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 )تضویي کیفیت ساختواى( پٌْاى ساختواى تیوِ ػیَب اساسی ٍ پشسطٌاهِ
 

 اطالػات کلی

 

ًام تیوِ گزاس یا تیوِ گزاساى: -  

 

هَقؼیت ساختواًْا: -  

 

 ؟آیا تیوِ گزاس یکی اص هَاسد صیش است )لطفاً جای هشتَطِ سا تیک تضًیذ( -

 هالک تؼذی ساختواى

 پیواًکاس ساختواى

 هٌْذس هؼواس

  ٌْذس هطاٍسه

 ساکي تؼذی ساختواى

 ( سایشیي )

 ّش کذام اص هَاسد صیش دیذُ هیطَد؟ آیا یک ساتطِ هالی اص طشیق هالکیت یا هطاسکت تیي تیوِ گزاس ٍ -

 هٌْذس هؼواس

  هٌْذس هطاٍس

  تَسؼِ دٌّذُ هلک

   هذیش پشٍطُ

   پیواًکاس اصلی

 ش چیست؟صی هَاسدّشیک اص استفادُ  ًَع قشاسداد هَسد -

    قیوت توام ضذُ                    هٌْذس هؼواس                  قیوت ثاتت

    قیوت توام ضذُ                    قیوت ثاتت هٌْذس ًاظش                   

    قیوت توام ضذُ                    تَسؼِ دٌّذُ هلک          قیوت ثاتت

    قیوت توام ضذُ                    قیوت ثاتت             هذیش پشٍطُ          

    قیوت توام ضذُ                    قیوت ثاتت اصلی                  پیواًکاس
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تؼْذاتی داسًذ؟ ِ ًقص ٍکِ اساهی صیش دس اًجام پشٍطُ چ لطفاً تیاى کٌیذ -  

 

 هٌْذس هؼواس:

 

 هٌْذس هطاٍس:

 

 :تفشٍش( ٍ تَسؼِ دٌّذُ هلک )تساص

 

 هذیش پشٍطُ:

 

 پیواًکاس اصلی: 

 

 اطالػات فٌی

 

هَقؼیت پشٍطُ هَسد تیوِ اص ًظش هکاًی: -1  

 

 ئیذ:لطفاً دستاسُ ّشیک اص هَاسد صیش تَضیح هختصشی تیاى فشها -2

 

  :ساصُ -

 

:فًَذاسیًَْا -  

  

:سقف )ضاهل اًذاصُ کلی سقفْا( -  

 

 :(ًوای ساختواى) دیَاسّای تیشًٍیًَع پَضص  -

 

  :صهیي تؼذاد طثقات صیش -

 

  :تؼذاد طثقات تاالی سطح صهیي - 

 

  :سطح آب صیشصهیٌی/ سطح فًَذاسیًَْا -

  :)سطح اضغال( استفادُ اهیضاى تصشف ی -

 (:                       هتشهشتغصیشتٌا)هتشاط ساختواى تش اساس پشٍاًِ ساختواًی  -

 دس هحل هَسد تیوِ:ّش هتشهشتغ ساخت  ّضیٌِ -

...( ای ٍ تاسیخچِ هحل )صهیي تایش، صهیي هؼذًی، صهیي خاک دستی، صهیي هاسِ -  

 

کاسّای ساختواًی ّستٌذ؟ آیا ّش کذام اص هَاسد صیش هطتشک تا -3  

   سالي ًوایص  ّای هجضااًثاس
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  پل ٍسیلِ ًقلیِ یا ػاتش پیادُ  تاًکْای رخیشُ

   تشج آب  استخش ضٌا

  هَجَد یفًَذاسیًَْا  هَجَد یستًَْا یا تیشّا

 ساختواًْای هَجَد  :سایش )ًام تثشیذ(

 

 چِ کسی آى سا اًجام دادُ است؟پاسخ هثثت دسصَست  ضذُ ٍاًجام آیا آصهایص هکاًیک خاک  -4

 

 :ػولیات ساختواًیهذت پیص تیٌی  -5

  :تخشیةػولیات ضشٍع  تاسیخیص تیٌی پ -6

 :ضشٍع کاسّای ساختواًی تاسیختیٌی  پیص -7

  :تکویل کاسّای ساختواًی تاسیخپیص تیٌی  -8

 

 1ساختواًْای تحت پَضصهَقت سشهایِ 

 سیال    :                                                                                                             2کاسّای ساصُاسصش  -1

  سیال                                                                  :                             3یساختواًکاسّای اسصش سایش  -2

                                                سیههال                             :(2ٍ  1هجوههَع  ٪20)حههذاکثش  ّضیٌههِ جلههَگیشی اص تخشیههة یهها تَسههؼِ خسههاست   -3

 سیال                                              (:2 ٍ 1 هجوَع ٪10کثش )حذا تشداضت ضایؼاتٍ  پاکساصیّضیٌِ  -4

 (:                                                                      سیال2ٍ  1هجوَع  ٪10ای )حذاکثش  ّای حشفِ ّضیٌِ -5

( 1) السیهههه                                                      :جوغ کل

ِ   گش طی الحاقیًاهِ پس اص اتوام ػولیات ساختواًی ٍ تشاساس گضاسش تاصسس فٌی تیوِسشهایِ قطؼی تیوِ گهزاس   تِ تیوه

 اتالؽ هیگشدد. 

 ّای اصلی ٍ جاًثی ساختواى هیگشدد. ( کاسّای ساصُ ضاهل اسصش احذاث ساص2ُ)

 ٍ ... هیثاضذ. احذاث ساّْای دستشسی ،اصیس ( هٌظَس اص سایش کاسّای ساختواًی کاسّائی اص قثیل هحَط3ِ)

 

 : هَسد دسخَاست تشای افضایص سشهایِ طی دُ سالسالیاًِ هیضاى تَسم  ■

     دسصذ                     15دسصذ                    5/12دسصذ          10دسصذ            5دسصذ صفش  

  است: ضویوِ ضذُصیش اسٌاد فٌی آیا  ■

     خیش          یتل     :هقاطؼی اص کاسّای ساختواًی کِ تایذ تیوِ ضًَذ طشحْا ًٍقطِ  -

     خیش          یتل                                                        :هکاًیک خاکآصهایص گضاسش  -

 

 
چٌاًچِ هایلیذ دس صَست تشٍص خساسات احتوالی دس تؼییي کاسضٌاس اسصیاب خساست پشًٍذُ هشتَطِ هطاسکت ًواییهذ ،   -

 .ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ کذ فؼالیت کاسضٌاس پیطٌْادی)داسای پشٍاًِ فؼالیت اص تیوِ هشکضی( سا اػالم فشهاییذ
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% ػهَاس  ضهْشداسیْا ٍ   5/1ضٍدُ ٍ % هالیات تهش اسصش افه  5/1ضشکتْای تیوِ تِ استٌاد قاًَى هکلف تِ ٍصَل ": تزکش

تهِ حهق تیوهِ     ٪3گزاساى ٍ ٍاسیض آى تِ حساب ساصهاى اهَس هالیاتی هیثاضٌذ. لهزا دس هجوهَع    دّذاسیْا اص کلیِ تیوِ

 "هحاسثِ ضذُ اضافِ هیگشدد.

ٍ  یذ هیٌواین کِ ّوِ پاسخْا تِ ایي پشسطٌاهِ کاهل ٍأیت ایٌجاًة گَاّی ٍ َ  یّهی  اطالػهات   دسست تهَدُ  ط تهِ  هشته

 سیسک تصَست اختیاسی حزف ًطذُ است. هاّیت

 

 :گزاس ی تیوِاهضاهْش ٍ                                                                               تاسیخ:                                    

 

 


