
                                                                                                 

 فونداسيون اجراي مرحله در معماري ضوابط كنترل                                               □طبقهتعداد 

                                     □یدطبقه مورد بازد
                                                                               
 کدنوسازی زیر بنا تمساح تاریخ پروانه ناظر مکانیک ناظر برق ناظر سازه معمار ناظر مالك

        

 گروه ساختمانی منطقه شهرداری شماره پروانه تلفن تلفن  تلفن تلفن

        
             کروکی و آدرس:                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 .باشد مي الزامي ناظر توسط ،فونداسيون مرحله هر اجراي از قبل ذيل موارد تأييد
 : معماري هاي كنترل

 عموومي،  شيب سعت، و همسايگي، محدوده، لحاظ از طرح اجراي زمين وضعيت از اطالعات كسب و محلي بازديد -

 .است گرفته انجام زمين در موجود تأسيسات و مستحدثات و محيطي زيست آثار مشهود، طبيعي عوارض

 .است گرديده تهيه ساختمان مقررات ملي بر حاكم عمومي ضوابط و مقررات با معماري اجرائي هاي نقشه -

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 

◻        ◻              ◻   
◻        ◻              ◻   

 

◻        ◻              ◻   
 : خاكبرداري كنترل

 گرفته انجام ضروري لهايمدستورالع تنظيم و گودبرداري و تخريب عمليات براي عمران ناظر مهندس با هماهنگي -

 .است

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 
 

◻        ◻              ◻  

 : عمومي هايكنترل

 .است شده اعالم كتبي صورت به ناظر به مالك توسط ساختماني عمليات شروع .1

 .است شده ثبت شهرداري دبيرخانه در            مورخ          شماره طي ناظر تخلف گزارش تخلف، بروز صورت در .2
 با برقي تأسيسات و مكانيكي تأسيسات مورد سبح سازه، معماري، اجرايي هاي نقشه انطباق و ضروري هماهنگي .3

 است. گرفته انجام همديگر

 .است گرفته انجام نياز صورت در نگهبان سازه هاي نقشه درخواست. 4

 .است شده نصب كارگاه مناسب محل در پروژه مشخصات تابلوي. 5

 .است آمده عمل به كارگاه در ساختمان ملي مقررات 12 مبحث ايمني اصول رعايت. 6

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 
◻        ◻              ◻  
◻        ◻              ◻  

 

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻   
◻        ◻              ◻   
◻        ◻              ◻   

 : فونداسيون كنترل
 .دارد مطابقت معماري مصوب هاي نقشه با كنيي پ وضعيت كني، پي مرحله در. 1
 گرديده تأييد و بررسي سازه و معماري اجرائي هاي نقشه براساس مربوطه عناصر و ي هاپ ارتفاعي و مكاني موقعيت. 3

 .است

 است. گرفته انجام معماري اجرائي نقشه در شده اعالم مشخصات براساس بروكف رعايت .3
 .باشد مي منطبق معماري مصوب نقشه با زمين ابعاد. 4

 است. گرفته انجام انقطاع درز بيني پيش .5
 .است گرفته انجام ساختماني عمليات نظارت و بررسي جهت عمران ناظر مهندس با هماهنگي .6

 تجهيزات و تأسيسات احداث به مربوط عمليات بررسي براي برقي و مكانيكي تأسيسات ناظر مهندس با هماهنگي. 7

 .است گرفته انجام مربوطه

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 
◻        ◻              ◻  
◻        ◻              ◻   

 

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻  
◻        ◻              ◻   
◻        ◻              ◻   
◻        ◻              ◻   

 

 : يادآوري

 .باشد مي ناظر مهندس عهده بر مصوب هاي نقشه و ساختماني پروانه در مندرج ضوابط با آن تطابق جهت موجود هاي نقشه كليه كنترل -

 

 

 

 
 

 

 شمال

↑ 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 نمایندگی شهرستان طبسدفتر 

1 



                                                                                             

 فونداسيون اجراي مرحله در معماري ضوابط كنترل                                                   ◻تعداد طبقه   

                                      ◻   طبقه مورد بازدید
                                                            

 شماره آزمایشگاه بتن شماره ایستائی زیر بنا تمساح تاریخ پروانه محاسب  ناظر مالک
       

 تاریخ گروه ساختمانی منطقه شهرداری شماره پروانه تلفن تلفن تلفن
       

             کروکی و آدرس:                                                                                                                
 
 
 
 
 

 .باشد مي الزامي ناظر توسط جهت اخذ نوبت بازديد، قبل از بتن ريزي ذيل موارد تأييد
 : اطالعات سازه

  = 2kg/cm            fy فوالد خاموتها -              = 2kg/cm             fy                    آرماتورهاي اصلي فوالد: شدن جاري مقاومت .1
       fcu =             Mpaمكعبي            -               fc =             Mpaمقاومت فشاري نمونه بتن فونداسيون: استوانه اي )محاسباتي(  .2

                                                                                                    : خاكبرداري
                                              .است گرفته انجام شهرداري از كف و بر استعالم پاسخ و ساختماني پروانه اجرائي، هاي نقشه با شده اجرا كف و بر مطابقت .1
 پاسوخ  اخوذ  از پو   نيواز،  صوورت  در يوا  و چشومي  صورت به) دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه در شده اعالم مقدار با شده اصالح بستر يا موجود خاك مقاومت .2

                                                                                                                                                                                                                                                                     .آزمايشگاه
                                                                                      است. گرفته انجام 12 مبحث ايمني نكات رعايت و خاكبرداري و گودبرداري هاي ديواره حفاظت اصول .3
 .                                                                                                                                    است گرفته انجام اجرايي هاي نقشه با آن مطابقت و كني پي ابعاد كنترل .4

 : فونداسيون كنترل
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با ها پاشنه و پخها ابعاد ارتفاع، عرض، لحاظ از فونداسيون بندي قالب .1
 .است گرفته انجام زمين اتصال چاه محل و مكانيكي تأسيسات سيستم هاي لوله عبور محل بيني پيش .2
 .است شده انجام قالبها داخلي ديوارهاي جهت نايلون از استفاده يا و كشي پالستر .3
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با (كششي مقاومت و تعداد قطر، طول، نوع،) تقويتي و سراسري ميلگردهاي مشخصات .4
 .دارد مطابقت (خم طول فاصله، تعداد،) اجرايي هاي نقشه با بندي خاموت .5
 .دارد مطابقت اجرائي هاي نقشه با بتن پوشش ضخامت .6
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با پله اتصال قرارگيري محل .7
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با فونداسيون به آن اتصال محل بنديآرماتور همچنين و آسانسور چاهك آرماتوربندي و ابعاد .۸

 : ها ستون صفحه كنترل
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با (رزوه طول و تعداد قطر، طول، شكل، نوع،) ها بولت مشخصات .1
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با (ضخامت و ابعاد) ستون صفحات مشخصات .2
 .گرديد انجام بودن، تراز و قرارگيري محل نظر از ستون صفحات نصب محل كنترل .3
 .گرديد انجام (نياز صورت درانقطاع ) درز رعايت نظر از پيراموني ستونهاي صفحات نصب محل كنترل .4
 .است گرفته انجام سرد صورت به بولتها انتهاي خم .5
 .است گرديده اجرا گروت تزريق هنگام در هوا تخليه جهت ستون صفحه مركز سوراخ .6

 : فونداسيون در بتن تأمين نحوه و مصالح كيفيت كنترل
 .باشد مي  اي خالطه  بتن آماده بتن صورت به بتن تأمين .1
 .است شده اخذ آزمايشگاه از بتن ساخت جهت مناسب اختالط طرح (نياز صورت در و ناظر تقاضاي به) غيرآماده بتن از استفاده صورت در .2
 .باشدي م تأييد مورد الزم، مقاومت تأمين جهت موجود مصالح كيفيت غيرآماده، بتن از استفاده صورت در .3
 .است گرفته انجام بتن گيري نمونه جهت الزم بيني پيش .4
 .باشد مي مهيا بتن از حفاظت جهت الزم شرايط .5
 .دارد مطابقت محل خاك مشخصات با (تيپ) استفاده مورد سيمان نوع .6

 : سازه عمومي هاي كنترل
 .است شده اعالم كتبي صورت به ناظر به مالك توسط ساختماني عمليات شروع .1
 .است شده ثبت سازمان دبيرخانه در                         مورخ                          شماره طي ناظر تخلف گزارش تخلف، بروز صورت در .2
 است گرفته انجام همديگر با برقي تأسيسات و مكانيكي تأسيسات مورد حسب و سازه معماري، اجرايي هاي نقشه انطباق و ضروري هماهنگي .3
 (ساختمان مهندسي گروههاي خدمات شرح در مندرج -1-3 ماده از  ج بند)
 .است گرفته انجام نياز صورت در نگهبان سازه هاي نقشه درخواست .4
 .است شده نصب كارگاه مناسب محل در پروژه مشخصات تابلوي .5
 است آمده عمل به كارگاه در ساختمان ملي مقررات 12 مبحث ايمني اصول رعايت .6

 : يادآوري
 .باشد مي ناظر مهندس عهده بر مصوب هاي نقشه و ساختماني پروانه در مندرج ضوابط با آن تطابق جهت موجود هاي نقشه كليه كنترل -
 .باشدنمي  ناظر مهندس مسئوليت رافع سازمان، نظارت كنترل واحد توسط ريزي بتن اجازه صدور -
 .باشد مي آن تأييد و ناظر شخص توسط فرم در مندرج موارد كليه كنترل مبين ناظر، مهندس توسط برگ اين تأييد -

 : نياز صورت در محاسب مهندس توضيحات
 بررسي از پ  ................................................ شماره به اشتغال پروانه داراي ............................................................... مهندس اينجانب
 .نمايم مي تأييد را مصوب هاي نقشه برخالف ذيل، تغييرات انجام الذكر، فوق ساختمان از بازديد و شده انجام
 

سازه مهندس   محاسب 
 تاريخ و مهر و امضا

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 نمایندگی شهرستان طبسدفتر 

 شمال

↑ 

 

2 



 

                                                                ◻طبقه تعداد

 تير و ستون سازه فوالدي مرحله در اجراي ساختمان كنترل                             ◻مورد بازدید طبقه

 شماره آزمایشگاه بتن شماره ایستائی زیر بنا تمساح تاریخ پروانه محاسب  ناظر مالک
       

 تاریخ گروه ساختمانی منطقه شهرداری شماره پروانه تلفن تلفن تلفن
       

             کروکی و آدرس:                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 .باشد مي الزامي ناظر توسط بتن ريزي جهت اخذ نوبت بازديد، قبل از ذيل موارد تأييد
 : سازه اطالعات

     = 2kg/cm             fy    سقف منفي ممان و حرارتي - تيرچه آرماتورهاي  :فوالد شدن جاري مقاومت.1
 ساير  كامپوزيت ( سفالي بلوك  ليكا بلوك  پالستوفوم بلوك  سيماني بلوك) بلوك تيرچه  ضربي طاقها:  سقف سيستم .2
 ساخته پيش  باربر (ساير  سيپورك   كناف  گچي ديواره) سبك پارتيشن  (آجري تيغه  سفالي تيغه) پركننده :ديوارها سيستم .3
 آجر خرده  ليكا  معدني پوكه مصرفي: پوكه .4

 : ها ستون كنترل
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با ها ستون محل .1
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با ها ستون قرارگيري جهت .2
 .است شده رعايت ستونها در انقطاع درز. 3
 .دارد مطابقت ساختمان ملي مقررات و اجرايي هاي نقشه با استفاده مورد هاي پروفيل مشخصات. 4
 .دارد مطابقت ساختمان ملي مقررات و اجرايي هاي نقشه با ها تسمه و تقويتي هاي ورق محل و مشخصات. 5
 .دارد مطابقت ساختمان ملي مقررات و اجرائي هاي نقشه با نشيمن نبشي مشخصات .6
  .دارد مطابقت اي نامه آيين ضوابط با نصب و ساخت مجاز اداريهاي . رو7

 : بادبندها كنترل
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با بادبندها اجرايي محل .1
 .دارد مطابقت ساختمان ملي مقررات و اجرايي هاي نقشه با بادبندها در استفاده مورد پروفيل مشخصات .2
 .دارد مطابقت ساختمان ملي مقررات و اجرايي هايه نقش با بادبندها اتصال ورق مشخصات .3

 : سقف كنترل
 .است شده رعايت (نياز صورت در) پيراموني تيرهاي در انقطاع درز .1
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با ها تيرچه جهت و مشخصات .2
 .دارد مطابقت ساختمان ملي مقررات و اجرايي هاي نقشه با استفاده مورد هاي پروفيل مشخصات .3
 .دارد مطابقت ساختمان ملي مقررات و اجرايي هاي نقشه با تيرها تقويت هايه تسم و ورقها مشخصات .4
 .باشد مي اجرائي هاي نقشه با مطابق جهت، دو در سقف حرارتي ميلگردهاي .5
 .باشد مي اجرايي هاي نقشه با مطابق ها تيرچه منفي ميلگردهاي .6
 .دارد مطابقت اجرايي هاي نقشه با سقف در مصرفي بلوكهاي نوع .7
 .است پذيرفته انجام ذيصالح مراجع توسط بلوك كننده توليد شركت تأييد بر مبني الزم هاي كنترل استايرن،ي پل بلوكهاي از استفاده صورت در .۸
 .است شده بينيپيش  ذيصالح، مراجع طرف از شده تعيين دتايلهاي اجراي جهت الزم تمهيدات استايرن، پلي بلوكهاي از استفاده صورت در .۹
 .است شده اخذ آزمايشگاه از بتن ساخت جهت مناسب اختالط طرح (نياز صورت در و ناظر تقاضاي به) غيرآماده بتن از استفاده صورت در . 1۰

 : سازه عمومي هاي كنترل
 .است شده ثبت سازمان دبيرخانه در                   مورخ                  شماره طي ناظر تخلف گزارش تخلف، بروز صورت در .1
 .است شده اجرا اسكلت زنگ ضد .2
 .دارد مطابقت اجرائي و معماري هاي نقشه با پله دستگاه اجراي .3
 .است آمده عمل به كارگاه در ساختمان ملي مقررات 12 مبحث ايمني اصول رعايت .4
 .است شده رعايت (نياز صورت در) قبل ما طبقه پيراموني ديوارهاي اجراي در انقطاع درز .5
 .است شده نصب مناسب محل در پروژه مشخصات تابلوي .6
 .است پذيرفته انجام ريزي، بتن قبلي مرحله در شده انجام گيريهاي نمونه پاسخ كنترل .7
 .كند نمي قطع را اي سازه اجزاي از يك هيچ و داشته مطابقت اجرائي ههاي نقش با نورگيريها و داكتها كانالها، تأسيساتي، هاي لوله عبور محل .۸
 .دارد مطابقت اجرائي هاي نقشه با اتصاالت كليه در شده اجرا جوش مشخصات .۹
 .باشد مي تأييد مورد اتصاالت كليه در اي نامه ينآئ ضوابط طبق جوش طول و جوش بعد مصرفي، الكترود نوع از اعم جوش اجراي نحوه و كيفيت . 1۰
 مهره و پيج اندازه و نوع ،سوراخها ايجاد نحوه و محل تعداد،(، صطكاكي ا و برشي) نوع از اعم اي مهره و پيچ اتصاالت اجراي نحوه و كيفيت . 11

 .باشدي م استاندارد ضوابط و اجرائي هاي نقشه طبق نهائي پيچش ميزان اصطكاكي، اتصال از استفاده صورت در همچنين و مصرفي
 ج بنداست ) گرفته انجام همديگر با برقي تأسيسات و مكانيكي تأسيسات مورد حسب و سازه معماري، اجرايي هاي نقشه انطباق و ضروري هماهنگي . 12
  (.ساختمان مهندسي گروههاي خدمات شرح در مندرج -1-3 ماده از

 : يادآوري
 .باشد مي ناظر مهندس عهده بر مصوب هاي نقشه و ساختماني پروانه در مندرج ضوابط با آن تطابق جهت موجود هاي نقشه كليه كنترل -
 .باشدنمي  ناظر مهندس مسئوليت رافع سازمان، نظارت كنترل واحد توسط ريزي بتن اجازه صدور -
 .باشد مي آن تأييد و ناظر شخص توسط فرم در مندرج موارد كليه كنترل مبين ناظر، مهندس توسط برگ اين تأييد -

 : نياز صورت در محاسب مهندس توضيحات
 بررسي از پ  ................................................ شماره به اشتغال پروانه داراي ............................................................... مهندس اينجانب
 .نمايم مي تأييد را مصوب هاي نقشه برخالف ذيل، تغييرات انجام الذكر، فوق ساختمان از بازديد و شده انجام

سازه مهندس   محاسب 
 تاريخ و مهر و امضا

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 نمایندگی شهرستان طبسدفتر 

 شمال

↑ 

 

3 



 

                                                                                                  

 ستون و سقف اجراي مرحله در معماري ضوابط كنترل                                                 ◻   تعداد طبقه

                                      ◻   طبقه مورد بازدید
               

 

 کدنوسازی زیر بنا تمساح تاریخ پروانه ناظر مکانیک ناظر برق معمار ناظر مالك

       

 گروه ساختمانی منطقه شهرداری شماره پروانه تلفن تلفن تلفن تلفن

       
             کروکی و آدرس:                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 .باشد مي الزامي ناظر توسط ستون، و سقف مرحله هر اجراي از قبل ذيل موارد تأييد
 : عمومي هاي كنترل

 .است شده اعالم كتبي صورت به ناظر به مالك توسط ساختماني عمليات شروع. 1

 .است شده ثبت شهرداري دبيرخانه در            مورخ           شماره طي ناظر تخلف گزارش تخلف، بروز صورت در. 2

 گرفتوه  انجوام  همديگر با برقي و مكانيكي تأسيسات، سازه معماري، اجرايي هاي نقشه انطباق و ضروري هماهنگي. 3

 .است

 .است گرفته انجام نياز صورت در نگهبان سازه هاي نقشه درخواست .4

 .است شده نصب كارگاه مناسب محل در پروژه مشخصات ابلويت .5

 است آمده عمل به كارگاه در ساختمان ملي مقررات 12 مبحث ايمني اصول رعايت .6

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 

◻        ◻              ◻  

◻        ◻              ◻  
 

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   

 

 .است گرديده تهيه ساختمان مقررات ملي بر حاكم عمومي ضوابط و مقررات با معماري اجرائي هاي نقشه.1

 .است گرفته انجام ستونها اجراي در سازه، با معماري اجرايي هاي نقشه انطباق و ضروري هاي هماهنگي و بررسي. 2

 انجوام  سوقفها  تيرريوزي  اجراي در سازه، با معماري اجرايي هاينقشه  انطباق و ضروري هاي هماهنگي و بررسي. 3

 .است گرفته

 .است گرديده انجام سازه باربر سيستم به نما و خارجي رهايديوا ها، تيغه اتصاالت براي الزم هاي بيني پيش .4

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   
 

 

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻   

                                                                                                  : معماري كنترلهاي

 .است گرفته انجام باربر سازه اجزاء ارتفاعي و مكاني موقعيت و وضعيت تأييد و بررسي -

 .است گرفته انجام معماري اجرائي نقشه در شده اعالم مشخصات براساس بروكف رعايت -

 .است گرفته انجام تفضيلي طرح ضوابط و شهرداري واحد ساختماني نظريه براساس الزمه هاي نشيني عقب -

 .است گرديده اجرا معماري مصوب نقشه براساس ها آمدگي پيش و ها بالكن -

 .است گرديده اجرا انقطاع درز -

 .است گرفته انجام ساختماني عمليات نظارت و بررسي جهت عمران ناظر مهندس با الزم هماهنگي -

 انجوام  تأسيسواتي  رايزرهواي  و ها داكت ، دودكشها عبور جهت مكانيكي تأسيسات ناظر مهندس با الزم هماهنگي -

 .است گرفته

 .است گرفته انجام الكتريكي تأسيسات هايكابل و داكتها عبور جهت برقي تأسيسات ناظر مهندس با الزم هماهنگي -

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 

◻        ◻              ◻  

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻     
 

◻        ◻              ◻  

 : يادآوري

 .باشد مي ناظر مهندس عهده بر مصوب هاي نقشه و ساختماني پروانه در مندرج ضوابط با آن تطابق جهت موجود هاي نقشه كليه كنترل -

 

 

 

 

 
 

 

 شمال

↑ 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 نمایندگی شهرستان طبسدفتر 
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 خارجي و داخلي فضاهاي بندي تقسيم اجراي مرحله در معماري ضوابط كنترل                             □تعداد طبقه

 كاري سفت عمليات و معماري                                                               ◻   طبقه مورد بازدید

 
 کدنوسازی زیر بنا تمساح تاریخ پروانه ناظر مکانیک ناظر برق ناظر سازه معمار ناظر مالك

        

 گروه ساختمانی منطقه شهرداری شماره پروانه تلفن تلفن  تلفن تلفن

        

             کروکی و آدرس:                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 .باشد مي الزامي ناظر توسط طبقه، هر كاري سفت عمليات اجراي از قبل ذيل موارد تأييد

 : عمومي هاي كنترل

 .است شده اعالم كتبي صورت به ناظر به مالك توسط ساختماني عمليات شروع. 1

 .است شده ثبت شهرداري دبيرخانه در            مورخ          شماره طي ناظر تخلف گزارش تخلف، بروز صورت در .2

 انجوام  همديگر با برقي تأسيسات و مكانيكي تأسيسات، سازه معماري، اجرايي هاي نقشه انطباق و ضروري هماهنگي. 3

 .است گرفته

 .است گرفته انجام نياز صورت در نگهبان سازه هاي نقشه درخواست .4

 .است شده نصب كارگاه مناسب محل در پروژه مشخصات تابلوي .5

 .است آمده عمل به كارگاه در ساختمان ملي مقررات 12 مبحث ايمني اصول رعايت. 6

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 

◻        ◻              ◻  

◻        ◻              ◻  
 

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   

 : معماري كنترلهاي

براسواس نقشوه هواي     بنودي  تقسيم به مربوطه ساختماني عناصر ارتفاعي و مكاني موقعيت و وضعيت تأييد و بررسي. 1

 .است گرفته انجام فضاهامصوب 

 .است گرفته انجام آن جزئيات و معماري اجرائي هاي نقشه طبق ساختمان كاري سفت عمليات تأييد و بررسي. 2

 براسواس  اجرا كيفيت همچنين و سازي محوطه ساختماني، اجزاء ارتفاعي و مكاني موقعيت و وضعيت تأييد و بررسي. 3

 .است گرفته انجام ساختمان احداث پروانه در شده تعيين حدود و سازه و معماري اجرائي هاي نقشه

 .است شده رعايت سازيه محوط در فني معيارهاي و استانداردها. 4

 تأسيسوات  نواظر  مهندسوان  بوا  الكتريكوي  و مكوانيكي  تأسيسات سيستم به مربوط عمليات اجراي در الزم هماهنگي. 5

 .است شده انجام الكتريكي و مكانيكي

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 
 

◻        ◻              ◻  
 

◻        ◻              ◻  
 
 

◻        ◻              ◻   
 
 

◻        ◻              ◻   
 

 

◻        ◻              ◻   

 : يادآوري

 .باشد مي ناظر مهندس عهده بر مصوب هاي نقشه و ساختماني پروانه در مندرج ضوابط با آن تطابق جهت موجود هاي نقشه كليه كنترل -

 باشد مي آن تأييد و ناظر شخص توسط فرم در مندرج موارد كليه كنترل مبين  ناظر، مهندس توسط برگ اين تأييد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمال

↑ 

 

 

 
 

 

 نظام مهندسی ساختمانسازمان 

 استان خراسان جنوبی

 نمایندگی شهرستان طبسدفتر 
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                                                          ساختمان نماسازي و كاري نازك عمليات مرحله در معماري اجراي كنترل                                ◻    تعداد طبقه

                                      ◻   طبقه مورد بازدید
 

 کدنوسازی زیر بنا تمساح تاریخ پروانه ناظر مکانیک ناظر برق ناظر سازه معمار ناظر مالك

        

 گروه ساختمانی منطقه شهرداری شماره پروانه تلفن تلفن  تلفن تلفن

        
             کروکی و آدرس:                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 .باشد مي الزامي ناظر توسط طبقه، هر كارينازك  عمليات اجراي از قبل ذيل موارد تأييد

 : عمومي هاي كنترل

 .است شده اعالم كتبي صورت به ناظر به مالك توسط ساختماني عمليات شروع. 1

 .است شده ثبت شهرداري دبيرخانه در            مورخ          شماره طي ناظر تخلف گزارش تخلف، بروز صورت در .2

 انجام همديگر با برقي تأسيسات و مكانيكي تأسيسات، سازه معماري، اجرايي هاي نقشه انطباق و ضروري هماهنگي. 3

 .است گرفته

 .است شده نصب كارگاه مناسب محل در پروژه مشخصات تابلوي. 4

 .است آمده عمل به كارگاه در ساختمان ملي مقررات 12 مبحث ايمني اصول رعايت. 5

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 

◻        ◻              ◻  

◻        ◻              ◻  
 

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻   

◻        ◻              ◻   

 : معماري كنترلهاي

 اجرا كيفيت همچنين و كاري نازك نماسازي، ساختماني، اجزاء ارتفاعي و مكاني موقعيت و وضعيت تأييد و بررسي. 1

 .است گرفته انجام آن جزئيات و معماري اجرائي هاي نقشه براساس

 .است گرفته انجام ساختمان احداث پروانه در شده تعيين حدود تأييد و بررسي. 2

 .است شده اجرا ساختمان ملي مقررات و معماري اجرايي هاي نقشه طبق ها تيغه كليه. 3

 .است گرفته انجام آن جزئيات و معماري اجرايي هاي نقشه براساس پله اجراي. 4

 .است گرفته انجام آن جزئيات و معماري اجرايي هاي نقشه براساس ها ورودي نماي اجراي. 5

 .است شده اجرا آن جزئيات و معماري اجرايي هايه نقش براساس جنوبي و شمالي ويژه به جانبي ديوارهاي مقطع .6

 نرسيدهبلي         خير      به مرحله اجرا 
 

◻        ◻              ◻  
 

◻        ◻              ◻  

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻   
 

◻        ◻              ◻ 

◻        ◻              ◻   

 

 : يادآوري

 .باشد مي ناظر مهندس عهده بر مصوب هاي نقشه و ساختماني پروانه در مندرج ضوابط با آن تطابق جهت موجود هاي نقشه كليه كنترل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شمال

↑ 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 نمایندگی شهرستان طبسدفتر 
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