شماره ...................... :

بسمه تعالي

تاريخ ....................... :
پيوست ..................... :
سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان كردستان

شهرداري محترم منطقه ……..
باسالم؛
احتراماً بازگشت به نامه شماره  ......................مورخ  0931/ ...../.....و دستور سازمان به شماره  .............مورخ  0931/...../....موضوع اعالم نظر كارشناسي
در
ارتباط با ساختمان به مالكيت آقاي  ......................واقع در  ............................گزارش كارشناسي جناب آقاي  .......................مهندس محترم طراح  /ناظر به
حضور ارسال ميگردد.
محمد مرادی
سرپرست شهرستان سنندج

مهندس محترم طراح  /ناظر

خانم /آقاي
با سالم؛
احتراماً ضمن ارسال تصوير نامه شماره  ....................مورخ  0931/ ...../....خواهشمند است پس از بازديد از ساختمان مذكور ،نظريه كارشناسي خود را
صريحاً و با ارائه داليل و مستندات فني،حداكثر ظرف سه روز به اين سازمان اعالم فرمائيد.
فرامرز رحيمي
کارشناس امور مهندسين شهرستان سنندج

اين قسمت توسط مهندس ناظر به صورت كامل و تايپ شده تكميل گردد

اين قسمت توسط مهندس ناظر به صورت تايپ شده تكميل گردد
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مساحت كل عرصه  ..........متر مربع ،زير بناي مورد نظر  ...........متر مربع ،تعداد طبقات موجود ( به صراحت نوشته شود ) دو طبقه
تاريخ احداث ساختمان موجود 09 / / :
سيستم فونداسيون ها  :پي شفته آهكي با سنگ چيني پي منفرد پي نواري پي گسترده ساير .........................................
شناژبندي مابين پي ها  :وجود دارد ندارد
سيستم سازه اي  :اسكلت چوبي بنايي بدون شناژ بنايي با شناژ قائم تركيب ديوار باربر و ستون بدون شناژ قائم اسكلت فلزي
جنس ديوار باربر :آجري .نوع و جنس ديوارحائل درصورت وجود.......................................... :
مركب ساير .........................
سيستم سقف ها  :تيرريزي چوبي طاق ضريي تيرچه و بلوك پلي استايرن دال بتني
ندارد
ندارد پايانكار دارد
دفترچه محاسبات قبلي  :دارد
ندارد
دارد
نقشه هاي اجرايي:
سيستم فونداسيونها :فاقدكيفيت مناسب نيازبه اصالح دارد
اسكلت باربر :فاقدتوان اضافي مناسب نيازبه اصالح دارد
سيستم سقف ها :فاقدكيفيت مناسب نيازبه اصالح دارد
در ساختمان موجود ضوابط آيين نامه  2811ايران رعايت گرديده است؟بلي خير
آيا اضافه اشكوب يا تغييرات در سازه با توجه به رعايت توصيه هاي آيين نامه  2811امكان پذير است؟بلي خير

اسكلت بتني

نظريه كارشناسي :

تاريخ و مهر وامضاي كارشناس

