............. : 

 

               )موقت  جانبي  غيرآموزشي  آموزشي  اجباری برای)                                         استحكام ندیبجمع و ديدگيآسیب ايمني، كلي وضعیت   3-3

 1قبل از ويرايش  O   1ويرايش  O    0ويرايش  O 3ويرايش O  4ويرايش O (0022استاندارد )ساخت بر اساس آئين نامه زلزله

 

بخاري گازي بدون دودكش -بخاري گازي با دودكش     -شومينه   -بخاري نفتي ليزري   -بخاري نفتي كاربراتوري   -بخاري نفتي چكه اي   -ه اي  بخاري نفتي فتيل -تاسيسات مركزي  - :ليست تاسيسات گرمايشي

 پنكه - آبي كولر- گازي كولر - مركزي تأسيسات - :سرمايشي ليست تاسيسات  گرماتاب-اسپليت   /كولرگازي -(   المپي تشعشعي)بخاري برقي تابشي -كوره هواي گرم  -بخاري برقي   -بخاري هيزمي   -

 

  

 

مشخصات فني ساختمان   – 3فرم شماره 
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مشخصات فني ساختمان   – 3فرم شماره 
  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 امضاء تاريخ بخش تكميلي سمت نام ونام خانوادگي تكميل كننده كدملي تكميل كننده

      

      

 امضاء تاريخ بخش تائيدي سمت نام ونام خانوادگي تائيد كننده كدملي تائيد كننده
      
      

 

 )موقت  جانبي  غيرآموزشي  آموزشي  اجباری برای)                                                                                        معماری مصالح مشخصات   5-3

 مصالح نما( 1
 آجري   پالك سنگ    سنگ مالون   كنيتكس     سيمانياندود     كاهگلياندود     گچياندود    اندود رزين پايه  اي شيشه   
  ( فلزي)كامپوزيت   سيويپي  مينرال    سمنت برد کاشی و سرامیک 
 ها پنجره( 2 برد سمننت آهني      معمولي آلومينيومي              بريک ترمال آلومينيومي               چوبي        سيويپي يو                        

   جداره سه      دوجداره     جداره تک  شيشه جداره( 3

                         اورتان پلي O ماستيک O     رول پلي O     هوا اليه O               استايرن پلي O         سنگ پشم O        شيشه پشم Oدارد  O ندارد  O كف حرارتي عايق( 4

                                 اورتان پلي O ماستيک O     رول پلي O     هوا اليه O               استايرن پلي O         سنگ پشم O        شيشه پشم Oدارد  O ندارد  O بام حرارتي عايق( 5

                                 اورتان پلي O ماستيک O     رول پلي O     هوا اليه O               استايرن پلي O         سنگ پشم O        شيشه پشم Oدارد  O ندارد  O يخارج ديوارحرارتي عايق( 6

(  ايزوگام) ساخته پيش رطوبتي عايق O           پالستيک O          گوني قير Oدارد  O ندارد  O  چيني كرسي روي رطوبتي عايق( 7

(ايزوگام) ساخته پيش رطوبتي عايق O           پالستيک O          گوني قير Oدارد  O ندارد  O بام  رطوبتي عايق( 8

 دارد  O ندارد  O صوتي عايق( 9

 بام نهايي پوشش( 11
 آسفالت      موزائيک        (ايرانيت) سيماني آزبست ورق        (    ايزوگام) ساخته پيش رطوبتي عايق گالوانيزه ورق  
 كاهگل       سفال      آلومينيومي ورق    پوشال      سيمان و بتن     قيرگوني       ساندويچ پنل ورق موجدار فلزي 
  ورق موجدار پالستيكي     شيشهآجرفرش 

قوسي    گنبدي           يبدارش         تخت  ( سقف) بام فرم( 11

                          سيويپيسراميک  پاركت يسنگ نيبت   موزائيک كف سازي( 12

. . .. .  ها خروجي و ورودي تعداد( 13
 درب

 دارد  O ندارد O آسانسور( 01 دارد  O ندارد  O معلولین مخصوص رمپ(01 دارد  O ندارد  O فرار پله01)

 
 )موقت  جانبي  غيرآموزشي  آموزشي  اجباری برای)                                                                                                اجرا مراحل مشخصات    3 - 6

 كننده احداث
 ناظر و

مشاور    ناظر        كارفرما خيرين-3مشاور    ناظر     كارفرما  كشور مدارس نوسازي سازمان -1 -1

مشاور    ناظر        كارفرما ساير -4مشاور    ناظر     كارفرما  استان مدارس نوسازي كل اداره -0 -2

مشاور    ناظر     كارفرما             پرورش و آموزش اداره-5

 انپيمانكار
 
 
 

: پيمانكار كد: رتبه: رشته:نامحقوقي  يا       حقيقي

     

     
   شخصي O              مديريت پيمان O                پيماني/  اماني O                  پيماني O               اماني O اجرا نحوه

 ناظر مهندسين

 وژئوتكنيک خاك مكانيک  برداري نقشه مكانيكي تأسيسات برقي تأسيسات سازه معماري 

       ملي كد

       خانوادگي نام و نام

       ملي كد

       خانوادگي نام و نام

 
       )موقت  جانبي  غيرآموزشي  آموزشي اجباری برای )                                                                                                    ها مشخصات نقشه   7-3

  كد سيستم آرشيو نقشه

  

 



 ظرفيت ساختمان  .4
 31/31/3191مورخ  -نسخه اجرایی 

: مساحت كل سالن چندمنظوره  .........: منظورهتعداد كل سال چند : ..........   مساحت سالن ورزشي: ..........  تعداد سالن ورزشي: .......... مساحت نمازخانه: ..........  تعداد نمازخانه: ..........   مساحت كالس: .........    تعداد  كالس    :خالصه اطالعات 
 : .........مساحت كل اتاقها: .........     تعداد كل اتاقها   : .........مساحت ساير اتاق ها: .........   هاتعداد ساير اتاق .........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 جزئیات ظرفیت ساختمان     1-4

 مشخصات طبقه
 .شودهاي بعدي در جهت عكس عقربه ساعت زياد ميشماره اتاق. اتاق اول اتاقي است در طبقه كه در سمت راست در يا پله ورودي قرار دارد   -شماره اتاق

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

                ( 7ج )كاربري تيپ 

                ( 7ج )نوع كاربري فعلي

                طول

                عرض

                مساحت

                مساحت نوردهي*

                ارتفاع**

                پوشش كف***

                تعداد ظرفيت****

 : .............مساحت ارتباطي و زير ساختي: ..............    قهبمساحت ط      داردندارد: لوله كشي صابون مايع  :  ..........تعداد دوش ..........   :  تعداد چشمه

 

 شوند، فرم ها به هم ضمیمه  هر دو فرم در وساختمان كد فضا با درج يک فرم ديگر نیز تکمیل وضمن توضیحات الزم باشد  51سه ويا تعداد اتاق در يک طبقه بیش از در صورتیکه تعداد طبقات بیش از   شماره ساختمان         كد فضا

 

                ( 7ج )كاربري تيپ 
                ( 7ج )نوع كاربري فعلي

                طول
                عرض

                مساحت
                مساحت نوردهي*

                ارتفاع**
                پوشش كف***

                تعداد ظرفيت****
 : .............مساحت ارتباطي و زير ساختي: ..............    مساحت طبقه  د   دارندارد: لوله كشي صابون مايع:  ..........     تعداد دوش   .......... :تعداد چشمه

                ( 7ج )كاربري تيپ  
                ( 7ج )نوع كاربري فعلي

                طول
                عرض

                مساحت
                مساحت نوردهي*

                ارتفاع**
                پوشش كف***

                تعداد ظرفيت****
 : .............مساحت ارتباطي و زير ساختي: ..............    مساحت طبقه     ددارندارد: لوله كشي صابون مايع :  ..........  تعداد دوش   ..........   :تعداد چشمه 

 .در فيلد ارتفاع براي كاربري استخر سرپوشيده  حداكثر عمق وارد گردد. اجباري است  16،  16، 16، 10،11،  01،  00 ، 01ارتفاع براي كاربري هاي **                 .استمساحت نوردهي براي كاربري كالس اجباري *  
 .اجباري مي باشد 16،  16،  16،  11،  10پوشش كف براي كاربري هاي *** 

 .ثبت شود "تعداد ظرفيت"به عنوان  تعداد اتاق خواب ، سرايداريسازماني  يا واحد خانه ، كاربري سوئيت براي و   تعداد سینک براي  كاربري رختشويخانه ، ،   گنجايش تماشاچي /صندلي تعداد ، سالن اجتماعات، آمفي تئاتر و سينماورزشي نكاربري سال براي : توضيجات فيلد تعداد ظرفيت**** 



ر     ام  -٥                     ی  ی  مان رزیا ی  سا نا ی   م ا-     ک 

           
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      مانکد ساخت                  کد فضا

 

  نمره  نامناسب  متوسط  مناسب  شرح  عنوان   شماره

L١ 
  پی

  :پی مناسب داراي شرایط زیر است 
 . درجه و یا به صورت پلکانی ساخته شده است10 از ریا سطحی با شیب کمتدر تراز افقی و  -

 .اصطالحاً کاف بندي شده اند. پی ها بنحو مناسبی به یکدیگر متصل شده اند -
  .آثار نشست کلی یا موضعی در آنها مشاهده نمی شود -

10  15  20  

  

  10  دیوارهاي سازه اي با کالف بندي افقی و قائم -
  کالف بندي  L٢  35  یوارهاي سازه اي با کالف بندي افقی د -
  55  دیوارهاي سازه اي بدون کالف بندي  -

  

  5  دال بتن آرمه ، سیستم تیرچه وبلوك ، طاق ضربی با مهاربندي -
Lسقف  ٣  

  15  طاق ضربی بدون مهاربندي ، سقف چوبی -
  

Lپیشامدگی  ٤  
  :پیشامدگی مناسب داراي شرایط زیر است 

 .بعد ساختمان در امتداد عمود بر پیشامدگی استطول آن کمتر از نصف  -

 .مقدار پیشامدگی در هر امتداد کمتر از یک پنجم بعد ساختمان است -

  .طول پیشامدگی در مقطع قائم کمتر از یک متر است -

0  5  10  

  

L10  5  0  وجود تقارن نسبی در پالن ، در دو امتداد -  تقارن  ٥    

 .اعداد مربوط به شاخص ها در اين جدول با يكديگر جمع مي شوند: يادداشت 

  نمره  نامناسب  متوسط  مناسب  شرح  عنوان   شماره

    8  7  6  آجر ، بلوك سیمانی و سنگی: کیفیت واحدهاي بنائی 
K1-1 مصالح  

    12  11  10  )هک قابل قبول نیست آ–مالت گل (مالت ماسه سیمان یا باتارد 
    30  26  22  رعایت درصد دیوار نسبی و توزیع متعادل ادیوارهاي باربر در پالن

    8  7  6  رعایت نسبت ده به یک ارتفاع به ضخامت دیوار
    6  5  4   متر در دیوار یا اجراي کالف4رعایت حداکثر ارتفاع 

    6  5  4   متر بین دو مهار جانبی در دیوار5 رعایت حداکثر طول آزاد
K1-2 دیوارهاي باربر  

    8  7  6  کیفیت مناسب چیدمان واحدهاي بنائی و پربودن درزهاي قائم
    6  5  4   سقفوزن متعارف برايرعایت 

    6  5  4  رعایت طول تکیه گاهی کافی براي تیرهاي سقف
    6  5  4  سجام در آنهارعایت یکنواختی در ابعاد چشمه هاي مختلف وحفظ ان

K1-3 پوشش سقف ها  

    8  7  6  متر در مجاورت دیوارهاي باربر% 20سطح و حفظ فاصله حداقل % 50رعایت محدودیت ابعاد بازشو به 
    10  9  8  مناسب بودن اتصال بین دیوارهاي بابر و سقف

    5  4  3  مناسب بودن اتصال بین دیوارهاي بابر و تیغه ها
    12  11  10   انتقال بار بین دیوارهاي قائمرعایت حفظ مسیر

K1-4 سایر موارد  

    5  4  3  رعایت فاصله یک صدم ارتفاع ساختمان از ساختمان مجاور
    جمع کل

  . تقسیم می شوند100 اعداد مربوط به شاخص ها در این جدول با یکدیگر جمع شده و به عدد -:یادداشت

  سالمه آسیب دید ه کلی آسیب دید    نشست ترك خوردگی  رطوبت دیوارها  بام رطوبت   ناودانرطوبت   سایر   

 

مان ٥-١ ی سا ی آ دید ت  ر بازدید ( ک  و  ( 

یات سازه ای   ٥-٢ ی    (  و ص      )Lشا

ت     ٥-٣ ی  ( ت سا ص      )K١شا

  ١٠/٠٢/١٣٨٩) ١(اجرایی نسخھ 



ر     ام  -٥                     ی  ی  مان رزیا ی  سا نا ی   م ا-     ک 

           
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  حاصل ارزیابی سریعبندي استحکام دیدگی و جمع  وضعیت کلی ایمنی، آسیب5-5
بھ صورت بعد از ورود اطالعات بھ سیستم نتایج این فرم :    تذکر تخریبي استO مطالعات مقاوم سازي باید انجام شود    Oمستحكم است O  نتیجھ بررسي ھاي ارزیابي سریع

   بنابراین کارشناس محترم فقط اطالعات جدول فوق را تکمیل می کند ونظر کارشناسی خود را ذیًال می نویسدتعیین می شود سیستم توسطاتوماتیک 

  )٨برگرفتھ از جدول شماره   (------- ،  ------  ،------- ، -------- ،  ------بھ دالیل شماره :   نتیجھ ارزیابي كارشناسي 

Oتخریبي است و ارزش بازسازي دارد   .    Oتخریبي است و ارزش بازسازي ندارد      Oبھتر است تغییر كاربري داده شود   

  امضاء  تاریخ  بخش تکمیلی  سمت  نام ونام خانوادگی تکمیل کننده  کدملی تکمیل کننده
            

  امضاء  تاریخ  بخش تائیدي  سمت  نام ونام خانوادگی تائید کننده  ندهکدملی تائید کن
            

یات     ٥-٤ و ی  ( سا   ص      )K٤,K٣,K٢ شا

  شرح  عنوان   رهشما  شاخص خسارت
  نامناسب  متوسط  مناسب

  نمره

K2 2/1  1/1  0/1    بازشوها    

  0/1  یک طبقه
  تعداد طبقات K3  1/1  دو طبقه
  2/1  سه طبقه

  

  75/0  منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد
  60/0  منطقه با خطر نسبی زیاد

  40/0  منطقه با خطر نسبی متوسط
K4 خطر نسبی زلزله  

  25/0   کممنطقه با خطر نسبی

  

    جمع کل

  : داشت ياد

 . است٢٨٠٠-٨٤در اين رابطه ضريب شتاب مبناي زلزله طبق استاندارد .  قابل محاسبه است٠,٤٣-٣,٤A=K٤  با تقريب خوبي از رابطه K٤ضريب  -

 .اعداد مربوط به شاخص ها در اين جدول ضرب شونده اند -

 .آسيب پذيري كمتر استدر جدول اعداد كوچكتر نشانه  -



                   

مان  صات    -۴                         وی     سا ی و   جا

  ١٠/٠٢/١٣٨٩تاريخ ) ١(نسخه اجرايی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  چوبي -5 سنگي -4 لوك سيمانيب -3 آجري -2 خشتي -1«  يك يا چند مورد از موارد مصالح بناييدر بخش سيستم سازه اي قسمت  : 1توجه  

  .درج گردد»  

    »  بتن مسلح -2 و فوالدي-1«و در صورتي كه نيم اسكلتي بود  »   چوبي-3 ، بتني -2،فوالدي  -1« بود   اسكلتياگر ساختمان

  كيوسك -5  سنگي بدون مالت -4  كانتينر-3  چادر -2  كپر -1«  : در ساختمان هاي موقت در قسمت نوع موقت  بايد يكي از انواع : 2توجه 

  . درج گردد»  كانكس -6

  
  
  
 

آبخوري  /بوفه/ مشخصات ورودي و نگهباني   4- 3-1
  انبار كوچك/موتورخانه/اتاق برق/مسقف

  مساحت اعياني  ) 6ج (كاربري  شماره ساختمان

      
      

  مشخصات سرايداري  4 –١- 2 
شماره   )1توجه (سيستم سازه اي

ساختمان
تعداد اتاق
  خواب

مساحت
  نيم اسكلتي اسكلتي  مصالح بنايي اعياني

            

            

 

   حمام/ مشخصات سرويس بهداشتي    4 –١- 1
شماره   )1توجه (سيستم سازه اي  تعداد چشمه

 ساختمان
مساحت 
لوله كشي    )6ج ( كاربري  اعياني

  نيم اسكلتي  اسكلتي  مصالح بنايي  معيوب  سالمتعداد دوش صابون مايع

                    
                    

  امضاء  تاريخ  بخش تكميلي سمت تكميل كنندهنام ونام خانوادگي  كدملي تكميل كننده
            
            

  امضاء  تاريخ  بخش تائيدي سمت نام ونام خانوادگي تائيد كننده  كدملي تائيد كننده
            
            
 

  مشخصات ساختمان هاي موقت  4- 1-2
 نوع استفاده

  آموزشي  )2توجه (نوع موقت   رديف
  ) كالستعداد(

   غير آموزشي
  )۵ج(

  مساحت اعياني   )6ج       (جانبي

            
        
        
        

 

 ) مشخصات فني ساختمان تكميل شود 3براي فرم اين دسته الزم نيست فرم شماره(موقتساختمانهاي  2-4

 ) ميل شود  مشخصات فني ساختمان تك3براي فرم هاي دسته زير الزم نيست فرم شماره (  ساختمانهاي جانبيمشخصات .  1-4



ر     ام   -٦                      ی  ی  مان رزیا ی  اسا    یک 

           
    

  

  

  

  

   

  امتیاز  خوب  متوسط  بد  شــــرح  شماره
    0-1,5  1,5-3  3-4,5  وزن سـقـف  1
    0-1,5  1,5-3  3-4,5   صلبیت دیافراگم - انسـجام و یکنواختی سقـف  2
    0-1  1-2  2-3  بازشوهاي بزرگ در دیـافراگم  3
    0-1  1-2  2-3  خـیز سقف  4
    0-1,5  1,5-3  3-4,5  سیستم سازه اي و کیفیت دسـتگاه پله  5
    0-1  1-2  2-3  درز انقطاع در پالن  6
    0-1  1-2  2-3  درز بین دوساختمان مجاور  7
    0-1  1-2  2-3  ستون کوتاه  8
    0-1,5  1,5-3  3-4,5  تقارن در پالن نسبت به محورهاي اصلی  9
    0-1,5  1,5-3  3-4,5  وجود پیش آمدگی یا پـس رفتگی  10
    0-1,5  1,5-3  3-4,5  توزیع یکنواخت جرم در ارتفاع  11
    0-1,5  1,5-3  3-4,5  نشـست پی   12
    0-1  1-2  2-3  نشـست کف  13
    0-1,5  1,5-3  3-4,5  کیفیت ظاهري آجر و مالت مصرفی   14

  بتنی  ترك خوردگی
  وادادگی

9-6  6-3  3-0    

  پوسـیدگی
15 

کیفیت ظاهري و 
  نقاط ضعف اعضاء

  فوالدي
  نقص جوش

9-6  6-3  3-0    

    0-1,5  1,5-3  3-4,5  صال بین دیوار و نماات  16
    0-1,5  1,5-3  3-4,5  پایداري و نسـبت ضخامت به ارتفاع تیغه ها  17
    0-1  1-2  2-3  پایداري جانپناه و دودکش ها  18
    0-1  1-2  2-3  وضعیت پنجره ها و شـیشه ها  19
    0-1  1-2  2-3  نفوذ رطوبت از زمین به ساختمان  20
    0-2,5  2,5-5  5-7,5  برق و مکانیکوضعیت تاسـیسـات   21
    0-1  1-2  2-3   نم بام-وضعیت لوله هاي آب باران  22
    0-2,5  2,5-5  5-8,5  تاثیر  مرمت موضعی سـاختـمان در بهبود وضعیت  23

    0-33  33-66  66-100  جمع کل امتیازات

      کد ساختمان                  کد فضا
 

  سالمه آسیب دید ه کلی آسیب دید    نشسترك خوردگی  ت رطوبت دیوارها  بام رطوبت   ناودانرطوبت   سایر   

 

مان ٦-١ ی سا ی آ دید ت  ر بازدید ( ک  و  ( 

   ارزیابی کیفی مقدماتی ساختمان هاي اسکلت دار2-6

  امضاء  تاریخ  بخش تکمیلی  سمت  نام ونام خانوادگی تکمیل کننده  کدملی تکمیل کننده
            

  امضاء  تاریخ  بخش تائیدي  سمت  ونام خانوادگی تائید کنندهنام   کدملی تائید کننده
            

 

 ١٠/٠٢/١٣٨٩تاریخ ) ١(نسخھ اجرایی 

                   حاصل ارزیابی سریعبندي استحکامدیدگی و جمع   وضعیت کلی ایمنی، آسیب3-6
نتایج این فرم بعد از ورود اطالعات بھ سیستم بھ صورت اتوماتیک توسط :تذکر   است تخریبي O مطالعات مقاوم سازي باید انجام شود Oمستحكم است O  نتیجھ بررسي ھاي ارزیابي سریع

  د ونظر کارشناسی خود را ذیًال می نویسدسیستم تعیین می شود بنابراین کارشناس محترم فقط اطالعات جدول فوق را تکمیل می کن

  )٨برگرفتھ از جدول شماره   (------- ،  ------ ، ------- ، -------- ،  ------بھ دالیل شماره :   نتیجھ ارزیابي كارشناسي 

Oتخریبي است و ارزش بازسازي دارد   .    Oتخریبي است و ارزش بازسازي ندارد      Oي داده شود بھتر است تغییر كاربر  

 


