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      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 
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                                  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  -


