
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان هرمزگان

  ساختمان پی سازی گزارش

 (مرحله اول  ) 

 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

        

 خیر بله اختمان توسط مهندس ناظر نقشه بردارکنترل مشخصات هندسی و رقومی س

   ه است؟ابعاد و حدود ملک مندرج در پروانه ساختمانی و انطباق آن با ابعاد زمین کنترل گردید

   برابر نقشه های مصوب کنترل گردیده است؟خاکریزی و رقوم آنها محدوده گودبرداری و  

   ه است؟روی بتن مگر کنترل گردید رقوم 

   ه است؟یت هندسی قالب بندی فنداسیون آکس ستونها و سایر اجزای سازه ای از جمله محل آسانسور و....کنترل گردیدموقع

 تکمیل گردد ( اجرا شده وضعیت) این اطالعات بر اساس  ، فنداسیون و تاسیساتوضعیت پی سازه - اجراییاطالعات 

 توضیحات ابعاد ارتفاع شکل مقطع عنوان پی سازه

     شمع

     ستون سنگی

     سایر انواع

 

 توضیحات نحوه اجرای بتن عیار بتن ارتفاع ننوع فنداسیو

  بتن آماده بتن درجا   سایر منفرد نواری گسترده

 

 .........................................................................توضیحات :  ........................تعداد الیه ها  ..........................................عایق کاری : نوع عایق 
 

 توضیحات ابعاد تعداد عنوان تاسیسات توضیحات ابعاد تعداد عنوان تاسیسات

    چاله آسانسور    یا چاه جذبی سپتیک

    چاله ارت    انشعاب فاضالب شهری
 

ظام مهندسی ایی تایید شده شهرداری و سازمان ننقشه های اجرمطابق مندرجات پروانه ساختمانی فوق و بر اساس  پی سازیبدینوسیله تایید می نمایم عملیات 

 % ده استرسی به پایان......................................... تاریخ  با رعایت مقررات ملی ساختمانی و آیین نامه های معتبر در ها و ضمن تحکیم و پایدارسازی همجواری ،ساختمان

 نام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازه                      نام و نام خانوادگی مهندس ناظر نقشه بردار                      نام و نام خانوادگی مجری ساختمان            نام و نام خانوادگی مالک  

 مهر و امضاء                         مهر و امضاء                                                                                مهر و امضاء                                                                       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                                                                          

 

 مصالح الیه های زیرسازی
ضخامت 

 الیه ها

تعداد الیه 

 ها
 مصالح الیه های زیرسازی توضیحات

ضخامت 

 الیه ها

تعداد الیه 

 ها
 توضیحات

    شن ریزی    سنگ الشه

    شفته ریزی آهکی    سنگ قلوه

    بتن مگر    مخلوط ) توونان (



 توضیحات ساختمانی:

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات تاسیساتی:

 

 

 

 

 

 

 

 :توضیحات نقشه برداری

 مهندس ناظر ساختمان

    رشته     نام و نام خانوادگی 

 

 مهر و امضا    شماره پروانه اشتغال به کار    پایه نظارت

 

 مهندس ناظر تاسیسات
    رشته     نام و نام خانوادگی 

 

 مهر و امضا    شماره پروانه اشتغال به کار    پایه نظارت

 

 نقشه بردارناظر مهندس 

 نام و نام خانوادگی                                          رشته

 تغال به کار                              مهر و امضاءپایه نظارت                                 شماره پروانه اش


