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  2/1 صفحه

  .....................................شماره پرونده نظام مهندسی .............................. .....تاریخ تنظیم گزارش ............................... .....شهرداري کد نوسازي 
  ...........................بلوك ........................ .........تاریخ صدور ........... ...................... ساختمانی به شماره پروانه .......................................عنوان پروژه 

.....کاربري    .......................تعداد سقف  £د  £ج  £ب  £الف گروه ساختمانی ........... ........................نوع سازه  ...........................................
  کنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي فونداسیون

  شمال:                                                                                               کروکی و آدرس
  
  
  
  
  

  . باشدتأیید موارد ذیل قبل از اجراي فونداسیون توسط ناظر الزامی می
  :عمارياطالعات م
  £سایر   £توسعه و یا افزایش زیربنا    £احداث ساختمان  £تخریب و احداث ساختمان : نوع تقاضا

  £سایر    £ بافت جدید      £بافت قدیم: محل وقوع ساختان
  :مشخصات پالك

  ...................متر به .................. شرقاً به طول     ...............متر به ........ ..............شماالً به طول 
  ....................متر به .................. غرباً به طول     ..............متر به .......................جنوباً به طول 

  ...............................: ...................با اولویت       : ...............کاربري پالك و کد مربوط
  متر.. .: .......با ابعاد  £جنوب شرقی   £جنوب غربی  £ شمال شرقی  £ شمال غربی: هاي پخ در گوشه
  متر..........  به میزان  .......... نشینی در طبقاتعقب  درصد: .......... شغال مجازسطح ا  متر : ..........ارتفاع مجاز

  :هاي معماريکنترل
اي طرح از لحاظ محدوده، همسایگی، وسعت، شیب عمومی، عوارض طبیعی مشهود، آثار بازدید محلی و کسب اطالعات از وضعیت زمین اجر-

  £. موجود در زمین انجام گرفته است  زیست محیطی و مستحدثات و تأسیسات
  £.  ی معماري با مقررات و ضوابط عمومی حاکم بر احداث ساختمان در منطقه شهرداري ذیربط تهیه گردیده استهاي اجراینقشه -
  :ترل خاکبرداريکن
  £.  هاي ضروري انجام گرفته استهماهنگی با مهندس ناظر عمران براي عملیات تخریب و گودبرداري و تنظیم دستورالعمل.ا

  :کنترل فونداسیون
  £ . ی معماري مطابقت داردهاي اجرایکنی با نقشه، وضعیت پیکنیدر مرحله پی.1
  £ . ی معماري و سازه بررسی و تأیید گردیده استهاي اجرایمربوطه براساس نقشه ها و عناصرموقعیت مکانی و ارتفاعی پی .2
  £. ی معماري انجام گرفته است اجرایرعایت بروکف براساس مشخصات اعالم شده در نقشه  .3
  £ . باشدابعاد زمین با نقشه مصوب معماري منطبق می. 4
  £ . بینی درز انقطاع انجام گرفته استپیش. 5
  £ . هنگی با مهندس ناظر عمران جهت بررسی و نظارت عملیات ساختمانی انجام گرفته استهما .6
  £ . هماهنگی با مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی و برقی براي بررسی عملیات مربوط به احداث تأسیسات و تجهیزات مربوطه انجام گرفته است .7

  :هاي عمومیکنترل
  £ . به ناظر به صورت کتبی اعالم شده استشروع عملیات ساختمانی توسط مالک .1
  £ . در دبیرخانه سازمان ثبت شده است....................  مورخ....................  در صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طی شماره .2
     سات برقی با همدیگر انجام گرفته است هاي اجرایی معماري، سازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیهماهنگی ضروري و انطباق نقشه .3
  £ . ) مندرج در شرح خدمات گروههاي مهندسی ساختمان 1-3از ماده  "ج"بند  (
  £ . هاي سازه نگهبان در صورت نیاز انجام گرفته استدرخواست نقشه. 4
  £ . تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه نصب شده است .5
  £. تمان در کارگاه به عمل آمده است مقررات ملی ساخ 12حث رعایت اصول ایمنی مب .6
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  . باشدهاي مصوب برعهده مهندس ناظر میهاي موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی و نقشهکنترل کلیه نقشه ) :1(تذکر
  .باشد ر فرم توسط شخص ناظر و تأیید آن میتأیید این برگ توسط مهندس ناظر، مبین کنترل کلیه موارد مندرج د ) :2(تذکر

  .أیید مهندس ناظر الزامی است ت ، و در صورت نیاز استفاده نماید استاندارد مصالحمکلف است از  )مجري (  مالک ) :3(تذکر  
  .در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود  ) :4(تذکر  

  :توضیحات
  
  
  
  
  

  

  
   شهرداري

  .................................شماره دفتر اندیکاتور 
  .................................تاریخ 

  

  
  نظام مهندسی ساختمان 

  .................................شماره دفتر اندیکاتور
  .................................تاریخ 

  
  مهر و امضاي مهندس ناظر

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

                  


