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 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 راه توضیحاتعدم تایید به هم تایید

      سازه مدل کنترل 1

      انجام شده است؟ U,G,E,f’c,Fy,W,M آیا کنترل خواص مصالح از نظر  2

3 
ها و سقف ها شامل کنترل ابعاد، پوشش، تعداد و درصد میلگردها و ستونآیا کنترل مقاطع تیرها 

 و ضرایب اصالح آن انجام شده است؟
     

      انجام شده است؟ Deck, Slabسقف شامل آیا تعریف مناسب مقاطع  4

      ها انجام شده است؟تیرها و ستون Local Axesآیا کنترل  5

      کردن مناسب سقف ها و دیوارها و دیوارهای حائل انجام شده است؟ بندیآیا مش 6

      آیا کنترل صلبیت دیافراگم کف انجام شده است؟ 7

      طبقه و نیم طبقه انجام شده است؟ سازی پله به صورتآیا مدل 8

      پایه انجام شده است؟تراز آیا کنترل عدم کاهش مقاطع تیر و ستون در زیر  9

      با ضرائب مناسب بر اساس آئین نامه مورد استفاده منظور شده است؟ P-آیا اثر  10

      است؟ انجام شده Rigid zone factorو  End length offsetآیا کنترل  11

      در مقاطع تیر، ستون، دیوار و سقف انجام شده است؟ Property Modifierآیا کنترل  12

      آیا بارگذاری مرده کف و دیوارها و زنده بر اساس نوع کاربری به صورت مناسب اعمال شده است؟ 13

      ها همخوانی دارد؟ایل ارائه شده در نقشهآیا بار مرده با دیت 14

15 
آیا بار خاک بر مبنای مشخصات مکانیک خاک شامل بارگذاری استاتیکی و دینامیکی خاک بر 

 دیوار حائل اعمال شده است؟
     

16 
ها و بار مرده و زنده پله و بار آسانسور اعمال رهای پیرامون نورگیرها و راه پلهآیا بار مرده خطی تی

 شده است؟
     

17 
و وزن در طبقه بام و در طبقات دارای اختالف مانند طبقات تجاری اعمال  سازی جرمآیا بار معادل

 شده است؟
     

      آیا بار مرده اضافه در محل اجرای تیرچه دوبل اعمال شده است؟ 18

      آیا بار حرارتی در صورت بزرگ بودن ابعاد سازه اعمال شده است؟ 19

      آیا کاهش بار سربار اعمال شده است؟ 20

21 
( به درستی انجام Mass Source) آیا محاسبات جرم سازه و اعمال درصد مشارکت بار زنده

 شده است؟
     

      آیا وزن خرپشته در بام لحاظ شده است؟ 22

      آیا نوع خاک مطابق گزارش مکانیک خاک می باشد؟ 23

      آیا تحلیل دینامیکی یا شبه دینامیکی الزامی است؟ 24

      آیا پارامترهای آنالیز طیفی به صورت مناسب در نرم افزار منظور شده است؟ 25

      آیا نوع طیف درست معرفی شده است؟ 26
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 کلیات ردیف
  نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      انجام شده است؟( 4ویرایش 2800)مطابق آیا افزایش زمان تناوب  27

      آیا ضریب زلزله درست محاسبه شده است؟ 28

      لحاظ شده است؟ (kتوزیع برش پایه در ارتفاع سازه )آیا  29

      آیا تراز پایه باال آورده شده است؟ 30

      آیا برش پایه دینامیکی با استاتیکی معادل همپایه شده است؟ 31

      و درصد مشارکت جرمی کنترل شده است؟ آیا تعداد مودها 32

      آیا روش مناسب ترکیب نتایج مودهای مختلف و جهات مختلف انتخاب شده است؟ 33

      نامه مورد استفاده درست انجام شده است؟ل ترکیبات بارگذاری بر اساس آئینآیا کنتر 34

      اعمال شده است؟ 100-30آیا ترکیبات بارگذاری  35

      سازی اعمال شده است؟بارهای مربوط به تاسیسات در مدل آیا 36

      آیا بار قائم زلزله اعمال شده است؟ 37

      اعمال شده است؟ Pattern Live Load Factorآیا  38

      آیا به کنترل زلزله سطح بهره برداری نیاز است؟ 39

      ت؟آیا نامنظمی هندسی در پالن کنترل شده اس 40

      آیا نامنظمی پیچشی کنترل شده است؟ 41

      آیا نامنظمی در دیافراگم کنترل شده است؟ 42

      آیا نامنظمی خارج از صفحه کنترل شده است؟ 43

      های غیرموازی کنترل شده است؟آیا نامنظمی سیستم 44

      آیا نامنظمی هندسی در ارتفاع کنترل شده است؟ 45

      آیا نامنظمی جرمی در ارتفاع کنترل شده است؟ 46

      آیا نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی در ارتفاع کنترل شده است؟ 47

      آیا نامنظمی در سختی جانبی کنترل شده است؟ 48

      آیا نامنظمی در مقاومت جانبی کنترل شده است؟ 49

      است؟( سازه کنترل شده Driftآیا دریفت ) 50

      از پریود اصلی سازه استفاده شده است؟ Driftآیا در کنترل  51

      انجام شده است؟ آیا کنترل درز انقطاع 52

      آیا وجود درز انبساط کنترل شده است؟ 53

      آیا پایداری کل سازه کنترل شده است؟ 54

      رل شده است؟کنت( Ajآیا ضریب بزرگنمایی برون مرکزی اتفاقی ) 55

      کنترل شده است؟( ρآیا ضریب درجه نامعینی ) 56

      کنترل شده است؟( Ωآیا ضریب اضافه مقاومت ) 57
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 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

 سازی و طراحی سازه بتنینکات مهم مدل

      آیا کنترل طول به عرض ساختمان انجام شده است؟ 1

      شدگی ساختمان انجام شده است؟آیا کنترل مهار 2

3 
های مرزی با خوردگی المانهای برشی و یکسان بودن ضرائب ترکخوردگی دیواررل ترکآیا کنت

 دیوار لحاظ شده است؟
     

      نشدگی انجام شده است؟یا مهارردگی بر اساس مهارشدگی و خوآیا کنترل ترک 4

      های طولی انجام شده است؟و حداکثر فواصل مجاز بین آرماتورآیا کنترل مقاطع از نظر حداقل  5

      نامه مناسب برای طراحی اعضا انتخاب شده است؟آیا آیین 6

      پذیری مناسب در طراحی اعضا لحاظ شده است؟آیا شکل 7

      نامه طراحی انتخاب شده به درستی اعمال شده است؟های مربوط به آیینرآیا پارامت 8

9 
افزار منظور پذیری به صورت مناسب در نرمها بر اساس شکلطراحی تیرها و ستون آیا پارامترهای

 شده است؟
     

10 
نظور شده افزار مپذیری به صورت مناسب در نرمها بر اساس شکلآیا پارامترهای طراحی دیوار

 است؟
     

      در مدل سازی به طور مناسب تعریف شده اند؟ Pier, Spandrelآیا  11

      تعریف شده است؟ SD Sectionآیا مقاطع دیوار های برشی به صورت مناسب در  12

      ها اعمال شده است؟های آنآیا بارهای دیوار حائل و ترکیب 13

      میلگردهای مثبت به میلگردهای منفی اضافه شده است؟ %50 گاهآیا در محل تکیه 14

      در تیرهای کوتاه انجام شده است؟ آیا کنترل برش مقاطع و تعبیه میلگرد مناسب برشی مخصوصاً 15

      آیا کنترل برش در مقاطع دیوار و تعبیه میلگرد مناسب انجام شده است؟ 16

      نامه انجام شده است؟آیین 20ن ها بر اساس فصل ا و ستوآیا کنترل برش مقاطع تیره 17

      دهانه کوتاه انجام شده است؟ی برای تیرها L/dآیا کنترل نسبت  18

      (20آیا کنترل عرض تیرها انجام شده است؟ )فصل  19

      آیا درصد آرماتور تیرها کنترل شده است؟ 20

      محل عوض شدن مقاطع کنترل شده است؟ ها به خصوص درآیا درصد آرماتور ستون 21

      ویژه انجام شده است؟ یپذیرهای با شکلن ضعیف در قابآیا کنترل تیر قوی و ستو 22

      آیا کنترل نسبت تنش برشی موجود به مقاوم در اتصال تیر به ستون در قاب انجام شده است؟ 23

      است؟ آیا خیز بلند مدت تیرها در نظر گرفته شده 24

      آیا ضخامت دال به صورت صحیح در نظر گرفته شده است؟ 25

      آیا برش تیرهای اطراف دال کنترل شده است؟ 26

      ارائه شده است؟ %25آیا در صورت استفاده از سیستم دوگانه، فایل  27

 کشینکات مهم نقشه

1 
هم چنین محل وصله در تیر و ستون ارائه آیا طول مهاری، قالب و طول همپوشانی میلگردها و 

 شده است؟
     

      های مکانیکی ارائه شده است؟آیا محل و ترتیب وصله 2
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 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      آیا گروه میلگرد و طول مهاری آن ارائه شده است؟ 3

      آیا کنترل برون محوری تیرها مخصوصا در تیرهای کناری انجام شده است؟ 4

5 
های اصلی و تقویتی در کنار پروفیل در مقاطع مختلف با ذکر آراماتور آیا مقاطع عرضی مناسب

 طولی ارائه شده است؟
     

      ه است؟گاه و وسط دهانه )مثبت و منفی( انجام شدآیا کنترل نسبت میلگرد در تکیه 6

      گاه و وسط دهانه )مثبت و منفی( انجام شده است؟آیا کنترل نسبت میلگرد در تکیه 7

      ها ارائه شده است؟ها شامل تیرریزی و ستونآیا رقوم پالن 8

      آیا جزئیات جداگرهای میانقابی ارائه شده است؟ 9

      ها و همچنین در اتصال تیر به تیر ارائه شده است؟گذاری ویژه در تیرها و ستونآیا نواحی خاموت 10

11 
آیا مهار مناسب میلگردهای طولی ستون به صورت یکی در میان با خاموت بسته یا سنجاقی انجام 

 شده است؟
     

12 
)با توجه به طول دهانه در پالن  543ها مطابق نشریه عداد کالف میانی مناسب جهت تیرچهآیا ت

 ی( ارائه شده است؟های تیرریز
     

      های موازی با تیر به صورت صحیح ارائه شده است؟آیا اتصال تیرچه 13

      ها انجام شده است؟ترل محل مناسب وصله تیرها و ستونآیا کن 14

      ها و تیرها انجام شده است؟گذاری ویژه ستونآیا کنترل ناحیه خاموت 15

16 
های مرزی به صورت کامل ارائه شده است؟)المان مرزی با برشی و المان نما و مقاطع دیوار آیا

 ستون متفاوت است(
     

      آیا جزئیات بازشو دال ها و دیوار ها ارائه شده است؟ 17

      آیا جزئیات ستونچه )در صورت وجود( ارائه شده است؟ 18

      ت؟ریزی به صورت جداگانه ارائه شده اسهای تیرا پالنآی 19

      متر ارائه شده است؟سانتی 60یرهای با ارتفاع بیش از آیا آرماتورهای گونه برای ت 20

      آیا سنجاق های یک در میان برای دیوار الزم است؟ 21

22 
شوند )مانند رمپ ها و ...( تمان اصلی احداث میهایی که جدا از ساخآیا طرح مناسب برای سازه

 است؟ در نظر گرفته شده
     

23 
ها ارائه شده قف، دیوارهای برشی و حائل و ستونبندی سآیا توضیحات الزم جهت اجرای قالب

 است؟
     

24 
گیر و شانه نبودن انجام شده ها به منظور سرتیرها در کنار بازشوها و راه پلهآیا کنترل عرض 

 است؟
     

      رد؟آیا کدهای ارتفاعی طبقات با معماری مطابقت دا 25

      گذاری آن در تمامی طبقات ارائه شده است؟ت راه پله شامل بر برش و آرماتورآیا جزئیا 26

 اتصاالت فوالدی

1 
آیا جزئیات اتصاالت ساده تیر به ستون شامل مشخصات نشیمن، اتصال جان، فاصله مونتاژ و 

 جزئیات جوش های مربوطه ارائه شده است؟
     

2 
های روسری، زیرسری، اتصال جان و اده گیردار تیر به ستون شامل ورقال سآیا جزئیات اتص

 های مربوطه ارائه شده است؟مشخصات جوش
     

      آیا وجود مهار بال فشاری در اتصال صلب کنترل شده است؟ 3

      های مربوط به آن ارائه شده است؟اتصاالت تیر به تیر و مشخصات جوشآیا جزئیات  4



 فهرست بازبینی )چک لیست( محاسبات سازه در ساختمان های مسکونی و عمومی 

 مهر و امضای دفتر مهر و امضای طراح و امضای کنترل کنندهمهر 

 

 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

4 
ها به ونها و ستها به تیرها شامل مشخصات و جوشاتصاالت آنآیا مشخصات مقاطع بادبندی و 

 صورت مناسب و بر اساس زاویه واقعی بادبند ارائه شده است؟
     

5 
ها و ... ها و جوشصات صفحه، میل مهارها، سخت کنندهتون شامل مشخآیا جزئیات صفحه س

 ارائه شده است؟
     

6 
های وصله، مشخصات وسایل های ورقا شامل محل وصله، ابعاد و اندازههآیا جزئیات وصله ستون

 اتصال و... ارائه شده است؟
     

      است؟های آن ارائه شده جزئیات وصله تیرها و مشخصات جوش آیا 7

      ئه شده است؟اهای مربوط به آن ارتصاالت تیرهای مورب و مشخصات جوشآیا جزئیات ا 8

      آیا کنترل چشمه اتصال انجام شده است؟ 9

      های مضاعف و پیوستگی ارائه شده است؟آیا ورق 10

      آیا در گره اتصال بیش از یک تیر به یک وجه ستون وارد شده است؟ 11

      پذیر ویژه انجام شده است؟کلهای شنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قابآیا ک 12

      آیا سقف کرمیت طراحی شده است؟ 13

      آیا برشگیر های دیوار طراحی شده است؟ 14

      طراحی شده است؟ آیا برشگیرها 15

      آیا دیوار برشی فوالدی طراحی شده است؟ 16

 نقشه کشی فوالدی نکات مهم

      های جوشکاری ارائه شده است؟آیا مشخصات الکترود 1

      آیا حداقل و حداکثر بعد جوش صحیح در نظر گرفته شده است؟ 2

      ها ارائه شده است؟ها و مهرهآیا مشخصات پیچ 3

      ها ارائه شده است؟ها، بادبندها و دیواربندی ستونپآیا پالن تی 4

      ریزی و اتصاالت ارائه شده است؟آیا پالن تیر 5

      ها ارائه شده است؟ها همراه با تراز اتصال تیرآیا جزئیات پروفیل طولی ستون 6

      ها ارائه شده است؟آیا جزئیات تبدیل مقطع ستون 7

8 
ا، مشخصات ههای تقویتی، بستها، ورقها شامل مشخصات پروفیلآیا مقاطع مناسب از ستون

 ها و ... ارائه شده است؟جوش
     

9 
های با مقیاس مناسب ارائه های اتصال و جوشدها با معرفی پروفیل بادیند، ورقآیا نمای بادین

 شده است؟
     

10 
های مربوط به آن ارائه های عرضی و فشاری و جوشها با سخت کنندهقآیا جزئیات ساخت تیر ور

 شده است؟
     

11 
کشی بتنی در مورد آن رعایت شده برشی تمامی موارد مذکور در نقشه ا در صورت وجود دیوارآی

 است؟
     

12 
های مرزی به صورت کامل ارائه شده است؟ )المان مرزی با نما و مقاطع دیوار برشی و المان آیا

 ستون متفاوت است(
     

      یر و ستون ارائه شده است؟آیا اتصال مناسب دیوارهای برشی و حائل به سقف،  ت 13

      های مربوطه آن در اتصاالت گیردار ارائه شده است؟آیا ورق پیوستگی و مضاعف و جوش 14

      های قوطی شکل ارائه شده است؟وصاً در ستونهای پیوستگی خصآیا نحوه اجرای ورق 15
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 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 یازن
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

16 
های اتصال آن در تمامی ها ورقپله و مشخصات جوشپله شامل برش راهآیا جزئیات اتصاالت راه

 طبقات ارائه شده است؟
     

17 
گیر نبودن انجام شده ها به منظور سرگیر و شانهپلهها و راها کنترل عرض تیرها در کنار بازشوآی

 است؟
     

18 
شوند )مانند رمپ ها و ...( که جدا از ساختمان اصلی احداث میهایی آیا طرح مناسب برای سازه

 در نظر گرفته شده است؟
     

      های ارتفاعی طبقات با معماری مطابقت دارد؟آیا کد 19

      ه است؟ها ارائه شدهای مهار کننده بولتب از صفحه ستون برای نمایش خاموتآیا برش مناس 20

      آیا جزئیات ستونچه )در صورت وجود( ارائه شده است؟ 21

      آیا جزئیات جداگرهای میانقابی ارائه شده است؟ 22

 طراحی فونداسیون

      نامه مناسب جهت طراحی فونداسیون انتخاب شده است؟آیا آیین 1

      ک منظور شده است؟آیا ضریب بستر و تنش مجاز خاک مطابق گزارش مکانیک خا 2

      ها کنترل شده است؟از نظر فوالد، بتن و پوشش میلگردآیا مقاطع فونداسیون  3

      آیا ترکیبات بارگذاری مناسب جهت طراحی و کنترل تنش خاک انتخاب شده است؟ 4

      است؟ آیا بارهای اعمالی در فونداسیون مطابق خروجی واقعی تحلیل سازه در نظر گرفته شده 5

      بندی سازه و تعبیه بازشوها طبق نقشه انجام شده است؟آیا پالن فونداسیون مطابق آکس 6

      آیا نوارهای طراحی در دو جهت به دسترسی در نرم افزار اعمال شده است؟ 7

      آیا تنش خاک تحت بارهای سرویس کنترل شده است؟ 8

      یون به شمع نیاز دارد؟ها، فونداسآیا با توجه به تنش 9

      آیا کنترل برش پانچ انجام شده است؟ 10

      سازی لحاظ شده است؟آیا محل چاله آسانسور در مدل 11

      های طولی و تقویتی کفایت الزم را دارند و با خروجی های نرم افزار هماهنگی دارند؟آیا آرماتور 12

      ها به صورت مناسب منظور شده است؟و شمعیا سختی خاک زیر فونداسیون آ 13

      ها در فونداسیون انجام شده است؟آیا کنترل طول مناسب شمع 14

      ها کنترل شده است؟ماتور فونداسیون و فاصله آرماتورآیا حداقل آر 15

      در نرم افزار منظور شده است؟ Upliftآیا گزینه  16

      نداسیون طراحی شده است؟آیا اختالف ارتفاع فو 17

      متر در نظر گرفته شده است؟ 1آیا آرماتور گونه برای فونداسیون بیش از  18

      آیا برش پانچ کنار دیوار برشی در فونداسیون کنترل شده است؟ 19

      گذاری پاشنه شمع صحیح می باشد؟آرماتور 20

      ده است؟آیا حداقل آرماتور شمع در نظر گرفته ش 21

      باشد؟اتصال شمع به فونداسیون صحیح می آیا 22

      آیا محل شروع پله روی فونداسیون نشان داده شده است؟ 23
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 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

 نکات مهم نقشه کشی

1 
ب و طول همپوشانی میلگردها و همچنین محل وصله در فونداسیون ارائه آیا طول مهاری، قال

 شده است؟
     

2 
آیا مقاطع مناسب طولی و عرضی از نوارهای فونداسیون با ذکر میلگردهای اصلی و تقویتی ارائه 

 شده است؟
     

      های سراسری فونداسیون در پالن به صورت کامل ارائه شده است؟آیا میلگرد 3

      های تغییر تراز، آسانسور و استخر ارائه شده است؟مقاطع کافی از فونداسیون در محل آیا معرفی 4

      آیا مشخصات بتن مگر شامل رده و ضخامت بتن ارائه شده است؟ 5

6 
ها، چاله آسانسور، پالن فوندایسون، ن شامل محل درز انقطاع، ریشه پلهآیا جزئیات اجرای فونداسیو

 و ... ارائه شده است؟ رقوم
     

      بندی فونداسیون ارائه شده است؟آیا توضیحات الزم جهت اجرای قالب 7

      آیا کدهای ارتفاعی فونداسیون با معماری مطابقت دارد؟ 8

      ها ارائه شده است؟ها و خرکآیا مشخصات لقمه 9

      یون ارائه شده است؟های تقویتی فونداسآیا محدوده قرارگیری آرماتور 10

11 
ها، برش عرضی و پروفیل طولی ... ارائه شده ها شامل پالن جانمایی، آرماتورآیا مشخصات شمع

 است؟
     

 هاکشی سقفات طراحی و نقشهنک

      آیا اتصال مناسب سقف به سازه خصوصا در اتصال به دیوار برشی انجام شده است؟ 1

2 
انی، های فوقانی، تحترتفاع تیرچه، ضخامت دال، آرماتوره بلوک شامل اآیا مشخصات سقف تیرچ

ها طراحی و ارائه فاصله و نوع سنجاقک ها،ها، کالف میانی سقفتقویتی، منفی، حرارتی، بلوک

 شده است؟
     

3 
ها، ضخامت دال بتنی، ها و فواصل آنف مرکب و عرشه فوالدی شامل تیرچهآیا مشخصات سق

ها به تیر اصلی، محاسبه ارائه شده له برشگیرها، جزئیات اتصال تیرچهای دال، نوع و فاصهآرماتور

 است؟
     

4 
و تحتانی، میلگرد های خمشی فوقانی دال بتنی شامل ضخامت دال، میلگردآیا مشخصات سقف 

 های دال و میلگرد اتصال دال به تیرها محاسبه ارائه شده است؟های اضافی گوشه
     

      آیا جزئیات بار مرده سقف ها ارئه شده است؟ 5

      باشد؟آرماتورگذاری پاشنه شمع صحیح می 6

 کنترل سازه نگهبان

1 
های نگهبان وزارت راه و شهرسازی ه بر اساس کتاب گودبرداری و سازهآیا محاسبات و تهیه نقش

 انجام شده است؟
     

      است؟ ها ارائه شدهن وضعیت همجواریآیا پال 2

      آیا مهار بندی اعضای مایل و قائم ارائه شده است؟ 3

      آیا فاصله شناژبندی و خرپا صحیح ارائه شده است؟ 4

      برداری ارائه شده است؟آیا شیب خاک 5

      آیا پروفیل اتصاالت و ابعاد فونداسیون و شمع ارائه شده است؟ 6
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 کلیات ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 نیاز
 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

 های فوالدی و بتنیموارد مشترک نقشه کشی در سازه

      باشند؟توضیحات به صورت مختصر و مفید میگذاری و فهرست و آیا نقشه ها دارای شماره 1

2 
از خاک زمین مجبور به استفاده هایی از سازه زیرقسمتها و این که آیا در آیا کنترل پیشروی

 زمین هستیم انجام شده است؟روی سقف زیر
     

      های حائل در آن منطقه ارائه شده است؟یا گود نور و اتصال سقف به دیوارآ 3

4 
ای در آن محل ارائه شده های تاسیساتی و جزئیات سازها محل دقیق بازشوها بر اساس نقشهآی

 ست؟ا
     

      آیا برش کامل دستگاه پله در تمامی طبقات ارائه شده است؟ 5

      ها ارائه شده است؟آیا درز انقطاع در کلیه پالن 6

      اند؟آسانسور و ... در پالن مشخص شده آیا نورگیرها، داکت ها، 7

 کنترل کلی

      آیا سازه قابلیت تایید دارد؟ 1

 

 

 ها لحلظ گردند.بایست در طراحینبوده و کلیه نکات فنی و علمی میها در چک لیست فوق رافع نیاز به آن کات فنیعدم ذکر برخی ن
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 توضیحات و نظریه تکمیلی کنترل کننده
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