
 گودبرداری و سازه های نگهبان 1فرم شماره 

 شْرسازی ٍ راٍُزارت 
 سازهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى الثرز

 ٍاحذ ژئَتکٌیک

 

 
ن ا ختم ا س سی  مهند م  ا نظ ن  ا م ز ا  س

ز  لبر ا ن  ا ست  ا

 چک لیست مشخصات گود

 ثثتی هلک: پالک.2 .ًام ٍ ًام خاًَادگی هالک:1

 ًام هٌْذس ًاظر:.4 شْر:.3

 .شوارُ پرًٍذُ شْرداری:6 شْرداری: .هٌطق5ِ

 . ًشاًی هلک:7

 ژئوتکنیکمشخصات 

 آب زیرزهیٌی: سطح .ٍضؼیت احتوالی8

9 .KN/m3                              ; 11  .      ِ     11 .KN/m2                        ;C;                         درج

ُ تؼییي هشخصات خاک هحل:12  .ًحَ

            آزهایشگاّی                      تخویي چشوی                          تَام                   سایر 
 هَقؼیت هحل گَدترداری: .13
 

 شوال

 

 
 
 

ِ تِ هَرد هَارد زیر درج  در خاًِ ّای اطراف هحل زهیي تست
 شَد:

 س:ساختواى

 ز:زهیي

 م:هؼثر

ر هحل هَرد گَدترداری:)در صَرت ٍجَدٍضؼیت هؼاتر یا  .14  (ساختواى ّای هجٍا
 

 (ساختواى)در کارتری  
 (در هؼثر)یا ػرض 

 قذهت
 (ساختواى )در 

  تؼذاد طثقات
 )در ساختواى(

 ضلغ شوالی
   

َتی  ضلغ جٌ
   

 ضلغ شرقی
   

 ضلغ غرتی
   

 

 مهر وامضای مهنذس محاسب

 

 تاریخ

 مهر وامضای مهنذس ناظر

 

 تاریخ

 وامضای مجری ریصالحمهر 

 

 تاریخ
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ن ا ختم ا س سی  مهند م  ا نظ ن  ا م ز ا  س

ز  لبر ا ن  ا ست  ا

 مشخصات سازه نگهبان

 غرتی  شرقی            جٌَتی            شوالی                  ضلغ ساختواى:        .1

ِ کٌار گَد:        .2  هؼثر زهیي                         ساختواى           هشخص

 مشخصات وپارامترهای گودبرداری

 تي تر هتر هرتغ                            :(Q) سرتار هَثرکٌار گَد .4 هتر                                       :(H. ػوق گَد )3

 ًَع سازُ ًگْثاى:. 6 (:                             هترL. فَاصل تیي خرپاّا )5

 ساًتیوتر                   ٍ  ساًتیوتر                  :تِ ترتیة شوغ رٍ قططَل . 8 دار پاشٌِ              تذٍى پاشٌِ . ًَع شوغ:  7

َ قائنهشخصات  .9 َ هشخصات . 11 :ػض  :هَربػض

 ساًتیوتر              :       شوغ. قطر 12 :ػٌاصر تادتٌذیهشخصات  .11

َ هَرب: .13 َ هَربپضخاهت . 14 ساًتیوتر                        اتؼاد پی ػض  ساًتیوتر                         :ی ػض

سازُ ًگْثاى:ترای طراحی  .15  

.ازًوَدارّای کوک طراحی استفادُ شذُ است 

 . )است)دفترچِ هحاسثات ضویوِ است ُ  هحاسثات هستقیوا اًجام شذ

 .است ُ ِ ّای کتاب استفادُ شذ  از ًقش

 .ًقشِ ّای خاص ترای سازُ ًگْثاى تْیِ شذُ است 

 .)سایرهَارد)رکرشَد 

هشخصات شاتکریت: .16  

 مشخصات مهنذس محاسب

 ًام ًٍام خاًَادگی: .17

 پایِ: .19 رشتِ: .18

ِ اشتغال: .21 ِ اشتغال: .21 شوارُ پرٍاً  تاریخ اػتثار پرٍاً

 شوارُ ػضَیت ًظام هٌْذسی: .23 شوارُ ردیف شْرداری: .22

 ًشاًی: .24

 مهر وامضای مهنذس محاسب

 تاریخ

 مهروامضای مهنذس ناظر

 تاریخ

 مهروامضای مجری ریصالح

 تاریخ

 تِ ازای ّر دیَار دارای سازُ ًگْثاى تایستی تکویل گردد. 2فرم شوارُ  : توجه 


