
 بسمه تعالی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

 فرم گزارش ارزشیابی معماری

مهنببببببد  نبببببباظر سبببببباختمان ......... و پایببببببه ................. دارای پروانببببببه باببببببار شببببببمار  ....................  اینجانببببببس مهنببببببد   

 ..................و پروانبببببه شبببببمار  ....................دارای پبببببتی شبتبببببی شبببببمار  ............................ خبببببانم /آقبببببای.............

 .گزارش ارزشیابی معماری ذیل را تقدیم میدارم

نتیجه  شرح عملیات ردیف

 عملیات

حداکثر 

 امتیاز
 توضیحات امتیاز

مجباز آن ببر اسبا  استقرار ساختمان و طبول  1

 نقشه های مصوس

   5 نشد     شد  

ارتفاع کل ساختمان و طول پیش آمدگی مجاز  2

 بر اسا  نقشه های مصوس

   5 نشد     شد  

ورودی مناسببس بببرای سبباختمان و پارکینبب     3

 مساحت پارکین  و رعایت کد هماف 

   11 نشد     شد  

جانمایی آن بر اسا  نقشه های مصبوس پله و  4

   اجرای نرد  حفاظتی در اجرا

   5 نشد     شد  

روابببببط  –کببباربری سبببباختمان و تی ببببه بنببببدی  5

 فضاها برابر نقشه مصوس معماری

   15 نشد     شد  

مسببباحت نببببورگیر و نبببور فضبببباهای اصببببلی   6

 اجرای داکتهای تاسیسات برابر نقشه مصوس

   11 نشد     شد  

اجبببرای عبببایت حرارتبببی در کبببف و سبببقف و  7

 اجرای درس و پنجر  های دو جدار 

   11 نشد     شد  

کیفیببت اجببرای کببف   دیببوار  سببقف از نظببر  8

 نوع مصالح و اجرا

نشد     شد    21   

نماهای ساختمان با هماهنگی مهند  طراح و  9

 در مصالح و طرح و اجرا کیفیت مطلوس
   11 نشد     شد  

جببان پنا  لببس : ابعبباد مناسببس و کیفیببت اجببرا  11

 بندها  حفاظ پله و ایزوله را  پله از پارکین 
   11 نشد     شد  

 ..............به عدد ......................... جمع امتیاز معماری به حروف  
 نهاییامتیاز 

در قسمت توضبیحات جبدول وضبعیت اجبرای کبار را توضبیح داد  در هنگبام   اگر ساختمانی در ارزشیابی ضعیف باشد مهند  ناظر موظف است
اجرا به علت تخلف کار را متوقف نماید مهند  ناظر موظف است سریعا مراتس را به سازمان نظام مهندسی و پلی  ساختمان شهرداری گبزارش 

 .نماید

 معماری مهر و امضاء ناظر                                                                    91-111خوس       : ارزشیابی ساختمان از نظر معماری 

 81-91متوسط                                                    

 81پایین تر از  -ضعیف                                         

 ساختمانهای آجری

..: ..............تاریخ   

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   


