
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان هرمزگان

 ساختمان و نما سازی کاری نازکاجرای  گزارش

 ( ساختمان - مرحله چهارم )

 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

        

 تکمیل گردد ( اجرا شده وضعیت) این اطالعات بر اساس  وضعیت نازک کاری، نماسازی، درب و پنجره - اجراییاطالعات 

 سقف دیوار رویه کف زیرسازی کف جدول نازک کاری

     فضای عمومی و پذیرایی

     اتاق ها

     آشپزخانه

     حمام و سرویس

     بالکن

     پلکان و راهرو
 

 توضیحات مصالح نما مصالح زیرسازی اجرای نما محل

    

    

    
 

 خیر بله کنترل مشخصات هندسی و رقومی ساختمان توسط مهندس ناظر نقشه بردار

   شیب بندی محوطه ها و پارکینگ ها کنترل گردیده است؟

 

 نوع شیشه طرح و رنگ شیشه ابعاد جنس درب و پنجره

 دو جداره یک جداره مشجر رنگی مات شفاف   ورودی واحد

 دو جداره یک جداره مشجر رنگی مات شفاف   بالکن

 دو جداره یک جداره مشجر رنگی مات شفاف   نوع اول  -پنجره 

 دو جداره یک جداره مشجر رنگی مات شفاف   نوع دوم -پنجره 

مطابق مندرجات پروانه ساختمانی فوق و بر اساس نقشه های اجرایی  نما سازی و کاری نازکاجرای بدینوسیله تایید می نمایم عملیات 

تاریخ  با رعایت مقررات ملی ساختمانی و آیین نامه های معتبر در وتایید شده شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 % ده استرسی به پایان......................................... 

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

 مهر و امضاء                                                   مهر و امضاء امضاء                                            مهر و امضاء                                                                             

 

 

 

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

 ء                                                                            مهر و امضامهر و امضاء                                                                              مهر و امضا                     



 توضیحات ساختمانی :

 

 

 

 

 

 

 مهندس ناظر ساختمان

    رشته      نام و نام خانوادگی
 

 مهر و امضا     شماره پروانه اشتغال به کار   پایه نظارت
 
 

 

 

 

 توضیحات نقشه برداری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندس ناظر نقشه بردار 

 نام و نام خانوادگی                                        رشته

 مهر و امضاء                      پایه نظارت                                  شماره پروانه اشتغال به کار     


