
 602فرم شماره  

 كد های رقومی عملیات خاكی وفنداسیونكنترل 

 تــاريخ شمـــاره  شماره تمـــاس نــــام 

   پروانه   مالك

   گزارش   نقشه برداریناظر 

   كد نوسازی   مجری ذيصالح

   ناظر هماهنگ كننده   طراح معماری

  منطقه شهرداری  گروه ساختمانی  مساحت زيربنا

 شمال                                                                                               كي و آدرس ملك :                                                                                                              كرو

 

 

 

 

 

 

 

 
    □ میباشدن                                  □   میباشد                        تايید شده نظام مهندسی يا نقشه های اجرايی بر اساس نقشهموارد ذيل 

 

 

 : نقشه برداریكنترل های 

                          آكس بندی ستونها قبل از بتن ريزی با نقشه:

 □غايرت داردم                                                            □ت داردبقمطا                                     

 توضیحات :
 

 ه مورد تايید :نقشه های معماری .................متر میباشد ك( ±0.00زير بتن مگر بر اساس بنچ مارک ثابت تعیین شده و بر اساس ) كد

  □میباشدن                                                                  □میباشد                                                 

 توضیحات :

 

  :محدوده گودبرداری بر اساس نقشه نظام مهندسی كنترل گرديد

 □غايرت داردم                                                             □با نقشه مطابقت دارد                             

 توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

 مضاء مالكا                                                                                                        يك نسخه از فرم مذكور نیز تحويل مالك گرديد .

 

 تاريخ : ..................................



 

 كلیه موارد كنترل شده به اطالع مالك يا نماينده قانونی ايشان رسیده شد 

       يك نسخه از فرم مذكور نیز تحويل مالك گرديد .

 امضاء مالك 

 .....تاریخ :.....................................

 های عمومی :كنترل 

 □ـ شروع عملیات اجرائی توسط ناظر هماهنگ كننده بصورت كتبی به ناظرين ابالغ شده است .  1

زمان ثبت دبیرخانه سا رد........... شماره : ................................ مورخ : .........................گزارش ، گزارش تخلف ناظر طی مجری / مالكـ درصورت بروز تخلف  2

 □شده است . 

 

 مهر وامضاء  مهندس ناظر نقشه برداری 
 

 

 گزارش تأيید كار به مهندس ناظر هماهنگ كننده :
 ....................... ناظر.......................................... مهندس ناظر هماهنگ كننده باسالم ؛ اينجانب : .......................................آقای / سركار خانم : ...............................

................................. به شماره پروانه : ........................................................... پروژه ساختمانی آقای / خانم : ............................................................  نقشه برداری

 و مراتب جهت اقدامات بعدی اعالم میگردد . □ اعالم نمی دارم □خود را از مرحله اول چك لیست نظارتی اعالم می دارم  تائیديه

 توضیحات :

 
                     هماهنگ كننده مهر وامضاء  

 

 گزارش بازديد واحد كنترل نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری :

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء مجری                 وايشان موظف به رفع ايرادات وگزارش به ناظر نقشه بردار می باشدكلیه موارد كنترل شده به اطالع مجری ساختمان رسیده شد 

 

 تاريخ ثبت در                                                                                                                                نقشه برداریس ناظر مهند

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاری                         تاريخ ـ مهر و امضاء                                                                              
 


