
 ) طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی(مبحث دهم مقررات ملی ساختمان چک لیست 
 

1از1 بخش کنترل محاسبات سازه-سازمان نظام مهندسی تهران                          صفحه           ی پر شودلطفا فرم فقط با خودکار آب

 :ثبتیشماره پالک    :شماره پروانه ساختمان   :نام مالک ساختمان
 :آدرس ساختمان

  :محاسب مشخصات مهندس
 :وامضاءمُهر   :نظام مهندسی شماره     :نام

 :شماره پروانه اشتغال    :شهرسازی شماره
 : ناظرمشخصات مهندس

 :وامضاءمُهر   :نظام مهندسی شماره     :نام
 :شماره پروانه اشتغال    :شهرسازی شماره

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________از کدام آیین نامه استفاده شده است؟  ، سازه فوالدی کامپیوتریدر طراحی -1

 

  آیا کنترل تغییر شکل تیرها انجام شده است؟-2
  خیر    ) است  و در دفترچه محاسبات موجوددهکنترل دستی انجام ش( بله    )کنترل توسط نرم افزار انجام شده است ( بله 

 
 : پاسخ دهيد۷ تا ۳ به پرسش هاي مهاربندي شده، در صورت استفاده از قابهاي

 
 الف مقدار حداکثر ضریب الغری اعضای مهاربندی کنترل شده است؟ -2-10-3-10طبق بند آیا  -3
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 :  ضریب کاهش تنش مجاز فشاری اعضای مهاربندی برابر است با محاسبه شده برایینهب مقدار کم-2-10-3-10طبق بند  -4
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 ؟طراحی شده اندتیرهای سیستم مهاربندی برای انتقال بار منتج از مهاربندی ت مهاربندها و الف اتصاال-3-10-3-10طبق بند  آیا -5
  خیر      )وجود است و دفترچه محاسبات مقشه ها در ن وطراحی آنها اتصاالتجزئیات( بله 

 

  برابر نیروی زلزله طراحی شده اند؟5/1 برای 8 و 7الف اعضای مهاربندی به شکل -4-10-3-10طبق بند  آیا -6
 ) به کار نرفته است8 و 7مهاربندی به شکل ( خیر         بله   

 

  در دفترچه محاسبات انجام شده است؟11-3-10آیا در طراحی مهاربندهای واگرا و اعضای تیر و ستون مرتبط با آنها کنترل ضوابط بخش  -7
 ) به کار نرفته است واگرامهاربندی( خیر         بله   

 
 : پاسخ دهيد۱۱ تا ۸  استفاده از قابهاي خمشي متوسط و يا ويژه به پرسش هايصورتدر 

 
 : برابر است با3-3-10 طبق جدول Ωo مقدار -8

 Ωo=3.2  )تم قاب خمشی فوالدیسسی(     Ωo=3.2  )دوگانهتم سسی( 
 Ωo=2.8  )مهاربند واگرا +  سادهتم قاب خمشیسسی(     Ωo=2.4  )مهاربند همگرا +  سادهتم قاب خمشیسسی(  

الف برای برش ثقلی به عالوه برشی برابر -4-9-3-10 یا 4-8-3-10 طبق بند  تیرها برشیو اتصالآیا طراحی مقاومت جان  -9
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 شده است؟
  خیر    )کنترل دستی انجام شده و در دفترچه محاسبات موجود است ( بله  
 

  انجام شده است؟3-9-3-10 آیا طراحی و کنترل چشمه اتصال تیر به ستون طبق ضوابط بخش -10
  خیر    )کنترل دستی انجام شده و در دفترچه محاسبات موجود است  ( بله 

 کنترل شده اند؟در مورد اتصاالت و مهار جانبی بال تیرها  4 -9-3-10 در صورت استفاده از قاب خمشی ویژه، آیا ضوابط بخش -11
  خیر         ) در نقشه ها موجود است الزمجزئیات( بله 
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