
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

ساختمانسفت کارياجراي گزارش

)مرحله سوم (

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 شدهوضعیت( این اطالعات بر اساس توکار، لوله ها و تاسیساتوضعیت دیوارها- اجراییاطالعات 

ضخامتدیوارنوع مصالحشیوه اجراي دیواردیوارنوعمحل اجراي دیوار
ضخامت نوع عایقدیوار

عایق
جدارهدویک جدارهداخلیجانبینما
دو جدارهیک جدارهداخلیجانبینما
دو جدارهیک جدارهداخلیجانبینما
دو جدارهیک جدارهداخلیجانبینما
دو جدارهیک جدارهداخلیجانبینما

خیربلهکنترل مشخصات هندسی و رقومی ساختمان توسط مهندس ناظر نقشه بردار
شیب بندي رمپها طبق نقشه مصوب کنترل گردیده است؟
؟کنترل دیوار کشی عرصه ملک طبق پروانه انجام شده است

مطابق مندرجات پروانه ساختمانی فوق و بر مکانیکی توکار وسفت کاري و تاسیسات برقیاجراي بدینوسیله تایید می نمایم عملیات 
با رعایت مقررات ملی ساختمانی و آیین نامه هاي واساس نقشه هاي اجرایی تایید شده شهرداري و سازمان نظام مهندسی ساختمان 

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

مهندس ناظر معمارينام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازهنام و نام خانوادگیمهندس ناظر نقشه بردار  نام و نام خانوادگی
مهر و امضاءمهر و امضاء            مهر و امضاء  

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

توضیحاتمطابقت مسیر با نقشه تاسیساتنوع لولهعنوان لوله
مطابقت نداردمطابقت داردسایرپی وي سیپلی اتیلنگالوانیزهآب سرد و گرم

مطابقت نداردمطابقت داردسایرپی وي سیپلی اتیلنگالوانیزهو ونتفاضالب

مطابقت نداردمطابقت داردسایرپی وي سیپلی اتیلنگالوانیزهآتش نشانی

مطابقت نداردمطابقت داردسایرپی وي سیپلی اتیلنگالوانیزهدرین کولر

مطابقت نداردمطابقت داردسایروي سیپی پلی اتیلنخرطومیبرق

مطابقت محل اجرا شده با نقشه تاسیساتعنوان تاسیساتمطابقت محل اجرا شده با نقشه تاسیساتعنوان تاسیسات
مطابقت نداردمطابقت داردتجهیزات فشار ضعیفمطابقت نداردمطابقت داردتابلوي اصلی

مطابقت نداردمطابقت داردکلید ها و پریزهامطابقت نداردمطابقت داردتابلوي واحدها



توضیحات ساختمانی :

مهندس ناظر ساختمان

رشته نام و نام خانوادگی

مهر و امضاشماره پروانه اشتغال به کارپایه نظارت

:توضیحات تاسیساتی

تاسیساتمهندس ناظر 

رشته نام و نام خانوادگی

مهر و امضاشماره پروانه اشتغال به کارپایه نظارت

توضیحات نقشه برداري:

مهندس ناظر نقشه بردار

نام و نام خانوادگی                                      رشته

مهر و امضاءشماره پروانه اشتغال به کار       پایه نظارت     


