نکات مهم در خصوص تهیه و ارائه نقشههای تهویه و تخلیه دود پارکینگ ها (اگزاست)

مراحل تهیه و تأیید نقشهها
در هزحلِ ًخست (ّوشهاى تا تْیِ ًقطِّای هعواری جْت صذٍر پزٍاًِ ٍ در صَرت الشام ساسهاى آتصًطاًی) هالک تایذ ًسثت تِ
تطکیل پزًٍذُ آتصًطاًی ٍ تْیِ یک سزی اس ًقطِّا ٍ هحاسثات سیستن اگشاست اقذام ٍ آًزا تِ هعاًٍت ارائِ ًوایذ ،سپس هذارک
ارسالی جْت تزرسی تِ کارضٌاس هزتَعِ ارجاع هیضَد .پس اس تزرسی تَسظ کارضٌاسًَ ،اقص ٍ اضکاالت عزاحی تِ هالک اتالغ
ضذُ ٍ هالک هَظف است پس اس اصالح کلیِ هَاردً ،قطِّای جذیذ را تِ هعاًٍت ارائِ ًوایذ .ایي فزآیٌذ تا سهاى تکویل ٍ اصالح
کاهل هذارک اداهِ یافتِ ٍ پس اس تأییذ ًْایی ،دٍ سزی اس ًقطِّا ٍ هحاسثات اس هالک دریافت ضذُ ٍ در صَرت تأییذ هذیز ٍ هعاٍى
ٍ ّوچٌیي اصالح هَارد هعواری ،تأییذ ًقطِّای ارسالی اس دفتز خذهات الکتزًٍیک اًجام هیضَد.

نکات مهم و الزامی
 جْت آگاّی اس ًحَُ اًجام هحاسثات ٍ تْیِ هذارک ،تِ ضَاتظ هالک عول ساهاًِ ّای تَْیِ ،تخلیِ ٍ کٌتزل دٍد هٌذرج در
سایت رسوی ساسهاى آتصًطاًی تْزاى ( )www.125.irهزاجعِ گزدد.
 کلیِ ًقطِّا ٍ هحاسثات هیتایست پس اس تطکیل پزًٍذُ ،تِ صَرت ضویوِ پزًٍذُ ٍ تا دستَر هذیز هزتَعِ در اختیار کارضٌاس
قزار گیزد .لذا اس هزاجعِ حضَری ٍ خارج اس ًَتت ٍ ارائِ ًقطِّای خارج اس پزًٍذُ ،اجتٌاب ضَد.
 جْت تأییذ ًْایی ،السم است هذارک سیستن اگشاست ،ضاهل هحاسثات ٍ ًقطِّای هزتَعِ در دٍ ًسخِ ٍ لَح فطزدُ ًقطِّا در
یک ًسخِ ،تْیِ ضذُ ٍ در اختیار هعاًٍت قزار گیزد.
 تواهی صفحات هذارک ارسالی (هحاسثات ٍ ًقطِ ّا) تایذ هوَْر تِ هْز هٌْذس هکاًیک عزاح ٍ یا ضزکت هطاٍر هعواری تاضذ.
 پس اس تأییذ ًْایی تَسظ کارضٌاس ،در صَرت تأییذ هذیز ٍ هعاٍى ،یک ًسخِ اس ًقطِّا در پزًٍذُ ساسهاى تایگاًی ضذُ ٍ ًسخِ
دیگز آى جْت اجزا ،تِ هالک عَدت هیگزدد.
ً قطِ ّا ٍ هحاسثات ارسالی در ایي هزحلِ ،تٌْا تایذ هزتَط تِ سیستن اگشاست تاضذ لذا اس ارائِ ًقطِّای هزتَط تِ سیستن تَْیِ
هغثَع ،فطار هثثت ،تخلیِ سزٍیسّا ٍ غیزُ خَدداری ضَد.
 رٍی تواهی صفحات هحاسثات ٍ ًقطِّای ارسالی ،ضوارُ پزًٍذُ ٍ تاریخ ارائِ ًقطِ درج ضَد.
 دفتزچِ هحاسثات هختصز تَدُ ٍ ضاهل تواهی اعالعات هحاسثاتی اس قثیل هساحت ،ارتفاع ٍ غیزُ تاضذ .اس ارائِ دفتزچِ هحاسثات
اًگلیسی ،دستًَیس ٍ ًاخَاًا خَدداری ضَد.
 تواهی پالىّا در یک فایل ٍ تا فزهت  DWGارائِ ضذُ ٍ ًقطِّا تا رًگّای هٌاسة ٍ قاتل رٍیت تزسین ضَد .در ًام فایل
ارسالی ،ضوارُ پزًٍذُ ٍ تاریخ ارائِ فایل درج ضَد.
 ارائِ پالىّای هزتَط تِ هحل جاًوایی فيّا ٍ در صَرت ًیاس ،پالى هحَعِ جْت تزرسی فضاّای ّوجَار الشاهی است.
 حذاقل سهاى تزرسی ًقطِّا ٍ هذارک ارسالی  3رٍس کاری تَدُ لذا اس درخَاست تسزیع ٍ تزرسی خارج اس ًَتت اکیذاً خَدداری
ضَد.
 در صَرتی کِ تعذاد دفعات عذم تأییذ ًقطِّا تِ  3هزتثِ ٍ تیطتز تزسذ ،حذاقل سهاى تزرسی ًقطِّا  5رٍس کاری خَاّذ تَد.
ً قطِّا در قغع هٌاسة ( ٍ A3 ،A4یا حذاکثز  )A2ارائِ ضَد.
ٌّ گام چاج ًقطِّا ،ضخاهت قلنّا ٍ ًَضتِّا تِ گًَِای تعزیف ضَد کِ ًقطِّای سیستن اگشاست تِ ٍضَح قاتل رٍیت تَدُ ٍ
تِ سادگی اس ًقطِّای هعواری قاتل تطخیص تاضذ .اس ارائِ ًقطِّای هخذٍش ،کوزًگ ٍ دارای ًَضتِّای ًاخَاًا خَدداری
گزدد.

