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 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ج

 معرفی کارگروه خدمات فنی و آزمایشگاهی

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  برای کارگروه خدمات فنی و آزمایشگاهی با هدف ایجاد یک بازوی مشورتی فنی

 های اجرایی مربوطروزرسانی دستورالعملی تدوین، بررسی و بهی خدمات بازرسی و آزمایشگاهی بتن و جوش، با وظیفهدر حوزه

ان از نمایندگ های ساختمانی؛ متشکلهای دارای پروانه در پروژههای مرتبط، تشکیل گروه بازدید از روند انجام کار شرکتو فرم

اه و معتبر از ری های فعال دارای پروانهشرکتنیز نفرات برگزیده توسط  های صنفی وسازمان نظام مهندسی، نمایندگان انجمن

 ه است.شهرسازی تشکیل شد

ن خراسان تخاک، پی و باعضای کارگروه عبارتند از چهار نفر از نمایندگان سازمان، سه نفر از انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین 

 های خدماتنفر از انجمن صنفی کارفرمایی بازرسی فنی خراسان رضوی و شش نفر نمایندگان منتخب از شرکت ، یکرضوی

 .اندبرگزیده شده ها از طریق انتخاباتفنی و آزمایشگاهی که با توسط شرکت

شته( ر دوم هر البدل )نفرعلی یاعضا. روه باشدعضو کارگ دتواننمیبیش از یک نفر های دارای پروانه از شرکتدر این کارگروه، 

 عضو کمیته دارای پروانه معتبر در .دنجلسات کارگروه حضورداشته باش ی دراحق ر بدون داشتنو عنوان عضو ناظر هبتوانند می

 هستند.خود شرکت  یت مدیرهاها عضو هینمایندگان شرکتهمچنین،  .استساختمان  یهای هفتگانهصالحیت یکی از

ی جلسات کارگروه در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان خواهد بود و ریاست جلسات با یکی از اعضای گذارمحل اصلی بر

 باشد.سازمان می

 ماه تعیین شده است. 01مدت زمان فعالیت کارگروه در هر دوره 
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 گفتارپیش

 یهاشیبر الزام انجام آزما یمبن های فنی مربوطهنامهها و آیین، استانداردساختمان یمندرج در مقررات مل یهابا توجه الزام

سازی انجام امور اجرایی، نظارت، و یکسان وسازهاکیفیت در ساخت یبا هدف ارتقا زیو ن ،هادر ساختمان کنترل کیفی بتن

 شود.نامه تدوین و منتشر میاین شیوه، های شهریگیری و آزمون در ساختماننمونه

ت خدماموظفند  ی بتنهای خدمات فنی و آزمایشگاهی در رشتهو نیز شرکت سازه و مجری )مالک( مهندسان ناظربر این اساس، 

های را در قالب فرمنتایج مربوطه آن انجام داده و  5نامه و با در نظر داشتن مراجع مندرج در بند خود را بر اساس این شیوه

به صورت  های الزم بر اساس شرح انجام کار نظارت و اجرا وو سایر فرم مایش، نظارت، اجراهای آزگزارشدرخواستی، از جمله 

 نمایند. گزارشی امرحله

 تنب خدمات فنی و آزمایشگاهی شرکت معرفینسبت به  ،ییاجرا اتیاز آغاز عمل شیموظف هستند پ انو مجری )مالک( مالکان

  مسئول در پروژه به مهندس ناظر اقدام نمایند.

 جینتا یها و بررسگزارش یریگلیجهت تحو بتن هایگیری و آزموننمونهاست که مالک عمل سازمان در مورد  حیبه توض الزم

 .باشدیمربوطه م یهاو فرم نامهشیوه نیا ،آن

 جینتا یهیبه منظور کنترل کیفی ساختمان، ارا 12/12/0531 خیسازمان به تار یرهیمحترم مد اتیه یبر اساس مصوبه نیهمچن

 .باشدیالزامی م« د»و « ج»گروه  یهاهای جوش و بتن برای ساختمانآزمایش

 

 



 

 

 ی کاربردهدف و دامنه -9

ی جوشکاری ساختمان، اعم از ی خدمات مربوط در حوزهنامه آن است که بتوان اجرای کلیههدف از تدوین این شیوه

ای های فنی معتبر به صورت رویهنامهآزمون را با رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان و آییناجرا، نظارت، بازرسی و 

 یکسان انجام و کنترل نمود.

ی مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان وسازهای شهری در حوزهنامه، ساختی کاربرد این شیوهدامنه

ه نامه، قابل کاربرد و استفاد؛ این شیوههاسایر استان هندسی ساختمانهای نظام مباشد. در صورت تمایل سازمانرضوی می

 باشد.می -با مسئولیت سازمان استان مربوطه  - در سایر نقاط کشور نیز

 و تعاریف ها، اختصار واژهاصطالحات -2

 باشد:اختصار اصطالحات به شرح زیر می نیز ها یا تعریف ونامه، منظور از واژهدر این شیوه

 ان: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی.سازم

 ی کل راه و شهرسازی استان.ی معتبر از ادارهشرکت: شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی دارای پروانه

 ناظر: مهندس ناظر حقیقی یا حقوقی دارای مسئولیت در پروژه.

 مسئولیت در پروژه.ی صالحیت حقیقی یا حقوقی دارای مجری )مالک(: شخص دارای پروانه

یج ها و نتای گزارشبازرسی و تدوین اولیهی شرکت که مسئول انجام : شخصی واجد صالحیت به عنوان نمایندهبازرس

 هاست.بازرسی

مخرب ریغ یهاآزمون یهااز روش یکی( Magnetic Particle Inspection: یسی)به انگل ی مغناطیسی:آزمون ریزبراده

و  شودیم ختهیر ییآهنربا تیبا خاص یاماده یروش ذرات آهن بر رو نیاست. در ا یات آهنقطع وبیع صیتشخ یبرا

، روش حساسی برای ردیابی عیوب سطحی و (MT)  مغناطیسی یریزبرادهآزمون  .شودیدر آن القا م یسیمغناط دانیم

ای به مفاهیم به نسبت سادههای نزدیک به سطح قطعات فرومغناطیسی است. پارامترهای اساسی فرآیند برخی نقص

شود، ناپیوستگی مغناطیسی موجود در راستای عمود بستگی دارد. هنگامی که یک قطعه فرومغناطیسی، مغناطیس می

د. این میدان نشتی در سطح قطعه مغناطیس گردبر جهت میدان مغناطیسی موجب ایجاد یک میدان نشتی قوی می

 .ریز مغناطیسی دیدپذیر شود هایبرادهسط تواند آشکارا توشده حضور داشته و می

مخرب است. در ریغ یهاآزمون یهااز روش یکی( Dye Penetrant Inspection: یسی)به انگل آزمون مایع رنگی نافذ:

ها افدر درون شک عیما نیا ی. پس از مدتشودیم دهیفلورسنت پوش ایقابل مشاهده  یرنگ یعیروش سطح قطعه با ما نیا

 سطح یرکننده به روآشکا یو ماده شودیاز سطح جسم زدوده م عی. پس از آن ماکندیقطعه نفوذ م یسطح یهاو حفره

 .مشاهده شوند یبه راحت یسطح وبیکه ع شودیرکننده باعث مآشکانافذ و  عیما یی. اختالف روشناشودیم دهیپاش

های ساختمانی بیشتر از روش رنگ قابل دید ی مغناطیسی کمتر است. در بازرسی جوشحساسیت این روش از ریزبراده

 شود.شدن با حالل استفاده میبا نور سفید و قابل پاک

روش  نیمخرب است. در اریغ یهاآزمون یهااز روش یکی( Ultrasonic Testing (UT): یسی)به انگل آزمون فراصوتی:

 یکیارتعاشات مکان دارای . امواج فراصوتشوندیکم به داخل قطعه فرستاده م یمواج فراصوت با فرکانس باال و با دامنها

 یروش، امواج فراصوت نی. در اشودیم جادیا کیاالست یدر ماده کیزوالکتریپ یوسرهایکه توسط ترنسد است

(Ultrasonicبه درون قطعه فرستاده م )وجه . با تشودیم دهیموج پس از برخورد به سطح مقابل قطعه بازتاب نی. اشودی

 رفت و برگشت موج ریدر مس بیع کیکرد. حال اگر  نییضخامت قطعه را تع توانیموج، م نیبه زمان رفت و برگشت ا

مشخص را  بی، محل عی نخستنسبت به مرحله یخواهد شد که اختالف زمان دهیبازتاب یجمحل هم مو نیباشد، از ا

 توان از آنهایم یروند ولیمواد به کار م یداخل وبیع یآشکارساز یبرا یابه طور گسترده یفراصوت ی. روش هاکندیم

نجی سطورکلی در ساختمان از پراب نرمال برای ضخامتبه استفاده کرد. زین یکوچک سطح یترک ها یآشکارساز یبرا

 شود.و یا تشخیص عیوب مصالح و از پراب نرمال برای تشخیص عیوب جوش استفاده می

است. آزمون  رمخربیغ یهاآزمون یهااز روش یکی( Radiographic Testing (RT): یسیبه انگل آزمون پرتونگاری:

واد و م یبررس یبرا باشند،یاز مواد را دارا م یارینفوذ در بس تیکه قابل کس،یج گاما و ابه استفاده از اموا یوگرافیراد
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بور و پس از ع شودیم تیبه سمت قطعه هدا اماگ ای کسیا یروش اشعه نی. در اشودیمحصوالت گفته م وبیع صیتشخ

تر وشنر ای کتریتار لمیدر ف ینقاط شوندیباعث م یداخل یها. ضخامت و مشخصهشودیمنعکس م لمیف یاز قطعه بر رو

 یهیدستورکار رو دییتا یگواه ایجوشکار و  تیصالح نییآزمون تع یروش اغلب برا نیشوند. در ساختمان، ا دهید

 دارد. ربردکا یجوشکار

کست ش یتا نقطه یبعدتک یکشش یرویاثر ن ریمخرب است که نمونه ز یهااز آزمون یکیآزمون کشش  کشش: آزمایش

 انتویطول مصالح ورق را م شیمقدار افزا نیو همچن یختگیو گس میتسل یهاآزمون مقدار تنش نی. در اردیگیقرار م

 کرد. یریگاندازه

ط روش توس نیاست.  ا یشدگقطعه در برابر خم یکیمکان یهایژگیسنجش و یمخرب برا شیآزما ینوع خمش: آزمایش

 انتویروش م نی. به کمک اشودیانجام م یاو چهار نقطه یابه دو صورت سه نقطه ورسالیونیکشش  شیدستگاه آزما

 ماده محاسبه کرد. یمشخ یکرنش-و پاسخ تنش یو کرنش خمش یتنش خمش ،یخمش تهیسیمدول االست ریمقاد

 یشهایاآزم یساختار جوش برا یمشاهده زیگوشه و ن یهاجوش تیصالح دییتا یآزمون مخرب برا ینوع حک:ایش آزم

 ه،یافلز پ زساختاریآشکار کردن ر یو برا یکارها پرداخت، حکنمونه ش،یآزما نیاست. در ا یکروسکپیو م یماکروسکپ

 .رندیگیقرار م شیمورد آزما کروسکپیذوب و فلز جوش با م یمتاثر از حرارت، منطقه یمنطقه

 ی باربری نیروهای ثقلی را برترین نوع قاب ساختمانی باربر است که در آن اعضای تیر و ستون وظیفهساده قاب ساده:

شود. بر مانند دیوارهای برشی فوالدی و بتنی و یا مهاربند استفاده میعهده داشته و برای بارهای جانبی، از اعضای لرزه

ها و ستون رهایت یفهیلنگر وجود ندارد و وظ یبوده و امکان مبادله یعملکرد مفصل یدستگاه باربر، اتصاالت دارا نیدر ا

 .باشدیمرده و زنده م یانتقال بارها

 انندموارد بر سازه  یجانب یروهایمقابله با ن یکه از آن براست یاز انواع قاب ساختمان یانمونه یقاب خمش قاب خمشی:

 باشند که ضوابط طراحیمی معمولی، متوسط و ویژههای خمشی دارای سه نوع عملکرد . قابشودیزلزله استفاده م یروین

های خمشی به صورت دوگانه ست. گاه ممکن است برای مقابله با نیروی زلزله، قابهاییو اجرای هر کدام دارای تفاوت

های مهار جانبی نیز کمک از سیستم طراحی و اجرا شوند که در این حالت عالوه بر باربری نیروی جانبی توسط قاب،

 گرفته شود.

ساخته  Hها( که از برش ورق و کنار هم قرار دادن آن به شکل قوطی، چلیپا و یا هایی )یا تیرستونورق: ستونستون

 شده باشد.

نگر و ل لتیرورق: مقاطع ساخته شده از ورق به عنوان عضو تیر )یا تیرستون( که اغلب به عنوان عضو افقی و برای تحم

 شود.برش استفاده می

 مراجع کاربردی و الزامی -3

 .0531ویرایش  ،های فوالدیمقررات ملی ساختمان، مبحث دهم، طراحی و اجرای ساختمان

 .0531ویرایش  ،هامقررات ملی ساختمان، مبحث یازدهم، اجرای صنعتی ساختمان

 .0531ی، ویرایش نساختما یهامصالح و فرآورده، مقررات ملی ساختمان، مبحث پنجم

 .0531نظامات اداری، ویرایش  مقررات ملی ساختمان، مبحث دوم،

 ی جوشکاری ساختمانی ایران.نامه، آیین111ی نشریه

 باشد.تذکر: در صورتی که مرجعی بدون درج تاریخ باشد، استفاده از آخرین ویرایش مدنظر می

 نمونه برداری و کنترل مصالح مصرفی در کارگاه  -4

در صورت  د،باش 5-2بر اساس بند  که فوالد مصرفی قابل ردیابی به یک گواهی تطابق کیفی مورد تاییدرتیدر صو -2-0

, )مقررات ملی ساختمانی مصالح مصرفی پایه در پروژه استفاده کرد. توان از آن به عنوان تاییدیهتایید ناظر می

  (5-2-01, بند 01مبحث 

ی خرید قابل ردیابی بودن بدان معناست که بتوان انطباق گواهی تطابق با مصالح مورد استفاده را از طریق بارنامه -2-1

های تطابق را به ناظر و ی گواهیی ارایهشده و یا موارد دیگری اثبات نمود. مجری وظیفهو حمل، پالک پلمپ



 

 

 شرکت دارد.

شرکت تولیدکننده منطبق با نشان درج شده بر روی مصالح و  کم دارای نشان تجاریگواهی تطابق باید دست -2-5

 ،کنترل کیفیت تولیدکننده، وزن محمولهی تاریخ تولید، مشخصات فنی و تاییدیه، 0همحمول یشماره همچنین

 مشخصات ابعادی باشد. و عالمت استاندارد

از نظر ) تن فوالد مصرفی مشابه 01، به ازای هر 5-2 بر اساس بندقابل ردیابی گواهی تطابق  وجود در صورت عدم -2-2

به  ریگینمونه های یک محموله بر اساس استانداردها(و سایر الزام تولیدکننده، مشخصات فنی، مشخصات ابعادی

های مقاومت توسط شرکت در حضور مجری و با هماهنگی و یا حضور ناظر، جهت انجام آزمایشصورت تصادفی 

، خمش سرد و متالوگرافی با تعیین ترکیب 1رداتغییر شکل نسبی، آزمایش تاب نمونه زخم گیریکششی با اندازه

 شود.انتخاب و به آزمایشگاه ارسال می ،شیمیایی

تواند بازبینی طراحی را با مشخصات فنی در صورت عدم برآورده شدن مشخصات فنی فوالد مصرفی، ناظر می -2-3

مورد  یدست آمده در محدودهنماید، مشروط بر اینکه مشخصات بهدست آمده از مهندس طراح درخواست به

عدم پذیرش مشخصات فوالد موجود توسط ) صورت باشد، در غیر این مقررات ملی ساختمانپذیرش مبحث دهم 

ساختمان, مبحث  )مقررات ملی مجری موظف است نسبت به تعویض فوالد مردود شده اقدام نماید.( ناظر یا طراح

3) 

 صالحیت جوشکاری و عوامل اجرایی  -5

 تاری از یکی از مراجع دارای صالحیباید دارای کارت مهارت جوشک( مجریر )عوامل جوشکاری پیمانکا یکلیه -3-0

 (01-5-0-0-00, بند 00)مقررات ملی ساختمان, مبحث  باشند.ی رسم

ی نامه)آیین جوش و وضعیت جوشکاری مورد نیاز در هر پروژه باید دارای صالحیت باشند.جوشکاران برای نوع  -3-1

 (01-3, بند 111ی جوشکاری ساختمانی ایران, نشریه

 گیرد.پروژه طبق هماهنگی مجری، توسط شرکت انجام می آغازتایید صالحیت، پیش از  -3-1-0

های خدمات حیت از عوامل اجرایی جوشکاری پروژه توسط شرکتدر صورت وجود سوابق تایید صال -3-1-1

 :کهجاری استفاده نمود به شرط آن یتوان از آن سوابق در پروژهمی ،های قبلیفنی و آزمایشگاهی در پروژه

انجام پروژه شواهدی دال بر از دست  زماندر  -ماه نگذشته باشد، بشش تاریخ صدور صالحیت بیش از از  -فال

)مقررات ملی ساختمان, مبحث  وجود نداشته باشد. ویروند کیفی کار و از دست دادن وانایی جوشکار رفتن ت

 (51-3, بند 111ی ی جوشکاری ساختمانی ایران, نشریهنامه)آیین (2-2-2-01, بند 01

های فوالدی که انجام سرپوشیده و مجهز ساخت اسکلت یدر صورت انجام عملیات در کارخانه -3-1-5

عملیات برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر در آن توسط استادکاران و کارگران ماهر و 

ه ب کارخانه)یا  مسئولیت تایید صالحیت عوامل اجرایی بر عهده مجری، گیردزیر نظر متخصص فن انجام می

ض در صورت تفوی) ناظر یا شرکتی صالحیت بر عهده سوابق تایید .باشدمی ت اسکلت(ی ساخعنوان نماینده

 (0-2-01, بند 01)مقررات ملی ساختمان, مبحث  .باشد( میاز طرف ناظر

 ینامهآیین های ارزیابی مندرجهای شیاری بر اساس آزمایشروش تایید صالحیت جوشکاران برای جوش -3-5

در  باشد.می( رویه و ریشه) نمونه آزمایش مخرب خمشدو شامل بازرسی چشمی و  ،جوشکاری ساختمانی ایران

نامه)آیین های مخرب خمش نمود.توان آزمون غیرمخرب پرتونگاری صنعتی را جایگزین آزمایشاین ارزیابی می

 ل پنجم(, فص111ی ی جوشکاری ساختمانی ایران, نشریه

 جوشکاری ینامهآیین های ارزیابی مندرجهای گوشه بر اساس آزمایشروش تایید صالحیت جوشکاران برای جوش -3-2

 شکستمخرب  آزمایشو یک نمونه  5شامل بازرسی چشمی و یک نمونه آزمایش مخرب حک ،ساختمانی ایران

 ., فصل پنجم(111ی ساختمانی ایران, نشریهی جوشکاری نامه)آیینباشد می

                                                      
0 Batch Number 

1 charpy Test 
3 Macro Etch 
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 یهنامآیین های ارزیابی مندرجکام بر اساس آزمایش و های انگشتانهروش تایید صالحیت جوشکاران برای جوش -3-3

 باشد.نمونه آزمونه برای انجام آزمایش مخرب حک میدو  شامل بازرسی چشمی و ،جوشکاری ساختمانی ایران

 , فصل پنجم(111ی ی جوشکاری ساختمانی ایران, نشریهنامه)آیین

 های ارزیابی مندرجبر اساس آزمایش های گل میخروش تایید صالحیت اپراتورهای جوشکاری برای جوش -3-1

و  خکنترل یکنواختی ترشح در پیرامون گل می ،شامل بازرسی چشمی ،جوشکاری ساختمانی ایران ینامهآیین

 , فصل پنجم(111ی ی جوشکاری ساختمانی ایران, نشریهنامه)آیین باشد.میدرجه  51یش مخرب خم کردن آزما

بر  بایدها برای انجام ارزیابی و تایید صالحیت جوشکاران و یا اپراتورهای جوشکاری شرایط، ابعاد و تعداد نمونه -3-1

 فصل پنجم آیین جوشکاری ساختمانی ایران باشد. هایالزام اساس

 ضوابط اجرایی -6

ی ی مجهز برای ساخت سازهی سرپوشیدهعملیات برشکاری، مونتاژ، ساخت و جوشکاری قطعات باید در کارخانه -1-0

از ورود هرگونه بارش که طوری به، مکانی است دارای دیوارهای پیرامونی و سقف ی ساختفوالدی باشد. کارخانه

. این فضای سرپوشیده باید دارای تجهیزات کافی گرددو جریان هوای شدید )باد( محافظت ناشی از آن طوبت و ر

، و پرسنل اجرایی آن باید دارای تخصص بوده شده(کشیو مناسب با روند ساخت قطعات و سکوهای تولید )شاسی

-2-01, بند 01)مقررات ملی ساختمان, مبحث  ی فوالدی باشند.و مهارت الزم برای انجام عملیات ساخت سازه

2-0) 

 شرایط محیطی و کاری مجاز برای جوشکاری: -1-1

)مقررات ملی ساختمان,  گراد ممنوع است.ی سانتیدرجه -03 ی کمتر ازمحیطجوشکاری در دمای  -1-1-0

 (00مبحث 

ی جوشکاری ساختمانی نامهآیین 5-2ی مندرج در جدول مقدار کمینهباالتر از  قطعه بایددمای  -1-1-1

 .ایران باشد

 باشد.عرض وزش باد و ریزش باران و برف در منباید محل جوشکاری  -1-1-5

 بوده و نباید تحت شرایطمناسب برای جوشکاری باید دارای ایمنی کافی و موقعیت استقرار جوشکار  -1-1-2

 .سخت جوشکار، جوشکاری انجام شود

هیدروژن رعایت نکات انبارش و استفاده از آن الزامی است. رطوبت رت استفاده از الکترود کمدر صو -1-1-3

ی درجه 01باشد. دمای انبار همواره باید بیش از  11% نبار این الکترودها نباید بیش ازنسبی هوای محل ا

در ود. رعایت ش ها و طبقات نگهداری الکترود نسبت به دیوار و کف انباربین قفسه یفاصلهبوده و  سانتیگراد

ر دمای دای منجر به آسیب به الکترود گردد. پیش از استفاده باید گونه ضربهنباید هیچ و استفاده هنگام حمل

ی ساختمانی ی جوشکارنامهآیین 1-2مشخص شده در جدول به مدت و گراد سانتی یدرجه 511 −251بین 

، مگر آن که الکترود در پوشش مهر و موم شده قرار داشته و بالفاصله پس از باز پخت شودایران الکترودها 

بیش از یک از الکترود  استفادهو  است ساعت 2حداکثر زمان مجاز قرار دادن در هوای آزاد . کردن استفاده شود

 بار بازپخت مجاز نیست.

ی ه، حضور ناظر الزامی بوده و باید گزارش تصویری حضور خود را به صورتجلسههای پروژدر هنگام نصب ستون -1-5

به محل نصب باید بر اساس ها از کارخانه )محل ساخت( ی حمل ستونتاییدیه حمل و نصب ستون پیوست نماید.

 توسط ناظر و بنا به درخواست مجری)مالک( صادر شده باشد. 3121ی فرم شماره

های مربوط به هر سقف، ناظر باید ضمن حضور در محل پروژه، مراحل اجرایی و انجام بازرسیپس از پایان عملیات  -1-2

 ی کار مجری برای عملیات بعدی ساختمانی را صادر نماید.ی ادامهرا بررسی نموده و در صورت تایید اجازه

 بازرسی و آزمون های غیرمخرب -7

 کلیات -1-0

اندازه،  یات جوشکاری به شرکت که نشان دهندهییهای اجرایی و جزنقشهی ارایهمجری موظف به  -1-0-0



 

 

 .باشدها مینوع و محل جوش

پیش  و اصالح موارد معیوب هاجوش تمام بر روی موظف به بازرسی چشمی اولیه )کارخانه( مجری -1-0-1

 یبرای انجام تعمیرات بر روی مصالح فلزی غیر از منطقه باشد.می از درخواست بازرسی و آزمون به شرکت

 های الزم با ناظر و شرکت انجام پذیرد.د هماهنگیبای ،جوش

عدم و  باشددرخواست به شرکت می یارایهبرای انجام بازرسی، مجری موظف به هماهنگی و  -1-0-5

پس از آگاهی شرکت نسبت به عدم هماهنگی مجری باید  شود.هماهنگی توسط مجری تخلف محسوب می

 موارد را به ناظر و سازمان اعالم نماید.

ل شام ،درخواست به شرکت نسبت به فراهم کردن شرایط بازرسی ییهوظف است پیش از ارامجری م -1-0-2

 ،سازی سطح مورد بازرسیها، تمیزکاری و آمادهطور کامل از روی همه جوشهب های جوشبرداشتن سرباره

ها، لودگیریزی و سایر آبتن حاصل از بتن یزدگی، خاک و مصالح ساختمانی، شیرهشامل زدودن هرگونه زنگ

امکان بازرسی در شرایط مناسب  ، همچنین فراهم کردنشناسایی ی قابلگونهتفکیک و چیدمان قطعات به

 کیفی و ایمن، تامین تجهیزات الزم جهت دسترسی بازرسان مانند نردبان، کمربند ایمنی و غیره اقدام نماید.

 (5-1, بند 111ی , نشریهی جوشکاری ساختمانی ایراننامه)آیین

 مجری باید مونتاژ و نصب قطعات جوشکاری شده را مطابق مدارک فنی پروژه به تایید شرکت برساند. -1-0-3

ساخت توسط شرکت در هر زمان  هنگامهای موظف به همکاری کافی و الزم برای انجام بازرسی همچنین

 باشد.می

های فنی مقررات ملی اعالم شرکت و طبق الزامهای معیوب بر اساس مجری موظف به تعمیر جوش -1-0-1

که برای تعمیر و یا برداشتن کلی جوش در صورتی باشد.جوشکاری ساختمانی ایران می ینامهساختمان و آیین

به تشخیص شرکت نیاز به دستورالعمل خاصی باشد مجری موظف است طبق دستور کار ناظر نسبت به اجرای 

 (5-1, بند 111ی ی جوشکاری ساختمانی ایران, نشریهنامه)آیین آن اقدام نماید.

بازرسی نسبت به رفع عیوب و اخذ  یتواند در همان جلسهشرکت، مجری می یدر صورت اجازه -1-0-1

 تایید از شرکت  اقدام نماید.

مجری موظف است پس از انجام تعمیرات ها نیازمند زمان بیشتری باشد، در صورتی که تعمیر جوش -1-0-1

 های تعمیر شده با شرکت انجام دهد.های الزم را برای بازرسی مجدد از جوشهماهنگی

های حاصل از بازرسی بر عالمتگذاری یهمچنین کلیه ؛های تعمیر شده باید قابل ردیابی باشدجوش -1-0-3

ی جوشکاری ساختمانی ایران, نامه)آیین های مجدد الزم حفظ شده باشد.ها باید تا زمان بازرسیروی جوش

 (1-3-1, بند 111ی نشریه

 بازرسی چشمی -1-1

این بازرسی شامل پیش، هنگام  ها باید بازرسی چشمی توسط شرکت انجام پذیرد.بر روی همه جوش -1-1-0

 (2-2-2-01, بند 01 )مقررات ملی ساختمان, مبحث باشد.و پس از اتمام جوشکاری هر مرحله می

ها باید بازرسی چشمی شود. در صورت وجود عیب در هر طرف باید بازرسی به ی جوش ستونهمه -1-1-1

ها به تعداد هر جلسه بازرسی به منظور حصول اطمینان از رفع عیوب نیز صورت گیرد. گزارش بازرسی ستون

 برگیرد.شده را در های بازرسیی ستونای ارایه شود که همهگونه

های ی جوششده بین محورهای نصب، بازرسی کامل همهدرصورت ساخت تیرریزی به صورت قاب -1-1-5

 های تقویتی پیش از نصب صورت گرفته و به تفکیک سقف و محور گزارش شود.اتصال و در صورت وجود ورق

رش ها انجام شده و به صورت جداگانه گزاستونی کفپس از نصب سازه بازرسی جوشکاری همه -1-1-2

ستون پیش از نصب به ستون جوشکاری شود، بازرسی پیش از نصب همراه با بازرسی شود. در صورتی که کف

 ها انجام و گزارش شود.ستون

 زمانهم یها در صورت اجراپلهپس از نصب تیرریزی برای هر سقف یک گزارش ارایه شود. کنترل راه -1-1-3

ها و در صورت اجرا در زمان دیگر همراه با سایر بازرسی پذیردها صورت میی بازرسی سقفدر مرحله ،با سقف
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 خواهد بود.

ی صورت ساخت روی زمین برای هر دهانه درصورت وجود بادبند یا دیوار برشی فوالدی، در -1-1-1

شده گزارش بازرسی صادر شود. در صورت اتصال روی کار، گزارش بازرسی برای هر طبقه ارایه شود. مهاربندی

ها گیرد. در صورتی که پیش از نصب جوشکاری اتصاالت دستکی مهاربندی قرار میر دستهها داتصاالت دستک

شود و در صورت جوشکاری پس از نصب انجام شود، به صورت قابل ردیابی در گزارش بازرسی ستون درج می

 گانه گزارش بازرسی آن ارایه شود.ستون، به صورت جدا

 مغناطیسی یدهبازرسی به روش های مایع نافذ و ریز برا -1-5

 مغناطیسی برتری دارد. یصورت امکان بازرس به روش ریزبرادهطورکلی و در به -1-5-0

ی اتصال ستون در قاب ها در محل اتصال تیر به ستون، شامل چشمهی ستونآزمون برای همه -1-5-1

ی خط از همه %11به میزان ی ساختمانی ی جوش یکسره در قاب سادهو ناحیه %011به صورت خمشی 

ی پهنای ورق در باالی تراز تیر و نیز به سمت ی ارتفاع تیر به عالوهبه اندازهها، هر دو مورد یاد شده جوش

از  %11ی به اندازه ستونی اتصال ستون به کفمحل جوش یکسره همچنینپایین از تراز بال پایین تیر، و 

 (0-2-01, جدول 01ت ملی ساختمان, مبحث )مقرراانجام و گزارش شود.  های خط جوشهمه

گیرد، به ی ده درصد طول هر خط جوش مورد آزمون قرار میدرصورت وجود تیرورق، به اندازه -1-5-5

 کم نصف طول آزمون در ابتدا و انتهای هر خط جوش باشد.ای که دستگونه

های برشی فوالدی های دیوارها، بیست درصد جوشی اتصاالت مهاربندی و دستکصد در صد همه -1-5-2

 ی اتصاالت نبشی آن، بازرسی، آزمون و گزارش شود.های گوشهو جوش

 ادپیشنهی مغناطیسی و مایع رنگی نافذ بر اساس جدول زیر انجام آزمون ریزبراده برآورد برای مقدار -1-5-3

 شود:می

 یک جلسه بازرسی مقدار برآورد مقطع

 تراز 4با حداکثر  ستون 8به ازای هر تا  ستونبا کف ستون قاب ساده

 تراز  4ستون با حداکثر  3هر تا ازای به  ستون قاب خمشی

 تیرورق یک بازرسی 8به ازای هر تا  تیرورق

 متر 22با حداکثر طول جوش  تراز اتصاالت به صورت کاملدهانه 2به ازای هر  مهاربند

 متر 22جوش  تراز اتصاالت به صورت کامل با حداکثر طولدهانه 6به ازای هر  دستک

 ای هر سقف و اتصاالت تیر به ستونبه از سقف و اتصاالت

 ستونکف 01برای حداکثر  ستون جدا از ستونکف

 آزمون فراصوتی: -1-2

شده از سازی اعم از تیرورق یا ستون ساختههای شیاری عرضی که برای هر نوع تسمهبر روی جوش -1-2-0

 مورد نیاز است. %011شود، آزمون فراصوتی به صورت ورق استفاده می

 %11شود، به میزان های شیاری دیگر که برای ساخت مقاطع از ورق به صورت طولی اجرا میجوش -1-2-1

مورد آزمایش قرار گیرند. درصورت وجود جوش شیاری در نواحی بحرانی، مانند محل اتصال تیر به ستون و 

 ن نواحی لحاظ گردد.شده از ورق، این مقدار برای ایهای ساختهستون در ستونستون به کف

ستون، و ی اتصال تیر به ستون و نیز ستون به کفهای شیاری طولی در محل چشمهبرای جوش -1-2-5

 انجام شود. %011ستون )در صورت وجود( آزمون به مقدار های شیاری اتصال ستون به کفجوش

ار برشی بر دیورزههای خمشی و یا اتصال تیر پیوند در قاب با سیستم لاتصاالت تیر به ستون در قاب -1-2-2

 فوالدی، صد در صد جوش مورد آزمون قرار گیرد.

 شود.درصورت وجود جوش شیاری دیگر به تشخیص ناظر از این آزمون استفاده می -1-2-3

 شود:بر اساس جدول زیر پیشنهاد میبرآورد مقدار بازرسی فراصوتی  -1-2-1



 

 

 مقدار برآورد یک جلسه بازرسی مقطع

ورق با جوش شیاری ستون

 کامل

ی اتصال با طول جوش حداکثر خط جوش در محل چشمه 01هر تا ازای به 

 متر 02

 متر 02با طول جوش حداکثر تیرورق  4به ازای هر تا  با جوش شیاری کامل تیرورق

 با جوش شیاری کامل مهاربند
 02تراز اتصاالت به صورت کامل با حداکثر طول جوش دهانه 0هر  به ازای

 متر

 متر 01با حداکثر طول جوش سقف  0هر اتصاالت تیر به ستون به ازای  ستوناتصاالت تیر به 

 کنترل پوشش و رنگ: -1-3

ها را عاری از سرباره و مقاطع را بدون هرگونه آلودگی ی جوشپیمانکار ساخت موظف است همه -1-3-0

 تحویل نماید.

تایید ناظر برسد. آمیزی قطعات انجام و به تمیزکاری بر اساس مقررات ملی ساختمان پیش از رنگ -1-3-1

کم در یک کاری )مانند ستون(  دستهای معمولی، در قطعات داخل دیوار و نازکآمیزی برای ساختمانرنگ

کم با ی غیر مدفون )مانند تیر( دستمیکرون و برای قطعات داخلی پوشیده شده 21الیه با ضخامت میانگین 

مجری موظف است نسبت به  ی سطوح اجرا شود.میکرون و به صورت یکنواخت در همه 11ضخامت میانگین 

های الزم تواند آزمایشآزمایش و گزارش آن به ناظر اقدام نماید. در صورت درخواست ناظر یا مجری، شرکت می

 سنجی را انجام و به ناظر ارایه نماید.ضخامت

، 1-3-1در صورت وجود دستورکار در مشخصات فنی پروژه بیش از مقادیر درج شده در بند  -1-3-5

 آمیزی بر اساس آن اجرا شود.رنگ

ی حمل و هایی که رنگ آن به واسطهگیری سازه در محلپس از پایان عملیات نصب اسکلت، لکه -1-3-2

 دیده یا برداشته شده است، صورت پذیرد.نصب آسیب

 در بازرسی چشمی پذیرش جوشارزیابی و ضوابط  -8

 است.  مترمیلی 5جوش شیاری گرده در حداکثر برآمدگی  -1-0

ای و در صورتی که در سطح مقعر برای جوش گوشه مردود بوده و باید دارای تحدب باشد. برای بارهای لرزه  -1-1

ی جوش )تقعر( در جوش نشان داده شده باشد، باید پس از سرد های سازه لزوم اجرای فرورفتگی سطح گردهنقشه

 شدن جوش و انجام بازرسی نسبت به ایجاد تورفتگی گرده اقدام شود.

 1متر حداکثر میلی 3ی پیوسته، مقدار مجاز کاهش ساق، برای ساق جوش تا صورت استفاده از جوش گوشه در -1-5

 5متر حداکثر میلی 1متر و برای جوش با ساق بیش  از میلی 3/1متر حداکثر میلی 1متر، برای ساق جوش میلی

ی دوبرابر پهنای بال قرار ها به اندازهجوش که این مقدار کاهش در ابتدا و انتهایباشد، به شرط آنمتر میمیلی

 نداشته باشد و حداکثر نیز از ده درصد طول جوش بیشتر نشود.

از دو طرف ترک  متریلیم 31در این حالت تا عمق نفوذ ترک و تا  ترک داشته باشد. به هیچ شکل نباید جوش -1-2

 برداشته شده و دوباره جوشکاری شود.

در صورت وجود عدم ذوب،  های جوش حاصل شده باشد.مبنا با جوش و بین الیهکامل بین فلز جوش و فلز  ذوب -1-3

 باید جوش برداشته شده و دوباره جوشکاری شود.

 پر شود. ، بایدجوش خارج از طول مؤثر جوش باشد یچاله اگرهای منقطع جز در جوشبه ،هاجوش یچاله همه -1-1

کمتر  ضخامت انند اتصال تیر به ستون قاب ساده(، برایی )مکیاستات یبارگذار در حالتعمق بریدگی کنار جوش  -1-1

 1تا عمق  متریلیم 31متر طول جوش، میلی 511در هر  ، همچنینمتریلیم 0 تابریدگی  عمق، متریلیم 13از 

جوش  یمتر، حداکثر مجاز عمق بریدگی کنارهمیلی13 بیش ازدر ضخامت قابل پذیرش است.  بریدگی متریلیم

 ،)مانند اتصاالت مهاربند یا تیر به ستون قاب خمشی(یکینامید یبارگذار در متراست.میلی 1برای هر طول جوش 

اعضای اصلی، عمق بریدگی کنار جوش در هنگامی که جهت نیروهای کششی عمود بر امتداد بریدگی باشد  در
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 مجاز است. متریلیم 0گی تا  تجاوز کند. برای سایر موارد عمق برید متریلیم 13/1نباید از  

 رفتهیپذ یاحفره چیه ،های کششی با نفوذ کاملهای شیاری اتصاالت لب به لب عمود بر جهت تنشدر جوش -1-1

های قابل نیز مجموع حفره یکیاستات یبارگذار درهای گوشه های شیاری دیگر و برای جوشجوش برای .ستین

 کهباشد به شرط آنمتر طول جوش میلی 13در هر  متریلیم 01بزرگتر نباید از  ای متریلیم 0دیده شدن با قطر 

از  متریلیم 011در هر برای بارگزاری دینامیکی، بیشتر نشود.  متریلیم 11طول جوش از  متریلیم 511در هر 

متر میلی 3/1 د ازقطر آن نبای یبیشینهای وجود داشته باشد و طول جوش گوشه نباید بیش از یک حفره استوانه

د ای نبایهای استوانهکار می روند، جمع قطر حفرهای که برای تقویت جان بههای گوشهتجاوز کند. به جز در جوش

 11طول جوش از  متریلیم 511در هر  کهباشد به شرط آنمتر طول جوش میلی 13در هر  متریلیم 01از 

 بیشتر نشود. متریلیم

متر و بیشتر از ضخامت ورق  میلی 1ی عالوهنگشتانه نباید کمتر از ضخامت ورق  بهحداقل قطر سوراخ جوش ا -1-3

برابر قطر  2های جوش انگشتانه مرکز به مرکز سوراخ یحداقل فاصلههمچنین،  .باشد مترمیلی 00ی عالوهبه

 است.سوراخ 

شکاف نباید  پهنایشود. می برابر ضخامت ورقی باشد که در آن ایجاد 01 طول شکاف جوش کام نباید بیش از -1-01

انتهای شکاف متر باشد. میلی 00ی عالوهو بیشتر از ضخامت ورق  بهمتر میلی 1ی عالوهکمتر از ضخامت ورق  به

حداقل  .دایره و یا در صورت گوشه دار بودن، دارای گردی با شعاع حداقل ضخامت ورق باشدصورت نیمهباید ب

ها مرکز به مرکز شکاف یر امتداد عرضی، چهار برابر عرض شکاف و حداقل فاصلهها دفاصله محور به محور شکاف

متر میلی 03که ضخامت ورق مساوی و یا کوچکتر از در صورتی در امتداد طولی، مساوی دو برابر طول شکاف است.

متر میلی 03که ضخامت ورق بزرگتر از  باشد تمام ضخامت سوراخ و یا شکاف باید با جوش پر شود. در صورتی

 باشد.متر )هر کدام که بزرگتر است( میمیلی 01ضخامت جوش مساوی نصف ضخامت ورق و یا  ،باشد

 گزارش دهی و تفسیر نتایج -1

 ی مراحل خواسته شده به تفکیک قابل ردیابی باشد.ای باشد که همهگونهگزارش بازرسی به -3-0

 یه و ارایه گردد.نامه تههای پیوست الف این شیوهها بر اساس برگهگزارش -3-1

ده شی مغناطیسی و مایع نافذ و پس از انجام بازرسی، گزارش تصویری از اتصاالت بازرسیبرای آزمون ریزبراده -3-5

 ای که قابل تفکیک و آشکار باشد تهیه و همراه با گزارش ارایه گردد.گونهبه

رای هر یک از اتصاالت گزارش ی آزمون در محل جوش، بگذاری نتیجهپس از انجام آزمون فراصوتی و عالمت -3-2

 تصویری به صورت قابل تفکیک و آشکار تهیه و همراه با گزارش ارایه گردد.

 ی بازدید، گزارش بازرسی شامل بازرسی چشمی قطعات به صورت کلی و کامل درج شود.در هر مرحله -3-3

شده و بر اساس مشخصات یپصورت تای بازرسی روزانه، گزارش آزمون بهها، ضمن درج در برگهبرای سایر آزمون -3-1

 استاندارد ارایه شود.

 به سازمان ارایه شود.توسط مجری ای جهت بررسی و درج در پرونده صورت مرحلهها باید بهگزارش -3-1

توسط شرکت صادر و توسط ناظر تایید و صدور تایید نهایی انجام کار در پایان عملیات ساخت و نصب اسکلت  -3-1

 شود. ارایه

ی و ، مشخصات فننامهاین شیوهینان از انطباق بازرسی انجام شده توسط شرکت بازرسی، با به منظور حصول اطم -3-3

ی گزارش توسط ناظر صورت گیرد. همچنین، ی اجرای بازرسی و آزمون در هر برگهمقررات ملی ساختمان، تاییدیه

 های گزارش درج نماید.ناظر تفسیر و دستور خود را در ذیل برگه

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهیهای گزارشالف: فرمپیوست 



 نام و لوگوی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 محل بازرسی:

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهآیینبر اساس مقررات ملی ساختمان، 

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان مدیرعامل شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 گزارش بازرسی چشمی ستون - 3188ی فرم شماره

 و پارت ستون یشناسه
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کنترل 

 تمیزکاری

کنترل 

 پیچیدگی

 هاکنترل طول، اندازه و کیفیت جوش و ورق

 ، عیوب و اقدام الزمتوضیحات
سی رباز

 بعدی
 ی ستونوصله های نردبانیورق جوش کام اتصاالت های میانیجوش ستوناتصال کف اتصال تیر
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 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهیلوگوی 

 نام شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 ازرسی:محل ب

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهاساس مقررات ملی ساختمان، آیین بر

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان رکت خدمات فنی و آزمایشگاهیمدیرعامل ش مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 و تیرهای سقف سقفگزارش بازرسی چشمی  - 3182ی فرم شماره

 تعداد تیر تراز تراز نصب
 ابعاد و جوشکاری اتصاالت هاابعاد و جوش وصله ارزیابی کیفی جوش پیچیدگیکنترل  طول و ساق جوش تمیزکاریکنترل 

 ، عیوب و اقدام الزمتوضیحات
 بازرسی

 بعدی
Acc Rep Acc Rep Acc Rep ACC AAR REP Acc Rep ندارد Acc Rep ندارد 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 



 نام و لوگوی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 محل بازرسی:

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهآیینبر اساس مقررات ملی ساختمان، 

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان مدیرعامل شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 گزارش بازرسی چشمی تیرورق - 3189ی فرم شماره

 تراز نصب تیرورق یشناسه
 ارزیابی کیفی جوش یپیچیدگکنترل  طول و ساق جوش تمیزکاریکنترل  ابعاد

 ، عیوب و اقدام الزمتوضیحات
 بازرسی

 Acc Rep Acc Rep Acc Rep Acc AAR Rep ورق تقویت جان بال پایین بال باال بعدی

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 



 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهیلوگوی 

 نام شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 ازرسی:محل ب

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهاساس مقررات ملی ساختمان، آیین بر

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان رکت خدمات فنی و آزمایشگاهیمدیرعامل ش مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 گزارش بازرسی چشمی مهاربند - 3189ی فرم شماره

ی شناسه

 مهاربند
 تراز نصب

محور 

 نصب

مقطع 

 مهاربند

ی شماره

 ورق
 ابعاد ورق

 جهت
 ی جوششناسه

 ارزیابی کیفی جوش ی جوشاندازه
  

 ACC REP ACC AAR REP ب د

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

 



 نام و لوگوی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 محل بازرسی:

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهآیینبر اساس مقررات ملی ساختمان، 

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان مدیرعامل شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 گزارش بازرسی مایع رنگی نافذ ستون - 3189ی فرم شماره

 طول بازرسی)متر(: آشکارکننده: نشان تجاری مایع رنگی: نشان تجاری مدت زمان ظاهرسازی)دقیقه(: مدت زمان نفوذ)دقیقه(: فلورسنت  روش آزمایش:  رنگی

و  ی ستونهناسش

 پارت
 ی جوشهناسش

محور 

 نصب

 تفسیر و ارزیابی mmطول  نوع جوش سمت بازرسی شده
 ، عیوب و اقدام الزمتوضیحات

 بازرسی

 سایر تخلخل افتادگی ذوبعدم چالهترک ترک تایید عیب جوش شیاری ایگوشه چپ راست پایین باال بعدی

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 



 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهیلوگوی 

 نام شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 ازرسی:محل ب

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهاساس مقررات ملی ساختمان، آیین بر

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان رکت خدمات فنی و آزمایشگاهیمدیرعامل ش مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 گزارش بازرسی مایع رنگی نافذ تیرورق - 3189ی فرم شماره

 طول بازرسی)متر(: آشکارکننده: نشان تجاری مایع رنگی: نشان تجاری ظاهرسازی)دقیقه(:مدت زمان  مدت زمان نفوذ)دقیقه(: فلورسنت  روش آزمایش:  رنگی

 تراز ی تیرورقهناسش
 سمت جهت

 ی جوشهناسش
 تفسیر و ارزیابی mmطول  نوع جوش

 ، عیوب و اقدام الزمتوضیحات
 بازرسی

 سایر تخلخل افتادگی ذوبعدم چالهترک ترک تایید عیب جوش شیاری ایگوشه انتها ابتدا پایین باال بعدی

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 



 نام و لوگوی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 محل بازرسی:

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهآیینبر اساس مقررات ملی ساختمان، 

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان مدیرعامل شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 گزارش بازرسی مایع رنگی نافذ مهاربند - 3189ی شماره فرم

 طول بازرسی)متر(: آشکارکننده: نشان تجاری مایع رنگی: نشان تجاری مدت زمان ظاهرسازی)دقیقه(: مدت زمان نفوذ)دقیقه(: فلورسنت  روش آزمایش:  رنگی

 ی مهاربندشناسه
تراز 

 نصب
 محور نصب

ی شماره جهت

 ورق
 ی جوششناسه

 تفسیر و ارزیابی mmطول 
 ، عیوب و اقدام الزمتوضیحات

 بازرسی

 سایر تخلخل افتادگی ذوبعدم چالهترک ترک تایید عیب بازرسی ب د بعدی

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهیلوگوی 

 نام شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 ازرسی:محل ب

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهاساس مقررات ملی ساختمان، آیین بر

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان رکت خدمات فنی و آزمایشگاهیمدیرعامل ش مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 

 ی ستونمغناطیسی گزارش بازرسی ریزبراده - 3181ی فرم شماره

 طول بازرسی)متر(: ی سفید:ماده ی:مغناطیسی ماده نشان تجارینوع و  ی سریال:شماره :نشان تجارینوع تجهیز و 

و  ی ستونهناسش

 پارت
 ی جوشهناسش

محور 

 نصب

 تفسیر و ارزیابی mmطول  نوع جوش بازرسی شدهسمت 
 ، عیوب و اقدام الزمتوضیحات

 بازرسی

 سایر تخلخل افتادگی ذوبعدم چالهترک ترک تایید عیب جوش شیاری ایگوشه چپ راست پایین باال بعدی

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 



 نام و لوگوی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 محل بازرسی:

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهآیینبر اساس مقررات ملی ساختمان، 

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان مدیرعامل شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 ی تیرورقمغناطیسی گزارش بازرسی ریزبراده - 3183ی فرم شماره

 طول بازرسی)متر(: ی سفید:ماده تجارینشان نوع و  ی:مغناطیسی ماده نشان تجارینوع و  ی سریال:شماره :نشان تجارینوع تجهیز و 

 تراز ی تیرورقهناسش
 سمت جهت

 ی جوشهناسش
 تفسیر و ارزیابی mmطول  نوع جوش

 ، عیوب و اقدام الزمتوضیحات
 بازرسی

 سایر تخلخل افتادگی ذوبعدم چالهترک ترک تایید عیب جوش شیاری ایگوشه انتها ابتدا پایین باال بعدی

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 



 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهیلوگوی 

 نام شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 ازرسی:محل ب

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهاساس مقررات ملی ساختمان، آیین بر

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان رکت خدمات فنی و آزمایشگاهیمدیرعامل ش مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 ی مهاربندمغناطیسی گزارش بازرسی ریزبراده - 3188ی فرم شماره

 طول بازرسی)متر(: ی سفید:ماده ی:مغناطیسی ماده نشان تجارینوع و  ی سریال:شماره :نشان تجارینوع تجهیز و 

 ی مهاربندشناسه
تراز 

 نصب
 محور نصب

ی شماره جهت

 ورق
 ی جوششناسه

 تفسیر و ارزیابی mmطول 
 الزم، عیوب و اقدام توضیحات

 بازرسی

 سایر تخلخل افتادگی ذوبعدم چالهترک ترک تایید عیب بازرسی ب د بعدی

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 



 نام و لوگوی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 کد رهگیری قرارداد:

 تاریخ بازرسی:

 تاریخ تنظیم گزارش:

 ی گزارش:شماره

 ی درخواست مجری:شماره

 کد رهگیری گزارش قبلی:

 کدنوسازی:

 نام مالک:

 نام ناظر:

 نام مجری:

 تعداد سقف:

 مساحت زیربنا:

 نشانی پروژه:

 

 

 محل بازرسی:

 
 

گرفته را ی عملیات انجامشده روی قطعات برای رفع عیوب، توضیحات مندرج در گزارش و صحت کلیهگذاریآزمایشگاهی و مجری ساختمان با مهر و امضای ذیل برگه، بدینوسیله درستی انجام بازرسی، موارد نشانهخدمات فنی و شرکت اینجانبان، 

 نماید.نماییم. ناظر ساختمان بررسی روند و تفسیر خود را ذیل برگه درج نموده و با مهر و امضای خود گواهی میی اجرا، نظارت و بازرسی جوش در ساختمان گواهی مینامهی جوشکاری و شیوهنامهآیینبر اساس مقررات ملی ساختمان، 

 ناظر عمران ساختمان مجری ساختمان مدیرعامل شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی مدیر فنی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

    

 

 گزارش بازرسی فراصوتی اتصاالت نفوذی - 3188ی فرم شماره

 طول آزمایش شده)متر(: ابعاد کریستال: فرکانس پراب: ی پراب:زاویه دستگاه: نشان تجاری ی دستگاه:شناسه

 ضخامت ی جوششناسه ی قطعهشمارهنوع و 
 mmطول 

عمق 
mm 

 ارزیابی AWS D1.1اعداد  سمت فاصله
 بعدی بازرسی اقدام الزم ، عیوب وتوضیحات

 a b c d ACC REP پشت رو X Y عیب مسیر صوت بازرسی

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

 

 3182ی فرم شماره

 های غیرمخرب جوشدرخواست بازرسی و انجام آزمون
 
 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی . . . . . . . . . . . . . . . . .
رساند که از . . . . .، به آگاهی می. . . . کسر سهمیه از آن شرکت به تاریخ . . . . . . . . . . .  ی، پیروو احترام سالم با

 دیوار برشی فوالدی  مهاربند  تیرورق  تیر  . . عملیات جوشکاری ستون  . . . . . . . . تاریخ . . . . . . .

. . . . . . با مالکیت . . . . . . . .  . . . . پروژه با کد نوسازی . . . . . . . . . . . . . .فوالدی اسکلت از  اتصاالت تیر به ستون 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .به نشانی  ساخت  نصب  . . . . . . . . . . . در محل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

شود بینی میدارای صالحیت آغاز و پیش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توسط جوشکاران 

های الزم کنترل ام فرایند بازرسی و آزمونخواهشمنداست جهت انج . . . . . . . پایان پذیرد. . . . . . . . . در تاریخ . .

ه ها برداشته شدی جوشی سربارهپس از پایان عملیات جوشکاری کلیه های الزم را مبذول بفرمایید.کیفیت اقدام

 باشد.ی بازرسی میو سطوح آماده

سازمان نظام  180ی نامهو نیز شیوه 00و  01، 2جوشکاری بر اساس ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان، مباحث 

دارای دیوار جهت جلوگیری از  وی فوالدی ی سرپوشیدهگیرد. محل ساخت کارخانهمهندسی ساختمان انجام می

بر  و نیز شرایط و تجهیزات مناسب برای برشکاری، مونتاژ و جوشکاری قطعات ورود جریان هوا، بارش و رطوبت

 باشد.مبحث دهم می 4-4-01اساس بند 

 S235   S275    S355 د از نوع: ی فوالرده

 SMAW   GMAW   SAW   ES    . . . . . . . . .نوع فرآیند جوشکاری: 

 E60   E70   E80  جوش مصرفی:ی الکترود و سیمرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 . . . جهت آگاهی و اقدام الزم،ناظر محترم عمران ساختمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -0

ی پروژه.سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهت آگاهی و درج در پرونده -1

 مجری ساختمان

 ی درخواست:شماره

 تاریخ درخواست:



 

 

 3189ی فرم شماره

 های غیرمخرب جوشانجام بازرسی و آزمونی صورتجلسه
 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان
 ،و احترام سالم با

های غیرمخرب بازرسی و انجام آزمونی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . در خصوص انجام درخواست شماره یپیرو

. . . . . . . . . . . . . . . . اینجانبان امضاکنندگان ذیل این برگه، اجرای  در پروژه با کد نوسازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با مالکیت .جوش 

 نماییم.فرایند موضوع درخواست یادشده را بر اساس مشخصات زیر تایید می

 دمای هوا: ساعت پایان بازرسی: ساعت آغاز بازرسی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یبه نشان ساخت  محل نصب محل انجام بازرسی: 

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

 ی قطعاتشناسه نوع بازرسی مقدار و تعداد شدهمقطع بازرسی ردیف

   VI  PT MT UT DC C.P  

   VI  PT MT UT DC C.P  

   VI  PT MT UT DC C.P  

   VI  PT MT UT DC C.P  

 اصالحی مورد انتظار:های اقدام

 شدهگرفتهآن تصاویر  همراهبه های انجام شده توسط شرکت آزمایشگاهی در تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . . آماده خواهد بود که گزارش بازرسی

های اصالحی خواسته مجری ضمن اجرای اقدام .شود نیز پیوست خواهد شدقطعه در آن واضح مشاهده میی هر که شماره فرآیند بازرسی از

همچنین نتایج بازرسی  ،ساعت قبل به شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی جوش ارسال 21کم شده، برای بازرسی بعدی درخواست خود را دست

 دریافت خواهد کرد. را جهت ارایه به ناظر و نیز پس از آن، بارگذاری در ساجام در موعد مقرر از شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی
 ناظر عمران ساختمان ی شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهینماینده ی مجری/مالک ساختماننماینده

   

 

  

 ی صورتجلسه:شماره

 تاریخ صورتجلسه:



 

 

 

 3198 یفرم شماره

 و حمل مصالح بر اساس ضوابط یریصدور مجوز بارگ ندیفرآ دییتا برگ
 

 

 یساختمان خراسان رضو ینظام مهندس سازمان

 سالم و احترام، با

  لیمصالح توسط جرثق یهیو تخل یریمجوز بارگ افتیدر خصوص در یتوجه به دستور معاون محترم دادستان مرکز خراسان رضو با

 یمالک / مجر یمجوز از سو افتیدر ندیکه فرآ رساندیمجوز از سازمان حمل و نقل بار شهر مشهد، به استحضار م یدارا  کسریمتراک

 است. دییو مورد تا رفتهیصورت پذ ریبر اساس مشخصات ز نجانبیتوسط ا الزم یهاو کنترل رفتهیصورت پذ

  

 :ینوساز کد

 مالک: نام

 :یمجر نام

  

 :یریبارگ محل

 :هیتخل محل

  

 شامل .............................................................................  آالت آهن  لگردیم مصالح: بتن  نوع

 :یریبارگ خیتار

 :هیتخل خیتار

  

 : کسریمتراک  لیجرثق یشهربان یشماره

 مجوز سازمان حمل و نقل بار: یشماره

  

 : کسریمتراک  لیاستاندارد جرثق ینامهیگواه

  

 ناظر ساختمان مجری ساختمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نویسیراهنمایی برای گزارش –پیوست ب 



 

 

 بازرسی ستون: -0

شود. پس از تایید یا رفع عیوب طورمعمول، هنگام بازرسی یک سمت ستون آماده شده و بازرسی آن انجام میبازرسی شده: بهسمت  -0-0

کند. سازی سمت دیگر برای بازرسی در نوبت دیگری اقدام میی اسکلت نسبت به چرخاندن ستون و آمادهاحتمالی و رفع آن، سازنده

ساخته شده از ورق، این روند برای هر چهار سمت ورق انجام شود. درنتیجه چهار سمت برای  ممکن است در ستون با مقاطع بزرگ

 ستون قابل تعریف است که عبارت است از: باال، پایین، راست، چپ.

 ها:کنترل طول، اندازه و کیفیت جوش و ورق -0-1

 عیب. ی اتصال تیر به ستون از نظر طول، اندازه و عدم وجوداتصال تیر: محل جوش یکسره -0-1-0

 ستون به ستون از نظر طول، اندازه و عدم وجود عیب.ی اتصال کفستون: محل جوش یکسرهاتصال کف -0-1-1

 به ستون از نظر طول، اندازه و عدم وجود عیب.و نیز ورق یا نبشی متصل : جوش اتصاالت -0-1-5

اجرا شده است. این جوش  هایی که بین دو تراز ستونبررسی از نظر طول، اندازه و عدم وجود عیب جوش: های میانیجوش -0-1-2

 ممکن است پیوسته یا ناپیوسته اجرا شود.

بازرسی سقف و تیرهای سقف: ممکن است تیرهای سقف در هنگام )پس از( ساخت مورد بازرسی قرار گیرند و یا اتصاالت سقف پس از  -1

خالی بوده و در گزارش مربوط به بازرسی نصب تیرها بازرسی شوند. در حالت بازرسی تیرها ستون مربوط به ابعاد و جوشکاری اتصاالت 

 اتصاالت سقف و در گزارش جداگانه این مورد درج گردد.

شامل طول، پهنا و ضخامت درج  LxWxTهای وصله به صورت های بال و جان و نیز ورقبرای گزارش بازرسی چشمی تیرورق، ابعاد ورق -5

نوشته شود. کنترل بر  LxWxT+PL(LxWxT)ان تقویت شده به صورت شود. در صورت وجود ورق تقویت، ابعاد بر روی ورق بال یا ج

ی، ی بازرساساس انطباق اجرا با نقشه و یا دستورکار ناظر یا محاسب صورت گیرد. درصورت عدم همخوانی ابعاد، ضمن درج در صورتجلسه

 در ستون توضیحات نیز یادداشت گردد.

 بازرسی مهاربندها:  -2

ورق خواهد  3یا  5، 1باشد که بسته به نوع مهاربند، شامل ، شامل ورق اتصال مهاربند به ستون می3تا  0های برای مهاربندها، ورق -2-0

گذاری در انجام شود. این شمارهبه صورت ساعتگرد چپ  سمتها از سمت درون به پالن ساختمان از پایین گذاری ورقبود. شماره

 شکل زیر نشان داده شده است:

 
 به عنوان درون پالن ساختمان و ب برای بیرون پالن ساختمان منظور شود.برای تعیین جهت، د  -2-1

 ی قابل ردیابی تعریف شود.برای هر جوش اتصال مهاربند به ورق و نیز ورق به تیر و ستون یک شناسه -2-5

یگری که مربوط به آن ، توضیحات مربوط به اقدام اصالحی سازنده، عیوب مشاهده شده و موارد د، عیوب و اقدام الزمتوضیحاتدر ستون  -3

 گردد.ردیف بوده و باید به آگاهی ناظر یا مجری برسد درج می

 های گزارش عبارت است از:های موجود در برگهنشانه -1

Acc: Accept           Rep: Repair                     AAR: Accept after Repair* 

 کیفیت جوش تایید است ی بازسی رفع عیب انجام وفقط زمانی که در همان جلسه *

  



 

 

  

 هاها و استعالمنامه – پپیوست 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


