
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

ساختمانپی سازيگزارش

)مرحله اول (

شماره ثبت در شهرداريشماره پروانه ساختمانیشماره ثبت در سازمان

تاریخ ثبت در شهرداريتاریخ صدور پروانه ساختمانیتاریخ ثبت در سازمان

کد نوسازيمالکمنطقهشماره پرونده در سازمان

خیربله
ه است؟ندرج در پروانه ساختمانی و انطباق آن با ابعاد زمین کنترل گردیدابعاد و حدود ملک م

برابر نقشه هاي مصوب کنترل گردیده است؟خاکریزي و رقوم آنها محدوده گودبرداري و 
ه است؟روي بتن مگر کنترل گردیدرقوم 

ه است؟ز جمله محل آسانسور و....کنترل گردیدموقعیت هندسی قالب بندي فنداسیون آکس ستونها و سایر اجزاي سازه اي ا
تکمیل گردد )اجرا شدهوضعیت( این اطالعات بر اساس ، فنداسیون و تاسیساتوضعیت پی سازه-اجراییاطالعات 

توضیحاتابعادارتفاعشکل مقطععنوان پی سازه
شمع

ستون سنگی
سایر انواع

توضیحاتنحوه اجراي بتنعیار بتنارتفاعنوع فنداسیون
بتن آمادهبتن درجاسایرردمنفنواريگسترده

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

توضیحاتابعادتعدادعنوان تاسیساتتوضیحاتابعادتعدادعنوان تاسیسات

چاله آسانسوریا چاه جذبیسپتیک
چاله ارتانشعاب فاضالب شهري

ظام مهندسی ایی تایید شده شهرداري و سازمان نمطابق مندرجات پروانه ساختمانی فوق و بر اساس نقشه هاي اجرپی سازيبدینوسیله تایید می نمایم عملیات 
%ده استرسیبه پایان......................................... تاریخ با رعایت مقررات ملی ساختمانی و آیین نامه هاي معتبر درها وضمن تحکیم و پایدارسازي همجواري،ساختمان

معمارينام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازه                               نام و نام خانوادگی مهندس ناظرنقشه بردارناظرمهندسنام و نام خانوادگی
مهر و امضاءمهر و امضاء                                            مهر و امضاء                                     

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

ضخامت مصالح الیه هاي زیرسازي
الیه ها

تعداد الیه 
ضخامت مصالح الیه هاي زیرسازيتوضیحاتها

الیه ها
تعداد الیه 

توضیحاتها

شن ریزيسنگ الشه

شفته ریزي آهکیسنگ قلوه
بتن مگرمخلوط ( توونان )



توضیحات ساختمانی:

:توضیحات تاسیساتی

:توضیحات نقشه برداري

مهندس ناظر ساختمان
رشته نام و نام خانوادگی 

مهر و امضاشماره پروانه اشتغال به کار پایه نظارت

مهندس ناظر تاسیسات
رشته نام و نام خانوادگی 

مهر و امضاروانه اشتغال به کار شماره پپایه نظارت

نقشه بردارناظر مهندس 
نام و نام خانوادگی                                          رشته

پایه نظارت                                 شماره پروانه اشتغال به کار                              مهر و امضاء


