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  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  

 


