



پزسطٌاهِ ٍپيطٌْاد بيوِ ساسُ ّای تکويل ضذُ
 -1عٌَاى ساسُ ( :اگز سبسُ هزکت اس ثخص ّبی هختلفی است  ،لطفبً ثخطْبيی کِ لزار است ثيوِ ضًَذ را هطخص ًوبييذ ).

 -2هحل ساسُ ( :کطَر /استبى ً /بحيِ /ضْز /رٍستب )

ً -3ام ٍ ًطاًی هالک :

ً -4ام ٍ ًطاًی پيواًکاراى ساسًذُ :

ً -5ام ٍ ًطاًی پيواًکاراى فزعی :
کبرّبی اجزا ضذُ تَسط پيوبًکبراى فزػی :
ً -6ام ًٍطاًی هٌْذساى هطاٍر :
 -7سزهایِ هَرد بيوِ :
 -8ضزح بخص ّای هختلف ساسُ ( لطفبً اطالػبت فٌی دليك ارائِ ًوَدُ ٍ درصَرت لشٍم درثزگ جذاگبًِ هزلَم فزهبييذ ).
اثؼبد ( طَل  ،ارتفبع  ،ػوك  ،دّبًِ  ،تؼذاد طجمبت  ،لطز  ،ضيت )
پی ( ًَع  ،رٍش ٍ تزاس ّز ثخص ):
رٍش ّبی سبخت ثِ کبر ثزدُ ضذُ :
هصبلح سبختوبًی ثِ کبر رفتِ  :

 -9دٍرُ ساخت 
ضزٍع کبر 

هذت سبخت

تبريخ تکويل 

 هبُ

دٍرُ ًگْذاری ( ثؼذ اس تحَيل هَلت ) 

هبُ 





 ثلِ 
 -11-1آیا ساسُ در سهاى ساخت بيوِ بَدُ است ؟
ثلِ 
 -11-2آیا ساسُ بعذ اس تکويل بيوِ بَدُ است ؟
 -11آیا در سهاى ساخت  ،حادثِ  ،سیاى یا خسارتی اتفاق افتادُ است ؟ ثلِ 





خيز
خيز
خيز

( در صَرت هثجت ثَدى پبسخ لطفبً جشئيبت آى را ثٌَيسيذ ) .

آیا پس اس تکويل حادثِ سیاى یا خسارتی اتفاق افتادُ است   ثلِ





خيز

( در صَرت هثجت ثَدى پبسخ لطفبً جشئيبت آى را ثٌَيسيذ ) .
 -12هذت سهاى :
تاریخ اًمضاء :

تاریخ ضزٍع :

 -13آیا ساسُ در هعزض خطزّای ٍیژُ ای لزار دارد ؟  
آتص سَسی  ،اًفجبر
سيل  ،طغيبى آة
سهيي لغشُ
طَفبى  ،گزدثبد
استفبدُ اس هَاد اًفجبری
ثزخَرد ثب ٍسبيل ًمليِ سهيٌی يب آثی
آتطفطبى  ،سلشلِ دريبيی
سبيز خطزّب



  ثلِ   خيز 
  ثلِ   خيز 
  ثلِ   خيز 
خيز 
 ثلِ 
خيز 
 ثلِ 
خيز 
 ثلِ 
خيز 
 ثلِ 


 خيز
 ثلِ 
آيب تبکٌَى در هحل سبسُ سلشلِ اتفبق افتبدُ است ؟
(درصَرت هثجت ثَدى پبسخ لطفب ضذت آى را در هميبس هزکبلی ٍثشرگی آى را در هميبس ريطتز ثٌَيسيذ )
آيب طزاحی ثز اسبس آييي ًبهِ ّبی هذٍى جْت همبٍم سبسی در ثزاثز سلشلِ صَرت گزفتِ است ؟
آيب ثبالتز اس استبًذارد پيص ثيٌی ضذُ در ًظز گزفتِ است ؟

ثلِ 

خيز 

ثلی 

خيز 

ٍ -14ضعيت سهيي:

خبن رس 
هبسِ 
ضي 
صخزُ 
آيب اس لحبظ سهيي ضٌبسی درًشديکی سبسُ اضکبالت تحت االرضی ٍجَ دارد ؟  ثلِ 
ٍ -15ضعيت تَپَگزافی ٍ ضکل سهيي ( ثِ طَر هثبل ساٍيِ ٍ ضيت ) 
( لطفبً ًمطِ ّب يب تصبٍيز پيَست ضَد  ).
 -16سطح آبْای سیزسهيٌی:

خبن دستی 
 خيز 

سبيز 





ً -17شدیک تزیي رٍدخاًِ  ،دریاچِ  ،دریا ٍ .....
ًبم 

سطح آة

فبصلِ

هتَسط 

حذالل 

حذاکثز ثجت ضذُ

 -18آیا سيستن ّطذار دٌّذُ سيل ٍ طغياى آب در هحل ساسُ ٍجَد دارد ؟
( لطفبً جشئيبت آى را ثٌَيسيذ )  .

ٍ - 19ضعيت جَی :

هبُ 
در رٍس :

تب 
فصل ثبرًذگی اس هبُ 
حذاکثز هيشاى ثبرًذگی ( هيليوتز) :در سبػت تب :

کن 

خطز طَفبى

هتَسط 

در هبُ :

سيبد 

 -21آیا بزًاهِ سهاًبٌذی بزای ًگْذاری ساسُ ٍجَد دارد ؟ (ثِ ػٌَاى هثبل پبکسبسی آثزٍّب،پل ّب ،رٍگذرّب ٍ سيزگذر ّب ٍ رًگ سًی ) 
( در صَرت هثجت ثَدى پبسخ لطفبً جشئيبت آى را ثٌَيسيذ )  .

ًبم هسئَل ًگْذاری ؟
آيب کبرکٌبى درسهيٌِ ًگْذاری آهَسش ديذُ اًذ ؟

 -21آیا ساسُ بِ طَر توام ٍلت تحت ًظارت ٍ هزالبت هی باضذ ؟



خيز 

ثلی
تَسط کبرکٌبى
در صَرت هثجت ثَدى پبسخ لطفبً تؼذاد کبرکٌبًی را کِ ثِ طَر دائن حضَر دارًذ هطخص ًوبييذ  .


 -22آیا تعويزات اساسی پس اس تکويل ساسُ اًجام ضذُ است ؟

ثلی 

خيز 

درصَرت هثجت ثَدى پبسخ لطفب جشئيبت را ثٌَيسيذ.

 -23آیا در ًشدیکی ساسُ  ،عوليات ساختواًی در حال اجزا ٍجَد دارد کِ ساسُ را در طَل هذت بيوِ تحت تاثيز لزار دّذ .

ثلی 

خيز 

در صَرت هثجت ثَدى پبسخ لطفب جشئيبت آًزا ثٌَيسيذ .







ّ -24شیٌِ اٍليِ اجزای ساسُ چِ هبلغی بَدُ است ؟

لطفبً ّشيٌِ اٍليِ را ثزای ثخص ّبی ػوذُ ثٌَيسيذ  ( .هثالً ثزای پل ّب  :پی  ،ستَى  ،کَلِ  ،رٍسبسی 


ًَع پَل :

 -25لطفاً ارسش هَرد بيوِ ٍ حذٍد غزاهت هَرد درخَاست را هطخص ًوایيذ .

هبلغ هَرد بيوِ

الالم هَرد بيوِ
 .1هجلغ کل جبيگشيٌی ثِ ارسش ًَ ّوبًٌذ سَال 22
 .2ثزداضت ضبيؼبت ( حذ غزاهت )
جوغ کل هجلغ ثيوِ ضذُ

حذٍد غزاهت ()1

خطزّای ٍیژُ
سلشلِ  ،آتطفطبى  ،سلشلِ دريبيی
طَفبى  ،گزدثبد  ،سيل طغيبى آة  ،سهيي لغشُ

هالحظات :
 -1حذ غزاهت هزبَط بِ ّزسیاى یا خسارت  ،یا سلسلِ خساراتی کِ ًاضی اس یک حادثِ باضذ .
بذیي ٍسيلِ اعالم هی دارد کليِ اظْارات هٌذرج درایي پزسطٌاهِ همزٍى بِ صحت ٍ هٌطبك با آخزیي اطالعاات
بيوِ گذار هی باضذ ٍ ّوچٌيي هَافمت دارد کِ ایي پزسطٌاهِ اساس صذٍر بيوِ ًاهاِ ٍ جاشال نیٌفاک آى لازار
گيزد .بيوِ گز هتعْذ است کليِ اطالعات فَق را هحزهاًِ تلمی ًوایذ .

تبريخ :

 

اهضبء ثيوِ گشار :

