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عدم 
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 عدم تایید به همراه توضیحات تایید

      .نقشه و گزارش کارشناسی شهردار ی معتبر است تهیهفرم دستورالعمل  1
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      و مشخص شدن فضای پر و خالی ملک موجود است. 222/1سایت پالن با مقیاس حداقل  6

      سایت پالن اندازه گذاری شده و پیش آمدگی بر اساس فرم نقشه است. 7

      در سایت پالن نام خیابان و عرض معابر مشخص شده است . 8

      تعیین شده در فرم نقشه ، در پالن ها مشخص شده است.عقب نشینی و تعریض  9

      متر پیش آمدگی رعایت شده است . 5/1خالی در  62پر به  42نسبت  12

      ورودی های سواره و پیاده و نحوه دسترسی از معبر مشخص شده است . 11

      در نقشه های اصالحی ، وضع موجود ، ارائه شده است. 12

      انقطاع و اندازه آن در پالن ها لحاظ شده است . درز 13

      محل شناژ های قائم در پالن ها دیده شده است. 14

      پالن مبلمان ارائه شده است . ) مبلمان با ابعاد و چیدمان واقعی کلیه فضا ها الزامیست .( 15

      پالن اندازه گذاری ارائه شده است. 16

      در تمامی پالن ها نمایش داده شده است.تراز ارتفاعی  17

      با توجه به نوع بازشو ها رعایت شده است.متر (  2)حداقل عرض نورگیر مساحت و ابعاد نورگیر  18

      دیوار نورگیر تا تراز جانپناه ادامه یافته است . 19

      می باشد . 72/1ارتفاع بازشو پنجره های دارای اشرافیت در نورگیر ها برابر  22

      سانتیمتر برای هر پله محاسبه شده است .  28و کف  18تعداد پله ها با احتساب ارتفاع حداکثر  21

      پله یک پاگرد در نظر گرفته شده است . 12برای حداکثر هر  22
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      در مبلمان آشپزخانه مثلث کار رعایت شده است . 26
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      محل قرارگیری تابلوی اصلی برق و نصب کنتور در پالن مشخص شده است . 42
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      نما ها با پالن ها انطباق دارند . 45

      کد های ارتفاعی نما ) کف طبقات ، کف بام ، کف ایوان ، جانپناه ، پنجره ها ( لحاظ شده است. 46

      در نمای تجاری محل نصب تابلو در نظر گرفته شده است . 47
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 برش ها ردیف
 نظریه کنترل کننده نظریه طراح

 خیر بلی
عدم 

 عدم تایید به همراه توضیحات تایید نیاز
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      کد های ارتفاعی برش برای پاگرد پله ها در نظر گرفته شده است . 55

      . ده استترسیم شو ... برش ها با رعایت جوانب سازه ای و تاسیساتی در ضخامت کف طبقات  56

      سقف کاذب و کد ارتفاعی آن دیده شده است . 57

      در نظر گرفته شده است .جانپناه بام  12/1ارتفاع حداقل  58

      در پله ها نرده و هند ریل در نظر گرفته شده است . 59

      لحاظ شده است . 42/2و متوسط و بزرگ  22/2حداقل ارتفاع سقف پارکینگ های کوچک  62

      متر لحاظ شده است . 12/2حداقل ارتفاع سرگیر ورودی در پارکینگ  61
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      کلیه عالئم ، نوشتار ها ، اعداد و .... با سایز یکسان و خوانا در نظر گرفته شده است . 63

      محل برش ها و نما ها و نام گذاری آنها در کلیه نقشه ها در نظر گرفته شده است . 64

      ترسیمی مانند خط برش پله در پالن ، هاشور ها و ..... به طور صحیح ترسیم شده است.عالئم  65
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