
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان هرمزگان

 شروع عملیات ساختمانی گزارش

 

 شماره ثبت در شهرداری شماره پروانه ساختمانی شماره ثبت در سازمان

 تاریخ ثبت در شهرداری تاریخ صدور پروانه ساختمانی تاریخ ثبت در سازمان

 کد نوسازی مالک منطقه شماره پرونده در سازمان

        

نقشه های اجرایی تایید شده شهرداری و سازمان نظام مهندسی وانه ساختمانی و پر) این اطالعات بر اساس اطالعات عمومی 

 تکمیل گردد (
 ............................................... : کاربری   د  ج  ب  نوع ساختمان : گروه الف

 طبقه زیرزمین............... طبقه روی همکف به اضافه ... ...........تعداد طبقات :   مترمربع ............................ :  مساحت زمین

 مترمربع ( ..................مترمربع و مساحت زیرزمین  ....................مترمربع ) مساحت همکف  ...........................جمع مساحت زیربنا : 

 ..................................خیابان فرعی ................................... خیابان اصلی ................... ................محله شهرداری،  .............نشانی : منطقه 

 ....... شماره قطعه ................................................................ .. پالک ثبتی.................................................................................................کوچه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعه                     بخش                     مالک پالک ثبتی        اعالم می دارد خانم/آقای                   بدینوسیله

 دارای پروانه ساختمانی شماره                تاریخ......./......../................................................در آدرس .............................................. واقع 

مفاد پروانه صادره با طبق نقشه های مصوب و خود ائی ساختمان شروع عملیات اجرمجاز به  صادره از شهرداری منطقه     

الزم است مالک و مجری ساختمان نقشه ها و مشخصات فنی ../......./......... می باشد. ...هماهنگی مهندسین ناظر از تاریخ .

درتمامی مراحل اجرا رعایت و چنانچه ابهام و مغایرتی وجود داشته باشد قبل از هرگونه اقدامی موضوع با مهندس  مربوطه را

  ناظر مربوطه و سایر مراجع ذیصالح مطرح و پس از رفع ابهام و مغایرتها نسبت به اجرا اقدام نمایند.

  
                                                                      نام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازه       نام و نام خانوادگی مهندس ناظر نقشه بردار          جری ساختمان    نام و نام خانوادگی مالک              نام و نام خانوادگی م

 مهر و امضاء                                       مهر و امضاء                                                                      امضاء                                            مهر و امضاء                    

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مهندس ناظر مکانیک                   نام و نام خانوادگی مهندس ناظر برق                                    نام و نام خانوادگی مهندس ناظر معماری                

 مهر و امضاء                                                                  مهر و امضاء                                                                                    مهر و امضاء                                     
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 توضیحات:

 

 

 

 x=                                                       مرکز ملک:                    utmمختصات 

 y=                                                            )توسط ناظر نقشه بردار(

کروکی 

 ملک


