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  کاري و نماسازي ساختماندر مرحله عملیات نازكکنترل ضوابط اجرایی 
  .باشد توسط ناظر الزامی می کاريز اجراي عملیات نازكا و پس یید موارد ذیل قبلتأ

  :کنترلهاي معماري
-کاري و همچنین کیفیت اجرا براساس نقشهبررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزاء ساختمانی، نماسازي، نازك-

  £خیر £لی ب . هاي اجرائی معماري و جزئیات آن انجام گرفته است
  £خیر £بلی  . بررسی و تأیید حدود تعیین شده در پروانه احداث ساختمان انجام گرفته است -
  £خیر £بلی  . هاي اجرایی معماري و مقررات ملی ساختمان اجرا شده استها طبق نقشهکلیه تیغه -
  £خیر £لی ب . هاي اجرایی معماري و جزئیات آن انجام گرفته استاجراي پله براساس نقشه -
  £خیر £بلی  . هاي اجرایی معماري و جزئیات آن انجام گرفته استها براساس نقشهاجراي نماي ورودي -
  £خیر £بلی  . هاي اجرایی معماري و جزئیات آن اجرا شده استمقطع دیوارهاي جانبی به ویژه شمالی و جنوبی براساس نقشه -

  :هاي عمومیکنترل
  £خیر £بلی  . توسط مالک به ناظر به صورت کتبی اعالم شده استشروع عملیات ساختمانی .1
  £خیر £بلی  .در دبیرخانه سازمان ثبت شده است .................... مورخ .................... در صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طی شماره  .2
مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با همدیگر انجام  هاي اجرایی معماري، سازه و حسبهماهنگی ضروري و انطباق نقشه .3

  £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 12مبحث  و حفاظت کارگاه رعایت اصول ایمنی .4

  :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  -
 .تایید این برگ توسط مهندس ناظر ، مبین کنترل کلیه موارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تأیید آن می باشد  -

           

نظام مهندسى ساختمان
استان خراسان جنوبى
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  : )در صورت لزوم ( مهندس محاسب 
پس از بررسی انجام شده و بازدید از ساختمان فوق انجام .................... داراي پروانه اشتغال به شماره .................... اینجانب مهندس 

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

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

  :توضیحات

  شهرداري 
  .................................شماره دفتر اندیکاتور 

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

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

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

  مهر و امضاي مهندس ناظر

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