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  معماري تقسیم بندي فضاهاي داخلی و خارجیدر مرحله  اجراییکنترل ضوابط 

  و عملیات سفت کاري
  . باشدتوسط ناظر الزامی می سقفهااز اجراي  پس تأیید موارد ذیل

  :کنترلهاي معماري
  £خیر £بلی . به تقسیم بندي فضاها انجام گرفته است   بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی عناصر ساختمانی مربوط -
  £خیر £بلی . بررسی و تأیید عملیات سفت کاري ساختمان طبق نقشه هاي اجرایی معماري و جزئیات آن انجام گرفته است  -
اساس نقشه هاي  بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزاء ساختمانی ، محوطه سازي و همچنین کیفیت اجرا بر -

  £خیر £بلی . اجرائی معماري و سازه و حدود تعیین شده در پروانه احداث ساختمان انجام گرفته است 
  £خیر £بلی . استاندارد ها و معیار هاي فنی در محوطه سازي رعایت شده است  -
انجام  ناظر تأسیسات مکانیکی و برقی نبا مهندسا برقیدر اجراي عملیات مربوط به سیستم تأسیسات مکانیکی و هماهنگی الزم  -

  £خیر £بلی . شده است 
  :هاي عمومیکنترل

  £خیر  £بلی  .در دبیرخانه سازمان ثبت شده است  ....................مورخ .................... در صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طی شماره  .1
معماري، سازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با همدیگر انجام هاي اجرایی هماهنگی ضروري و انطباق نقشه .2

  £خیر £بلی  . )مندرج در شرح خدمات گروههاي مهندسی ساختمان 1-3از ماده  "ج"بند (گرفته است 
  £خیر £بلی  .مقررات ملی ساختمان در کارگاه به عمل آمده است  12رعایت اصول ایمنی حفاظت کارگاه مبحث  . 3
  £خیر     £ بلی    . است به اتمام رسیده بتن ریزي سقف ها  .4
نحوه نما سازي نبشی کشی هاي الزم و رعایت نکات فنی اتصال نما به اجزاي سازه اي و ساخت و نصب پنجره ها و باز شو ها .  5

  £خیر                  £ بلی                                     .مناسب است 
  £خیر     £ بلی     . و جهت و ابعاد پله ها مناسب استشیب رامپ .  6
  £خیر      £ بلی   .نحوه کاشیکاري سرویسها و آشپزخانه مناسب است .  7
  £خیر                    £ بلی   . اجرا شده است  کرم بندي و شیب بندي و ایزوالسیون بام. 8
  £خیر                    £ بلی     .از مصالح سبک وبا استاندارد مناسب استفاده شده است  . 9

  £خیر      £ بلی   .انجام محوطه سازي و انطباق با نقشه هاي اجرایی مناسب است .  10
  :یاد آوري 

.کنترل کلیه نقشه هاي موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی و نقشه هاي مصوب بر عهده مهندس ناظر می باشد  -
 .د آن می باشد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تأیی گ توسط مهندس ناظر ، مبین کنترل کلیه مواردتایید این بر -
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  ) :در صورت لزوم ( مهندس محاسب 
انجام  پس از بررسی انجام شده و بازدید از ساختمان فوق.................... داراي پروانه اشتغال به شماره .................... اینجانب مهندس 

  .تغییرات زیر نسبت به نقشه هاي اولیه را تأیید می نمایم و می تواند مالك اجرا واقع شود 
  :محل تأیید صالحیت مهندس محاسب           :مهندس محاسب 

  :مهر و امضا سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد         :  تاریخ –امضا  –مهر 

  :توضیحات

  شهرداري 
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  .................................تاریخ 

  نظام مهندسی ساختمان 
  .................................شماره دفتر اندیکاتور

  .................................تاریخ 

  مهر و امضاي مهندس ناظر

.........................................  
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