
  ساختمان سفت كارياجراي  گزارش
  سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان هرمزگان  ) مرحله سوم (

  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 وضعيتاين اطالعات بر اساس (  توكار ، لوله ها و تاسيساتوضعيت ديوارها -  اجرايياطالعات 

  ديوار  محل اجراي ديوار  ديوار نوع  شيوه اجراي ديوار  ديوار نوع مصالح  نوع عايق ضخامت
ضخامت 
  عايق

         داخ يك جداره جدارهدولي جانبي  نما 
         داخ يك جداره جدارهدولي جانبي  نما 
         داخ يك جداره جدارهدولي جانبي  نما 
         داخ يك جداره جدارهدولي جانبي  نما 
 داخ يك جداره جدارهدو        لي جانبي  نما 

  

  توضيحات  عنوان لوله  لوله نوع  مطابقت مسير با نقشه تاسيسات
 آب سرد و گرم  گالوانيزه پلي اتيلن پي وي سي ساير  مطابقت دارد  مطابقت ندارد  
 فاضالب و ونت  گالوانيزه پلي اتيلن پي وي سي ساير  مطابقت دارد  مطابقت ندارد  
 آتش نشاني  گالوانيزه پلي اتيلن پي وي سي ساير  مطابقت دارد  مطابقت ندارد  
 درين كولر  گالوانيزه پلي اتيلن پي وي سي ساير  مطابقت دارد  مطابقت ندارد  
 برق پلي اتيلن  خرطومي پي وي سي ساير  مطابقت دارد  مطابقت ندارد  

  

  مطابقت محل اجرا شده با نقشه تاسيسات  عنوان تاسيسات  مطابقت محل اجرا شده با نقشه تاسيسات  عنوان تاسيسات
  مطابقت ندارد تابلوي اصلي مطابقت دارد مطابقت ندارد  تجهيزات فشار ضعيف  مطابقت دارد
  مطابقت ندارد تابلوي واحدها مطابقت دارد مطابقت ندارد  كليد ها و پريزها  مطابقت دارد

  

سازه گردد، الزم است نقشه هاي چون  وزنموجب تغيير  مشخصات اجرايي يا مصالح ديوارها يا كف سازي طبقاتدر صورتي كه تغيير 
  .طراح سازه ضميمه گزارش گرددا تاييد ب)  As Built( ساخت 

مطابق مندرجات پروانه ساختماني مكانيكي توكار  و سفت كاري و تاسيسات برقياجراي بدينوسيله تاييد مي نمايم عمليات 
با رعايت مقررات ملي ساختماني  وفوق و بر اساس نقشه هاي اجرايي تاييد شده شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان 

  % ده استرسي به پايان......................................... تاريخ  و آيين نامه هاي معتبر در

  مهندس ناظر ساختمان  مهندس ناظر تاسيسات

  رشته        نام خانوادگي نام و  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 و نام خانوادگي
  

  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
  
 


