
                                    

 402فرم شماره                                            

 سقف و ستون ساختمان در مرحله  يکيسات مکانيتاس ياجراکنترل                                          

 خيتار شماره  شماره تماس نام 
   پروانه   مالک
   گزارش   ناظر

   ييستايا   صالحيذ يمجر
   يکد نوساز   طراح
  يمنطقه شهردار  يگروه ساختمان  ر بنايمساحت ز

  شمال            ملک : ينشان يکروک

 

 
 

 

 
 

 : يکيسات مکانيستم تاسيساطالعات 

 يشبکه شهر  يفاضالب : چاه جذب يستم جمع آوريس -1

  محوطه  يستم دفع آب باران : چاه جذبيس -2

 .......  ر با ذکر مورد يسا  يموتور خانه مرکز  ت ياسپل ج يپک  ي: بخار يشيستم گرمايس -3

 ......  ر با ذکر مورد يسا ه مطبوع يتهو  يموتورخانه مرکز ت ياسپل  يکولر گاز  ي: کولر آب يشيستم سرمايس -4
 

د و العام آن جهت اجرا توسط يتائ يکيسات الکتري، سازه ، تاس يمعمار يا نقشه هاب يو هماهنگ يکيسات مکانيتاس يياجرا ينقشه ها يبررس-

  انجام گرفته است . يطراح يدفتر مهندس
 

 حاتيتوض                  :  ستون ها و سقف ها  يمرحله اجرا

 در طبقات شده است . زر ها يمحل داکت ها و را -1

 شده است . محل عبور لوله ها اجرا  يغالف گذار -2

 محل عبور دودکش ها انجام شده است .  ينيش بيپ -3

  آب،فاضالب،دودکشها متناسب است. يزرهايابعادداکت هابا تعدادرا-1-1

  باشد . يز باالتر ميک سايغالف حداکثر -1-2

  باشد .يدودکش ها با قطر مناسب م -1-3

 

 الزم: حاتيتوضر يسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  يادآوري

 باشد .  يممصوب برعهده مهندس ناظر يونقشه ها يموجودجهت تطابق آن باضوابط مندرج درپروانه ساختمان يه نقشه هاينترل کلک-1

 باشد .  يد آن ميه موارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تائين کنترل کلين برگ توسط مهندس ناظر ، مبيد اييتا-2

 

 

 :  يعموم يکنترل ها

 ن ابالغ شده است . يبه ناظر يتوسط ناظر هماهنگ کننده بصورت کتب يات اجرائيعملشروع  -1

 ر خانه سازمان ثبت شده است . يشماره .............. مورخ ................ در دب يدر صورت بروز تخلف گزارش تخلف ناظر ط  -2

د ج از نتگر انجام گرفته استت   بيبا همد يو برق يکيسات مکاني، سازه و تاس يمعمار ياجرائ يو انطباق نقشه ها يضرور يهماهنگ  -3

  ساختمان ( يمهندس يمندرج در شرح خدمات پروژه ها 1-3ماده 

 م شده است . يو مالک تفه يساختمان در کارگاه به مجر يمقررات مل 12مبحث  يمنيت اصول ايرعا  -4

  

 نگ کننده : هد کار به مهندس ناظر همايگزارش تائ

نتاظر .........................................................نجانب  يا، مهندس ناظر هماهنگ کننده............................................................ خانم / سرکار  يآقا

ه يديتائ.................................................................  ه شماره پروانهب..........................................................  / خانم يآقا يپروژه ساختمان مکانيک

 گردد . يم اعالم يو مراتب جهت اقدامات بعد دارم يماعالم  يست نظارتيخود را از مرحله اول چک ل

 

 مهر وامضاء
 مهندس ناظر هماهنگ کننده 
 

 

 :  ياريساختمان استان چهار محال وبخت ينظام مهندسد واحد کنترل نظارت سازمان يگزارش بازد

 

 

 

 
 

 
 

 خ ثبت در يتار                        مکانيکمهندس ناظر

                                                                                                                 ياريساختمان استان چهار محال وبخت يسازمان نظام مهندس                خ و امضاء و مهر يتار
 


