
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

ساختماناجراي اسکلتگزارش

)مرحله دوم (

شماره ثبت در شهرداريشماره پروانه ساختمانیشماره ثبت در سازمان

تاریخ ثبت در شهرداريتاریخ صدور پروانه ساختمانیتاریخ ثبت در سازمان

کد نوسازيمالکمنطقهشماره پرونده در سازمان

تکمیل گردد )اجرا شدهاسکلتوضعیت( این اطالعات بر اساس کلتوضعیت اس- اجراییاطالعات 

عنوان 
توضیحاتنحوه اجراي بتنعیار بتننوع سیستمسیستم

بتن آمادهبتن درجاسایربنایی مسلحفلزيبتنیاسکلت
سایربادبند فلزيدیوار برشیقاب خمشیباربر جانبی

بتن آمادهبتن درجاسایرتیرچه و بلوكطاق ضربیدال بتنیسقف
سایریونولیتسفالیسیمانیبلوك سقف

خیربلهکنترل مشخصات هندسی و رقومی ساختمان توسط مهندس ناظر نقشه بردار
؟ترت مجزا صورت گرفته اسو کنترل زوایاي آنها در هر مرحله بصوستونها و عناصر باربر قائم از حیث قرارگیري در محورهاي خودکنترل

کنترل رقوم زیر و روي تیرها و کف ها صورت گرفته است؟

پیش آمدگی روي معابر طبق نقشه مصوب کنترل گردیده است؟

و تعبیه نگهدارنده هاي لوله هامجاري تاسیساتی،، محل آسانسوروضعیت نورگیرها

مطابقت مسیر با نقشه هاي تاسیساتي ساختمانمطابقت ابعاد با نقشه هاتعدادعنوان مجاري سقف
مطابقت نداردمطابقت داردنورگیرها

مطابقت نداردمطابقت داردمطابقت نداردمطابقت داردمحل آسانسور
مطابقت نداردمطابقت داردمطابقت نداردمطابقت داردمجاري تاسیساتی ( داکت )
مطابقت نداردمطابقت داردامسیر لوله ها و نگهدارنده ه

مطابق مندرجات پروانه ساختمانی فوق و بر اساس نقشه اجراي اسکلت و سقف هابدینوسیله تایید می نمایم عملیات 
با رعایت مقررات ملی ساختمانی و آیین نامه وهاي اجرایی تایید شده شهرداري و سازمان نظام مهندسی ساختمان 

%ده استرسیبه پایان......................................... تاریخ هاي معتبر در

معمارينام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازهنام و نام خانوادگی مهندس ناظر مهندس ناظر نقشه بردارنام و نام خانوادگی 
مهر و امضاءمهر و امضاء            مهر و امضاء                                  

ام خانوادگی مهندس ناظر برق                                      نام و نام خانوادگی مهندس ناظر مکانیک نام و ن
مهر و امضاءمهر و امضاء                                                     



توضیحات ساختمانی :

مهندس ناظر ساختمان
رشته نام و نام خانوادگی

مهر و امضاشماره پروانه اشتغال به کارپایه نظارت

:توضیحات تاسیساتی

مهندس ناظر تاسیسات
رشته نام و نام خانوادگی

مهر و امضاشماره پروانه اشتغال به کارارتپایه نظ

توضیحات نقشه برداري:

مهندس ناظر نقشه بردار:

نام و نام خانوادگی                                   رشته

شماره پروانه اشتغال بکار                                       مهر و امضاپایه نظارت           


