
  ساختمان اجراي اسكلت گزارش
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان هرمزگان  ) مرحله دوم (

  شماره ثبت در شهرداري  شماره ثبت در سازمان شماره پروانه ساختماني

  تاريخ ثبت در شهرداري  تاريخ ثبت در سازمان تاريخ صدور پروانه ساختماني

  شهرداريشماره پرونده در  شماره پرونده در سازمان  مالك منطقه
               

  )تكميل گردد  اجرا شده اسكلت وضعيتاين اطالعات بر اساس (  وضعيت اسكلت -  اجرايياطالعات 

عيار
  توضيحات  عنوان سيستم  سيستمنوع   نحوه اجراي بتن  بتن

   اسكلت  بتني فلزي  بتن درجا  ساير بنايي مسلح  بتن آماده

    ساير باربر  قاب خمشي ديوار برشي بادبند فلزي جانبي

    دال طاق ضربي تيرچه و بلوك  بتن درجا  ساير  بتن آماده بتني سقف

 بلوك    ساير يونوليت سفالي  سيماني سقف

  
  

  و تعبيه نگهدارنده هاي لوله ها مجاري تاسيساتي ،، محل آسانسوروضعيت نورگيرها

  مطابقت مسير با نقشه هاي تاسيسات  عنوان مجاري سقف تعداد  با نقشه هاي ساختمانمطابقت ابعاد 
  هانورگير    مطابقت دارد    مطابقت ندارد

  مطابقت ندارد  محل آسانسور    مطابقت دارد  مطابقت ندارد  مطابقت دارد
  مطابقت ندارد  )داكت (  مجاري تاسيساتي    مطابقت دارد  مطابقت ندارد  مطابقت دارد
  مطابقت ندارد      نگهدارنده هامسير لوله ها و   مطابقت دارد

  

تغيير در اعضاي اصلي سازه گردد، الزم است نقشه هاي چون هر گونه در صورتي كه تغيير ابعاد يا محل هر يك از مجاري سقف موجب 
  .طراح سازه ضميمه گزارش گرددتاييد  با)  As Built(  ساخت 

مطابق مندرجات پروانه ساختماني فوق و بر اساس نقشه هاي  اسكلت و سقف هااجراي بدينوسيله تاييد مي نمايم عمليات 
 با رعايت مقررات ملي ساختماني و آيين نامه هاي معتبر در واجرايي تاييد شده شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان 

  % ده استرسي به پايان......................................... تاريخ 

  مهندس ناظر تاسيسات  ناظر ساختمانمهندس 

  رشته        نام و نام خانوادگي  رشته        نام و نام خانوادگي
    

  شماره پروانه اشتغال به كار       پايه نظارت  شماره پروانه اشتغال به كار       پايه نظارت
    
  

ضا
  

  مهر و ام  مهر و امضا
    

  



  :توضيحات ساختماني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مهندس ناظر ساختمان

        رشته          نام خانوادگينام و 
  

  مهر و امضا         شماره پروانه اشتغال به كار     پايه نظارت
  
  

  : توضيحات تاسيساتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاسيساتمهندس ناظر 

        رشته          نام و نام خانوادگي
  

  مهر و امضا         شماره پروانه اشتغال به كار     پايه نظارت
  
 


