
 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 طراحی معماری –1فرم شماره 

  :                    تاریخ                        شماره پرونده نظام مهندسی:                     شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:

 اطالعات ثبتی و ملکی:1شماره جدول 

................ ...............................شماره ملی  ......................شماره شناسنامه  .....................پدر  نام .................................................مالک:و نام خانوادگی  نام

 .......................................................شماره شناسنامه  .................................................. وکیل قانونیام ن

 .....................................................................................قطعه.................................................فرعی.................................................لیصمشخصات پالک ثبتی ملک:ا

 ......................پالک .........................کوچه.............................. خیابان .................................. منطقه ..............................شهر ............................ استان نشانی ملک:

 مشخصات ساختمان_2جدول شماره 

 مشخصات ونوع کاربری مشخصات طبقات ساختمان

تعداد  طبقات

 طبقات

مساحت به 

 مترمربع

ارتفاع به 

 متر

    

 مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد
            زیرزمین

            همکف

            نیم طبقه

باالی هم 

 کف

           

            جمع

 

 کروکی تقریبی ملک:_3جدول شماره      

 :................."شماال   

 :.................."شرقا   

 :................."جنوبا   

 :.................. "غربا   

 توضیحات:...........   

 ابعاد باقیمانده پس از رعایت برهای اصالحی 

     

معابر ومختصات در کروکی درج *کدهای ارتفاعی 

 شود.

 

 

به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی وملکی صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این فرم با مهندس  **

 .طراح ساختمان می باشد

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                

 اثر انگشت و امضای مالک: شرکت حقوقی/ دفتر مهندسی: یمضاا مهر و مهر وامضای طراح حقیقی:

 جهت شمال درج شود.



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

                  طراحی معماری-2فرم شماره 

  :                    شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        تاریخ    شماره پرونده نظام مهندسی:                 

وضیعت نازک کاری دیوار_4جدول شماره    

ضخامت  مصالح نما زیر سازی نما

 عایق

(cm) 

ضخامت  نوع عایق

 دیوار

(cm) 

نوع مصالح 

 دیوار

 محل اجرای نوع دیوار شیوه اجرای دیوار

دیوار   
 

 دوجداره
 

 یک جداره
 نما جانبی داخلی

 شمال           

 جنوب           

 غرب           

 شرق           

   

 

یخلدا          

 *دیوار مشرف)شمالی( به حیاط همسایه نما شود.

 **استفاده از مصالح استاندارد الزامی می باشد.

وضیعت فضا-طراحیاطالعات  _5جدول شماره  

 کف دیوار سقف

 

 فضا

ارتفاع 

 cmعایق

ضخامت 

 cmعایق
نوع  نوع عایق

 مصالح

ارتفاع 

 cmعایق

ضخامت 

 cmعایق

نوع 

 عایق

نوع 

 مصالح

ارتفاع 

 cm عایق

ضخامت 

 cmعایق

نوع 

 عایق

نوع 

 مصالح

فضا             

عمومی 

 وپذیرایی

 اتاق ها            

 آشپزخانه            

 حمام            

 سرویس            

 حیاط            

 پیلوت            

 پارکینگ            

    انباری            

شناسنامه فنی وملکی صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم ** 

 فرم با مهندس طراح ساختمان می باشد.

 
 

شرکت حقوقی/ دفتر مهندسی: یمضاا مهر و اثر انگشت و امضای مالک:  مهر وامضای طراح حقیقی: 

 

 

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

طراحی معماری                         -3فرم شماره   

  :                    تاریخ                        شماره پرونده نظام مهندسی:                     شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:

جزییات اجرایی پله-6جدول شماره   

پله راه سقف جنس دستگیره پله  ضخامت سنگ پله جنس سنگ پله مصالح زیرسازی قرنیز یا ازاره پله 

  

 جنس ارتفاع ضخافت

 

  

    

جزییات اجرایی در وپنجره-7جدول شماره   

نوع شیشه دوجداره الزامی می باشد.**استفاده از   

 **استفاده از مصالح استاندارد الزامی می باشد.

اطالعات طراحی_8جدول شماره  

 سیستم دسترسی طبقات  پله معمولی ........    آسانسور..........    پله برقی...........      پله فرار............

.......................تعداد                         

 **در صورت داشتن دتیل اجرای ومشخصات مصالح خاص،به پیوست نقشه های اجرایی ارائه شود..

 اثر انگشت و امضای مالک:

 

 

 

:مهندسی دفتر/ حقوقی شرکت امضای و مهر  مهر وامضای طراح حقیقی: 

صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این فرم با مهندس  ** به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی وملکی

 طراح ساختمان می باشد.

 

 

طرح ورنگ 

 شیشه

محل  جنس ابعاد تعداد پنجرها جنس ابعاد تعداد نوع شیشه

قرارگیری 

 درها
تک 

 جداره 

دو 

 جداره

 پارگینگ    Aتیپ       
 اتاق          
 سرویس          

 حمام          

 بالکن          
 دردستگاه پله          
 درخرپشته          
           



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

:  مسلسل شماره                                  فرم پیوست طراحی معماری                                                                                         

 

  تاریخ :                           فرم تایید طراحی معماری توسط مالک                                                                                             

 ............................................................................... به نشانی .................................................ثبتی ) وکیل ، متقاضی (پالک مالک .................................................اینجانب

طراحی معماری را رویت نموده و مورد تایید  و سه دو ،طرح معماری ملک مورد نظربه انضمام فرمهای شماره یک  اظهار می نمایم

 جانب می باشد.) طرح معماری امضا شده توسط مالک به پیوست می باشد . این

 

 نام و نام خانوادگی:

 اثر انگشت و امضای مالک:

 تاریخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

                                                                                                                                   طراحی سازه                 -4فرم شماره 

  :                    تاریخشماره پرونده نظام مهندسی:                     شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        

 مشخصات سازه ای

 گروه ساختمانی از نظر اهمیت   ................... خیلی زیاد ...................زیاد ....................متوسط................کم

مقررات ملی ساختمان( 6)مطابق مبحث  

 نوع خاک ...................   I  ................... II................... III................... VI:0022براساس طبقه بندی استاندارد 

 نوع پی  .......... ویژه....... نیمه عمیق.........عمیق ..........سطحی گسترده  .............سطحی نواری .........سطحی منفرد

 نوع سازه   سایر..........  چوبی .......... سنگی.......... بلوک سیمانی..........  آجری        مصالح بنایی غیر مسلح:

   .......... باذکر نوع سایر ..........پیش ساخته .......... بتنی.......... فوالدی     اسکت :

..........سایربا ذکر نوع ..........پیش ساخته بتنی .......... مرکب..........  دال بتن مسلح..........  تیرچه بلوک  نوع سقف 

......... سایر با ذکر نوع..............سنگی.......... آجر فشاری ..........بتن مسلح  دیوار حائل زیرزمین 

 آزمایش مکانیک خاک   ..........  قابل قبول.......... نتیجه آزمایش.......... دارد.......... ندارد

 آزمایش نمونه بتن  ........... قابل قبول..........  نتیجه آزمایش.......... دارد.......... ندارد

 آزمایش جوش  .......... قابل قبول.......... نتیجه آزمایش د.......... دار.......... ندارد

  .......... الف(سیستم دیوارهای باربر:دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی

  .......... دیوارهای برشی با مصالح بنایی مسلح                                 

  .......... ب(سیستم قاب ساختمانی ساده: دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی

  .......... دیوارهای برشی با مصالح بنایی مسلح                                   

  .......... اربندی برون محور فوالدیمه                                   

  .......... مهار بندی هم محور فوالدی                                   

  .......... پ(سیستم قاب خمشی :قاب خمشی بتن آرمه

  .......... قاب خمشی بتن آرمه متوسط                           

  .......... قاب خمشمی بتن آرمه معمولی                           

  .......... قاب خمشی فوالدی ویژه                           

.......... قاب خمشی فوالدی معمولی                             

       ت(سیستم دوگانه ترکیبی:

..........قاب خمشی ویژه )فوالدی یا بتنی(+دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه      

..........قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار های برشیبتن آرمه متوسط      

..........قاب خمشی فوالدی معمولی +دیوار برشی بتن آرمه معمولی      

..........قاب خمشی فوالدی ویژه+مهر بندی برون محور فوالدی     

..........قاب خمشی فوالدی معمولی+مهار بندی برون محور فوالدی     

..........قاب خمشی فوالدی ویژه+مهاربندی هم محور فوالدی     

..........قاب خمشی فوالدی معمولی+مهار بندی هم محور فوالدی     

..........بتنی  ..........ث(ساختمان با مصالح بنایی غیر مسلح:دارای شناژافقی،فوالدی  

  .......... بتنی .......... دارای شناژقائم ،فوالدی                                             

 

 

 اثر انگشت و امضای مالک:

 

:مهندسی دفتر/ حقوقی شرکت امضای و مهر  :مهر وامضای طراح حقیقی 

 

شناسنامه فنی وملکی صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این فرم با مهندس ** به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم 

 طراح ساختمان می باشد.

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

: مسلسل شماره                                   فرم پیوست طراحی سازه:                                                                                                          

  تاریخ :                           فرم تایید طراحی سازه توسط مالک                                                                                               

 ...............................................................................به نشانی .................................................بتیمالک) وکیل ، متقاضی (  پالک ث .................................................اینجانب

 طراحی سازه را رویت نموده و مورد تایید اینجانب می باشد.  چهاراظهار می نمایم طرح سازه ملک مورد نظربه انضمام فرم شماره 

 طرح سازه امضا شده توسط مالک به پیوست می باشد . ()

 

 نام و نام خانوادگی:

   اثر انگشت و امضای مالک     

تاریخ:                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 طراحی تاسیسات _5فرم شماره 

  :                    تاریخشماره پرونده نظام مهندسی:                     شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        

 اطالعات ومشخصات فنی تجهیزات و تاسیسات  :9جدول شماره 

  مشخصات تجهیزات وتاسیسات قابل در ساختمان

یا استاندارد 

 دارد

 مشخصات فنی ظرفیت تعداد

..............:دارد  

:.............ندارد  

.... .............................پلیمری.............................مسی...............گالوانیزه..    

.........با ذکر نوع........  

نوع لوله های مصرف آب 

 سرد وگرم

:.............دارد

 .............ندارد

فشار PVC.......................چدنی کالج.................چدنی سرکاسه دار...  

 پلیمری ( )باتعیین میزان فشار:.........قوی....

 با ذکر نوع..........

لوله های مصرفی نوع 

 گرمایش وسرمایش

:............. دارد:  

:.............ندارد  

 نوع لوله های مصرفی گاز   

:............. دارد:  

:.............ندارد  

............برق...........نفت................گاز مایع...نفت گاز......گاز شهری.    

 سایر با ذکر نوع................

سوخت مصرفی نوع  

:............. دارد:  

:.............ندارد  

..................شومینه............بخاری...........پکیج.........حرارت مرکزی .    

 سایر با ذکر نوع................

 سیستم گرمایش

:............. دارد:  

:.............ندارد  

...کولر ......بی........کولر آ....برودت مرکزی.......پکیج سرمایشی..  

سایر با ذکر نوع................  ..........پنکه...........گازی.  

 سیستم سرمایش

:............. دارد:  

:.............ندارد  

.....فن .......فن کویل سقفی........ فن کویل زمینی...........رادیاتور...  

...........سایر با ذکر نوع........   ...............هواساز..........کویل کانالی.  

 سیستم انتقال گرما وسرما

:............. دارد:  

:.............ندارد  

.................چاه جذبی.....................فاضالب شهری..........سپیک تانک.    

..........سایر با ذکر نوع........  

فاضالبسیستم دفع   

:.............دارد  

:.............ندارد  

..کپسول اطفای ................آبفشان اتوماتیک..........قرقره وشلنگ...  

..........سایر با ذکر نوع......... ................حریق.  

 سیستم آتش نشانی

:.............دارد  

:.............ندارد  

..................نفربر............/باربر..............کابلی.....................قهیدرولیکی    سیستم آسانسور 

:............. دارد:  

:.............ندارد  

 ..........فیه خانه آب...تص.............جکوزی..............سونا.............استخر.  

..............تصفیه خانه فاضالب  

 تاسیسات جانبی

 

 
مقررات ملی ساختمان( 91رعایت صرفه جویی انرژی )مطابق مبحث   

 گروه بندی ساختمان از نظر صرفه  جویی انرژی گروه یک.... گروه دو.......گروه سه............گروه چهار....

مقررات ملی ساختمان( 91)مطابق مبحث  

 

 :مهر وامضای طراح حقیقی

 

 

 

 :مهندسی دفتر/ حقوقی شرکت امضای و مهر

 

 

 

 

 اثر انگشت و امضای مالک:

** به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی وملکی صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این فرم با مهندس 

 .طراح ومالک ساختمان می باشد

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 طراحی تاسیسات _6فرم شماره

  :                    شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        تاریخشماره پرونده نظام مهندسی:                     

 :مشخصات آسانسور11جدول شماره

 آسانسورها

مشخصات:-9  

متر:       نوع آسانسور:                 ظرفیت آسانسور به تعداد نفر:       وبه گیلوگرم:         طول وسیر حرکت:    

 سرعت کند:                    سرعت کند )متر برثانیه(:                 سرعت تند)متر بر ثانیه(:

 تعداد ایستگاه توقف:

درب طبقات:-0  

 نوع درب:                     پهنای مفید:                            ارتفاع مفید:

ه:                             نوع:قفل مکانیکی در:             نام سازند  

گاورنر سرعت:-3  

 سازنده:                         نام سازنده:                            سرعت توقف مکانیکی: 

ترمز ایمنی)پاراشوت(:-4  

فاصله توقف یا بانامی:                             سازنده:                         نوع:           

سیستم محرکه:-5  

 مشخصات موتور باالبر:      سازنده:               شمارسریال:             

 نوع:                   استارت در ساعت:                 توان نامی:

 ولتاژنامی:                         جریان نامی:                 

 تعداد دور نامی در دقیقه:                                 تند:                    کند:        

 نوع گیربکس:                                سانزنده گیربکس:                 نسبت تبدیل گیربکس:

ترمز: نوع   

      
 

 :وضیعت انشعاب در ساختمان)تاسیسات مکانیکی(11جدول

 مالحضات تعداد کنتور ظرفیت نوع انشعاب

   متر مکعب گاز

   قطر               اینچ          آب

   قطر               اینچ          فاضالب

   آمپر               فاز         برق عمومی

   تعداد              خط         تلفن

 

 :مهر وامضای طراح حقیقی

 

 :اثر انگشت و امضای مالک :مهندسی دفتر/ حقوقی شرکت امضای و مهر

 

**به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی وملکی صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این فرم با مهندس  

 باشد.طراح ساختمان می 

 

 

 

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 طراحی تاسیسات_7فرم شماره
 :                    تاریخشماره پرونده نظام مهندسی:                     شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        

 ساختمان: مشخصات فنی وتجهیزات وتاسیسات 12جدول شماره 

  ............ترانکینگ.....فوالدی سیاه...........گالوانیزه.......نوع لوله:پی وی سی. آیا استاندارد است؟ بلی ...خیر 

..................توامان....................روکار .......روش اجرا:توکار  

 لوله گذاری برق

.........خیر....آیا استاندارد است؟ بلی . ..............ندارد......مجاز:دارد..سیم یا کابل با طول مسیر وجریان تناسب   سیم کشی و کابل کشی 

..........خیر....آیا استاندارد است؟ بلی  ............مدار.. 3....بیش از ...............مدار...3..................مدار..0تعداد مدار:   سیستم روشنایی 

.......خیر....بلی ...آیا استاندارد است؟  ..........................هوشمند........................................زمانی.........................کلیدی.   

............سایر با ذکر نوع......  

 سیستم روشنایی مشاعات

.........خیر....آیا استاندارد است؟ بلی . ............مدار . 3.بیش از ..................مدار....3...................مدار.0تعداد مدار:   

..................معمولی.........................کلید دار........................نوع پریز:ارت دار  

 پریز

..........خیر...آیا استاندارد است؟ بلی   

 

........مدار یا بیشتر..4...........مدار...3.............مدار...0مدار....9تعداد مدار:  

..........کلید دار......آمپر..... 96....ارت دار ....آمپر..05نوع پریز:ارت دار   

...........بوسیله پالگ )دوشاخه(ارت دار..........نحو اتصال:اتصال مستقیم..  

..........غیر استاندارد...........استاندارد بودن پالگ)دوشاخه( استاندارد...  

....پالستیکی ............ایمنی بودن دوشاخه از لحاظ ساختار بدنه با کلینی

 )غیر قابل قبول(

 پریز کولر گازی

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ........................میله زمین...اجرای چاه زمین.....   سیستم اتصال زمین 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .....................ندارد.............دارد.....   سیستم اعالی حریق 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ..............سویچ دار ...............مرکزی.....................معمولی..   سیستم آنتن مرکزی و ماهواره 

.......خیر.......تاندارد است؟ بلی آیا اس ..............سه زوج وبیشتر............سه زوج...............دو زوج.............تک زوج.   خط تلفن هر واحد 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ....................کنترل با تلفن............کنترل از مرکز.   سیستم صوتی 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ....................ندارد...............دارد...   سیستم صوتی هر واحد 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی   سیستم حفاظت تصویری ذکر شود: 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .......................حفاظت تصویری ودزد گیر......................شبکه کامپیوتری...   تجهیزات اضافی در ساختمان 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .....آمپر.......فاز          .............       ..........کنتور مجزا...............تک کنتور...   نوع انشعاب برق 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .....................دارد .............ندارد...   مولد برق اضطراری 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ....................دارد .............ندارد....   چراغ خطر باالی ساختمان 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ......................ندارد..دارد .............   صاعقه گیر باالی ساختمان 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .............................سایر با ذکر نوع...........................فرمان...ارتینگ..   سیستم برقی آسانسور 

 تجهیزات برقی قابل نصب در ساختمان: :13جدول شماره

 آیا استاندارد دارد تعداد مشخصات فنی ظرفیت مشخصات تجهیزات وتاسیسات قابل در ساختمان

 .......ندارد....... دارد   ژنراتور اضطراری

    

 

 :اثر انگشت و امضای مالک :مهندسی دفتر/ حقوقی شرکت امضای و مهر :مهر وامضای طراح حقیقی

در این فرم شناسنامه فنی وملکی صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این فرم با مهندس **به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج 

 طراح ومالک ساختمان می باشد.

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

: مسلسلشماره                    فرم پیوست طراحی تاسیسات :                                                                                               

  تاریخ :                            فرم تایید طراحی تاسیسات توسط مالک                                                                                            

 

............................................................................... به نشانی .................................................) وکیل ، متقاضی (  پالک ثبتی مالک ..............................................اینجانب

طرح تاسیسات ملک مورد نظربه انضمام فرمهای  شماره پنج ، شش و هفت  طراحی تاسیسات را رویت نموده و مورد  اظهار می نمایم

 جانب می باشد.) طرح تاسیسات امضا شده توسط مالک به پیوست می باشد . (تایید این

 

 نام و نام خانوادگی:

:مالک امضای و انگشت اثر  

تاریخ:                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

                              مشخصات  مهندسین طراح ، ناظر و مجری                                                  -8فرم شماره 

 

            :          تاریخشماره پرونده نظام مهندسی:                     شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        

 مشخصات مهندسین طراح،ناظر ومجری

شماره پروانه 

 اشتغال

شماره 

 عضویت
 تعهد

نام نام 

 خانوادگی

شماره پروانه 

 اشتغال
 تعهد شماره عضویت

 نام و

نام 

 خانوادگی

 ناظر  

معماری   

طراح    

 معماری

 

  طراح سازه    ناظر سازه  

  طراح مکانیک    ناظر مکانیک  

  طراح برق    ناظر برق  

آزمایشگاه   

 ژئوتکنیک

آزمایشگاه    

 بتن

 

  نقشه بردار    شهرسازی  

  کمک مجری    مجری  

 

  

 

 

 

 :  سازمانامضای کارشناس 

 

 

 

 :مهر و امضای سازمان

 

 

 

 

 

 

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 فرم پیوست شناسنامه فنی و شهرسازی واحد ساختمانی بر

 اساس قانون پیش فروش ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 کروکی واحد در طبقه :

 توضیحات:

 

 

 

 

 **عالمت شمال ترسیم شود.

 

 خود اظهاری مالک:

مربوط به  7و  6،  5،  4،  3،  0، 9کلیه مندرجات فرمهای شماره 

  .مشخصات فوق الذکر را تایید می نمایم ، مطابق طراحی ساختمان 

 

 محل تایید دفتر اسناد رسمی:

 

 

 

 

 

 

 

در اجرا ،نقشه ویا پروانه ساختمانی باید با طی *این سند با توجه به نقشه های تایید شده اولیه صادر می گردد ودر صورت هر نوع تغییر 

 مراحل قانونی از طریق پیش فروشنده ،اصالحیه اخذ ودر غیر این صورت این مشخصات مندرج به دلیل تغییر فاقذ اعتبار خواهد بود.

 اسناد رسمی فاقد اعتبار می باشد. **این برگه بدون تایید دفتر

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 اطالعات واحد ساختمانی

 .......................................................................................................................................................................آدرس ملک  ......................................شماره پالک ثبتی ملک 

 ...........................شماره پارکینگ   ......................تعداد اتاق ها  ...................طبقه واقع در  ...................................مساحت واحد  ...............شماره واحد

 ............................. پروانه ساختمانیتاریخ صدور ........................وانه ساختمانی شماره پر .........................مساحت انباری  ...........................شماره انباری  

 ..................................................شماره پرونده نظام مهندسی  .......................................شماره مسلسل 

 


