
  بسمه تعالي
  شيراز صنعتي  دانشگاه

  فهرست منابع و مشخصات مصالح بخش ابنيه
 Bو Cخوابگاه تيپ 

  مالحظات توضيحات  نوع مصالح  رديف
براساس  پذيرش  توليد داخل كشور  A3ميلگرد آجدار نوع   1

  آزمون كششي
نوع سيمان مطابق نقش اجرائي و بر اساس گزارش  سيمان   2

  شود يد كار فرما  تعيين ميآزمايشگاه ذيصالح مورد تأئ
پذيرش براساس نظر 

  دستگاه نظارت
  

شن و ماسه پيشنهاد ي پيمانكار بايد از نظر ويژگي  شن و ماسه   3
هاي فيزيكي و شيميايي و نوع دانه بندي به تأئيد 

  آزمايشگاه و دستگاه نظارت برسد 

           
               
            ≈  

  رفي از مرجع مورد تاييد تهيه و مصرف گردد.بتن مص بتن ساخته شده  4
بديهي است مالك پذيرش بتن براساس آيين نامه بتن 

ايران و نتايج اعالمي توسط آزمايشگاه ژئوتكنيك 
  ومقامت مصالح پروژه انجام مي پذيرد.

  
می بايد بتن آماده  و,≈

  استفاده شود

به  55مطابق مندرجات آئين نامه ايران  و نشريه شماره   پوكه معدني  5
  تأئيد دستگاه نظارت

≈  

  ≈  توليد داخل  ST37از نوع  تير آهن و فوالد ساختماني  6
قزافي سفيد با ابعاد آجر آجر   7

 20*20فشاري و آجر خشتي 

 ، 55مطابق مندرجات آئين نامه ايران  و نشريه شماره 
با تأئيد  و در صورت تشخيص دستگاه نظارت

  آزمايشگاه مورد تأئيد كار فرما

≈  

 55مطابق مندرجات آئين نامه ايران  و نشريه شماره  يبلوك سفال  8
 در صورت تشخيص دستگاه نظارت با تأئيد آزمايشگاه

≈  

9  3D (پلي استايرن) 55مطابق مندرجات آئين نامه ايران  و نشريه شماره   پانل 
ايشگاه در صورت تشخيص دستگاه نظارت با تأئيد آزم

ضخامت حداقل به  16مورد تأئيد كار فرما و با دانسيته 
  سانتيمتر 10

≈  

به  قاب فلزي اطراف پنجره ها  10
 60×40ابعاد 

 55مطابق مندرجات آئين نامه ايران  و نشريه شماره 
 در صورت تشخيص دستگاه نظارت با تأئيد آزمايشگاه

≈  



گرم در متر مربع و تعداد تار  300گوني با وزن حداقل  چتايي  11
  رشته در يكصد ميلي متر 45وپود 

ذيرش براساس نظر پ
  دستگاه نظارت

  
ايزو گام ساخت كارخانه پشم شيشه ايران ، ايزو گام  ايزو گام  12

  وروف ايران  شرق جم

پذيرش براساس نظر 
  دستگاه نظارت

  

پذيرش براساس نظر   55مطابق مندرجات آئين نامه ايران و نشريه شماره  توري سيمي  13
  دستگاه نظارت

  
  صفحات رابيتس  14

 

پذيرش براساس نظر   3ع گالوانيزه شماره از نو
  دستگاه نظارت

  
پذيرش براساس نظر  از نوع مرغوب بدون ميله گرد  st آلومينيومي پروفيل  پنجره آلومينيومي  15

  دستگاه نظارت
  

به  55مطابق مندرجات آئين نامه ايران و نشر به شماره  موزائيك  16
سانتي متر و در صورت تشخيص  30× 30ابعاد 
  تگاه نظارت با تأئيد آزمايشگاه ذيصالحدس

پذيرش براساس نظر 
  دستگاه نظارت

  
ساخت كارخانه كوير يزد يا مرجان درجه يك به ابعاد  سراميك لعابدار  17

  يا هر ابعاد مرد نظر دستگاه نظارت 20×20
پذيرش براساس نظر 

  دستگاه نظارت
  

ساخت كارخانه الوند يا كوير درجه يك با ابعاد  كاشي  18
  يا انتخاب مشاور 20×20

پذيرش براساس نظر 
  دستگاه نظارت

  
شكالتي خرم سنگ گرانيت   19

 دره

پذيرش بر اساس نظر   ممتاز سانتي متر از نوع درجه2ضخامت  ه ب
  دستگاه نظارت

پذيرش بر اساس نظر   ممتاز سانتي متر از نوع درجه2ضخامت  ه ب قرمز يزدسنگ گرانيت   20
 دستگاه نظارت

پذيرش بر اساس نظر   ممتاز سانتي متر از نوع درجه2ضخامت  ه ب  سبز پيرانشهرسنگ گرانيت   21
 دستگاه نظارت

پذيرش بر اساس نظر   سانتي متر از نوع درجه ممتاز 2خامت ضه ب  كرم خور و بيابانكمرمريت   22
 دستگاه نظارت



پذيرش بر اساس نظر   سانتيمتر از نوع درجه ممتاز 2به ضخامت   سفيد  تراورتن  23
 دستگاه نظارت

پذيرش بر اساس نظر   گچ درجه يك با نشان استاندارد مناسب براي گچ و خاك گچ مصرفي براي گچ و خاك  24
  دستگاه نظارت

پذيرش بر اساس نظر   كارينشان استاندارد  مناسب براي  سفيدگچ درجه يك با گچ مصرفي براي سفيد كاري  25
  دستگاه نظارت

مربوطه  هاده برنگ سفيد با سازاز نوع كناف نوع س  كنافسقف كاذب از جنس   26
  40×40با  60×60

پذيرش بر اساس نظر 
  دستگاه نظارت

پذيرش بر اساس نظر   سانتيمتري 40×40با پانل هاي   سقف كاذب آلومينيومي  27
  دستگاه نظارت

  دربهاي چوبي كمد  28
 درب چوبي اطاق ها

  با تخته سه اليه با شبكه چوبي (توليد داخلي )
  روسي 4×5با كالف 

پذيرش بر اساس نظر 
 دستگاه نظارت

  
پذيرش بر اساس نظر   ساخت كارخانه كاويان مدل شبنم هادستگيره در بهاي چوبي اتاق  29

  دستگاه نظارت
پذيرش بر اساس نظر   ساخت كارخانه ارس يراق آالت مربوط به دربهاي چوبي  30

  دستگاه نظارت
پذيرش بر اساس نظر   شبنمساخت كارخانه كاويان مدل  دستگيره درب هاي فلزي  31

  دستگاه نظارت
دستگيره و قفل كمد هاي   32

 چوبي

پذيرش بر اساس نظر   ساخت كارخانه تكنوثامن
  دستگاه نظارت

  با نظر دستگاه نظارت  1ساخت كارخانه قهرمان ياشيبه درجه  هاشير آالت مربوط به سرويس  33
ن( درجه ساخت كارخانه چيني  كرد مدل گلش كاسه توالت ايراني  34

چهار گوش  58×48×26به ابعاد  1يك)مرواريد درجه 
  يا مدلهاي گلسار بنا به نظر مشاور نوع گود يا نيم گود

پذيرش بر اساس نظر 
  دستگاه نظارت

مرواريد  1ساخت كارخانه، چيني كرد (ورنيكا) درجه  توالت فرنگي  35
گلسار بنا به  يمدلها يا 68×63×40به ابعاد  1درجه 

  نظر مشاور

پذيرش بر اساس نظر 
  دستگاه نظارت

مرواريد  1ني كرد (ليندا) درجه ساخت كارخانه ، چي كاسه دستشويي  36
 يا 60×32×30در اندازه مورد نظربه ابعاد  1درجه 

  گلسار بنا به نظر مشاور يمدلها

پذيرش بر اساس نظر 
  دستگاه نظارت

  



  
  
   

رو به  ,ميلي متر   4دو جداره با شيشه رو به  داخل شيشه دو جداره  37
ميلي  2/1ميلي متر با گاز ارگون به ضخامت  6خارج 

جام متر با چسب سيليگوني ساخت كارخانه نگين 
  سمنان

پذيرش بر اساس نظر 
  دستگاه نظارت

پذيرش بر اساس نظر   سحر –هادي  –پارس الوان  رنگ نقاشي (پالستيك و روغني)  38
  دستگاه نظارت

پذيرش بر اساس نظر   m3 /2075و با جرم حجمي حداقل  Cm 5  ورق پلي استارين  39
  دستگاه نظارت


