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 .........................................................پالک ثثتی:  ..........................................................ًام ؼشاح:  ..........................................................ًام هالک: 

 ................................................................................................................................................................................................................آدسس پشٍطُ: 

 

 کذ

ی ضشح کاس ٍ ػولیات
تل

یش 
خ

 

   تاضذ؟آیا دستَس ًقطِ پیَست هی 1

   تاضذ؟ّا هوَْس تِ هْش ضْشداسی هیآیا ًقطِ 2

3 
ٍ ّادی دس ًقطِ )اص ًظش کاستشی تٌا، جْت استقشاس ٍ تشاکن تش اساس دستَس  آیا ظَاتػ ضْشساصی ؼشح جاهغ، تقصیلی

 ًقطِ یا هقشسات ضْشداسی هحل( سػایت گشدیذُ است؟
  

   سػایت گشدیذُ است؟ 5-5-12-2-4آیا ظَاتػ فٌی ٍ ضْشساصی دس هَسد ػذم هطشفیت هَظَع تٌذ  4

5 
ؼَل پیطشٍی ّوسایگاى، ػکس هجاٍسیي، هطخص کشدى گزسّا، پالى اص جولِ کشٍکی هحل، آیا هَاسد هشتَغ تِ سایت 

 ضیة صهیي، جْت جغشافیایی ٍ ... . سػایت گشدیذُ است؟
  

   ّای هثلواى اسائِ گشدیذُ است؟ّا ضاهل پالى توام ؼثقات تِ صَست اًذاصُ گزاسی ضذُ ٍ ّوچٌیي پالىآیا تواهی پالى 6

   تاضذ(آیا کلیِ ًواّای هَسد ًیاص اسایِ گشدیذُ است؟   )اسایِ ًوا تشای ّوِ سؽَح هجاٍس، هؼثش ٍ حیاغ الضاهی هی 7

   آیا ًوای هٌاسة تِ لحاؾ فشم یا هصالح تا تَجِ تِ اقلین هٌؽقِ اسایِ گشدیذُ است؟ 8

   اص پلِ الضاهی است( ّای هَسد ًیاص ؼشح اسایِ گشدیذُ است؟ )حذاقل اسایِ یک تششآیا تشش 9

10 
ّای هشتَؼِ ٍ ّوچٌیي هحاسثات هَسد ًیاص تیش یا ستَى ّای پی کٌی، کشسی چیٌی، ضٌاط، تیشسیضی ٍ دیتایلآیا پالى

 اسایِ گشدیذُ است؟
  

   آیا تش ٍ کف اخز ضذُ تَسػ هالک اص ضْشداسی اخز ضذُ ٍ دس ًقطِ لحاؾ گشدیذُ است؟ 11

   سػایت گشدیذُ است؟ 1-7-2-4استفاع هجاص ؼثق ظَاتػ هقشسات هلی هَظَع تٌذ سٍی ٍ آیا ؼَل پیص 12

   ج سػایت گشدیذُ است؟-2-6-1-8آیا استفاع تٌا هَظَع تٌذ  13

14 
، لَلِ آب تاساى ٍ دیگش ػٌاصش ساختواًی ستَى چسثیذُ تِ دیَاس، قشًیضّاآهذگی دسگاّی ٍ لثِ کف پٌجشُ ٍ ًینآیا پیص

 ج سػایت گشدیذُ است؟-1-7-2-4هتش اص هف هؼثش هجاٍس هَظَع تٌذ  50/3دس استفاع کوتش اص 
  

   ج سػایت گشدیذُ است؟-1-7-2-4ّای ٍسٍدی تا حشین هؼثش هَظَع تٌذ آیا ػذم تذاخل پلِ 15

16 
ضًَذ یا حشین هؼثش ّای آًْا تِ سوت تیشٍى هؼثش ػوَهی تاص هیسبّایی کِ دّا ٍ تصشفآیا ػذم تذاخل دسب ساختواى

 د سػایت گشدیذُ است؟-1-7-2-4هَظَع تٌذ 
  

   سػایت گشدیذُ است؟ 11-5-2-4آیا هساحت ًَسگیشّای داخلی ساختواى هَظَع تٌذ  17

18 
سػایت گشدیذُ است؟ )پیطٌْاد  6-2-3-4هتش پاسکیٌگ هَظَع تٌذ  05/2آیا حذاقل استفاع آصاد خشٍجی خَدسٍ تِ هیضاى 

 کوتش ًثاضذ( 20/2ضَد اتؼاد رکش ضذُ هی
  

   سػایت گشدیذُ است؟ 3-2-3-4هتش هَظَع تٌذ  2/20آیا استفاع پاسکیٌگ حذاقل تِ هیضاى  19

   سػایت گشدیذُ است؟ 8-8-2-4آیا ؼَل هفیذ پاسکیٌگ هَظَع تٌذ  20

21 
هتش ٍ سِ  20/5هتش، دٍ اتَهثیل  20/3تا ؼشح اسکلت تتٌی جْت یک اتَهثیل  ّایآیا ػشض پاسکیٌگ دس دٍتلکس

 هتش هحَس تا هحَس ستَى سػایت گشدیذُ است؟ 20/7اتَهثیل 
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یش 
خ

 

   کوتش ًثاضذ( 20/2ضَد اتؼاد رکش ضذُ اص پیطٌْاد هی)سػایت گشدیذُ است؟  12-3-12-2-4آیا سشگیشی ٍ خیض پلِ هَظَع تٌذ  22

   سػایت گشدیذُ است؟ 5-3-12-2-4هتش هَظَع تٌذ  10/1داسای گشدش  ی/ هتش ٍ پل90ِآیا حذاقل ػشض هفیذ پلِ هستقین  23

   سػایت گشدیذُ است؟ 8-3-12-2-4آیا حذاقل ػشض پاگشد تِ هیضاى ػشض پلِ هَظَع تٌذ  24

25 
سػایت گشدیذُ  9-3-13-2-4ّای یکؽشفِ ٍ هستقین جْت جلَگیشی اص خستگی ػاتشیي هَظَع تٌذ آیا ایستگاُ پلِ دس پلِ

 پلِ دس یک تاصٍ( 12؟ )حذاکثش است
  

   ّا تا پاسکیٌگ اداهِ داضتِ تاضذ سػایت گشدیذُ است؟پلِ تَسیلِ دسب چٌاًچِ پلِآیا تفکیک فعای پاسکیٌگ تا ساُ 26

   آیا هسیش دستشسی پیادُ اص پاسکیٌگ تِ داخل ساختواى سػایت گشدیذُ است؟ 27

   سػایت گشدیذُ است؟  17-3-12-2-4ّا هَظَع تٌذ اص لثِ پلِ ّاآیا استفاع دست اًذاصّای پلِ 28

   ّا تشای تؼَیط َّای فعاّا ؼثق هثحث چْاسم هقشسات هلی سػایت گشدیذُ است؟آیا حذاقل سؽح تاصضَ ٍ پٌجشُ 30

   سػایت گشدیذُ است؟ 6-2-3-4ّای تْذاضتی هَظَع تٌذ آیا حذاقل استفاع دس فعاّای اقاهت ٍ سشٍیس 31

   ّای تْذاضتی تا تَجِ تِ چیذهاى هَسد ًیاص سػایت گشدیذُ است؟آیا اتؼاد هٌاسة سشٍیس 33

   آیا دسص اًقؽاع حذفاصل تیي ساصُ اسکلتی دس تٌایی دس قسوت دٍتلکس ٍ هجاٍسیي سػایت گشدیذُ است؟ 34

   سػایت گشدیذُ است؟ 8-6-1-8آیا ظَاتػ تاصضَّا هَظَع تٌذ  35

   سػایت گشدیذُ است؟ 5-8-6-1-8آیا حذاقل فاصلِ افقی دٍ تاصضَ هَظَع تٌذ  36

37 
سػایت  16-3-12-2-4هتش هَظَع تٌذ  10/1ّای داخلی تویضاى پٌاُ حیاغّا جاىّا ٍ تشاسپٌاُ، تالکيآیا حذاقل استفاع جاى

 گشدیذُ است؟
  

   یذُ است؟ب سػایت گشد-2-6-1-8آیا استفاع کشسی چیٌی هَظَع تٌذ  38

   سػایت گشدیذُ است؟ 7-8-6-1-8هتش هَظَع تٌذ  50/2ّای ػوَدی دس ؼشفیي تاصضَّای تا ػشض تیص اص آیا کالف 39

   الف سػایت گشدیذُ است؟-2-10-6-1-8آیا فاصلِ افقی ضٌاطّای ػوَدی هحَس تا هحَس هَظَع تٌذ  40

   سػایت گشدیذُ است؟ 1-6-3-2800تٌذ آیا هقذاس دیَاس ًسثی دس جْت ؼَل ٍ ػشض هَظَع  41

   ّای هؼواسی تؽاتق داسد؟ّای اسایِ ضذُ تا ًقطِآیا دیتایل 42

   ّای تأسیساتی( دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟ّای تأسیساتی ٍ تخاسی )داکتآیا فعای هٌاسة جْت ػثَس لَلِ 43

   ، جْت ضوال، خػ تشش، جْت پلِ، جْت تاصضَّا ٍ... سػایت گشدیذُ است؟کطی هثل کذّای استفاػیآیا هَاسد تشسیوی ٍ ًقطِ 44

   ّا تغییش ًکٌذ(ّا سػایت گشدیذُ است؟ )دقت ضَد دس هَقغ چاج هقیاس ًقطِآیا هقیاس ًقطِ 45
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