
 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

  چک لیست کنترل نقشه های پیش ساخت_8فرم شماره 

 تاریخ :    شماره کالسه شهرداری:                                                                :                  نام و نام خانوادگی مالک   

 :N:                                                     Eوسط ملک :                  utmمشخصات                  :                     نقشه بردارنام و نام خانوادگی مهندس   

                ارائه شده بعهده مهندس نقشه بردار می باشد.** مسئولیت صحت اطالعات                

 کارشناس

 سازمان

 مهندس

نقشه بردار   

 ردیف عنوان

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
 1 پرینت رنگی به تعداد 7 نسخه ممهور به مهر و امضاء مهندس نقشه بردار وجود دارد

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
 2 نقشه ها بر روی شیت استاندارد ترسیم شده است

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
 3  ( حداقل سه ایستگاه بر روی نقشه درج شده است  Zو  Yو   X  لیست مختصات ایستگاهها ) 

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
اطراف ملک برداشت شده است )در صورت وجود(کد ارتفاعی درب ورودی منازل   4 

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
 5 کد ارتفاعی روی جداول و پیاده رو و منهول نمایش داده شده است )معابر اطراف ملک(

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
 6 کد ارتفاعی وسط خیابان و کوچه های اطراف ملک درج شده است

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
 7 اسامی معابر و کوچه ها نوشته شده است

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
سانتیمتر( 1حداکثر و  55/0اندازه فونت نوشتاری رعایت شده است )حداقل   5 

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
 9 سمبلهای استفاده شده در نقشه  به لحاظ شکل و اندازه با سمبلهای لژاندر استاندارد مطابقت دارد

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  
متر رعایت شده است 50برداشت عوارض تا شعاع   10 

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  

کدهای ارتفاعی داخل زمین مورد نظر برداشت شده است ) در صورتیکه  ملک مورد نظر زمین باز 

 باشد(

11 

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  

)دیوار و ساختمان( بدون خط اندازه و برای فاصله بین دو عارضه کوچه و اندازه گذاری عوارض موجود 

 خیابان همراه با خط اندازه انجام شده است

12 

...........................بله  

.........................خیر  

...........................بله  

.........................خیر  

مساحت وضع موجود و سند مالکیت یا برگه واگذاری در حاشیه نقشه نمایش جداول مربوط به ابعاد و 

 داده شده است

13 

...........................بله  

.........................خیر  
...........................بله  

.........................خیر  
در پرینت رعایت شده است 500/1مقیاس   14 

  مهندس نقشه بردار:مهر و امضای 

 

 

 

 

 امضای کارشناس سازمان:


