
  501 فرم شماره                                   

 ون ينداسودر مرحله ف يسات برقيتاس يکنترل اجرا                                             

 

 نام 
شماره 

 تماس
 تاريخ شماره  شماره پروانه

   يپروانه ساختمان    مالک
   گزارش     برقناظر 

   ايستايي    برق يمجر
   کد نوسازي    طراح برق

   منطقه شهرداري  گروه ساختماني  مساحت زير بنا

 شمال            ملک :  ينشان يکروک

 

 
 

 

 

 است .  يالزام برقون توسط ناظرينداسوف يل قبل از اجرايد موارد ذيتائ

 

 

 م شبکه ها (يکنترل حر–ه يد اولي)بازد : الف (مرحله اول

 حاتيتوض فيرد

1 
 ت شده است .يف و فشار متوسط رعايفشار ضع يم شبکه هايرح

 اعالم گردد . ( يو مجر کتباً به مالک يمنيدستورات ا,م مناسب يت حري)در صورت عدم رعا

 

2 
 باشد . يدر محل موجود م ياجرائ يسات برقينقشه تاس

 )نقشه توسط ناظر کنترل گردد .(

 

3 
ده يامهناد  ناظرساا ه لحاار گرد يباهمااهن ون ينداسوغالف و لوله مناسب در ف کابل,جهت عبور

 )گردد. ياجرا م ينيبه صورت  م يش ا  سه کنتور,کابل وروديبا تعداد ب يجهت تابلوها(است.
 

  سا ه صورت گرفته است.ناظرال م با مالک ومهند   يهماهن , يستم همبنديس يجهت اجرا 4

  ب ساختمان اقدام شده است.يموجود قبل ا  تخر يکنتورها ينسبت به جمع آور 5

  شده است.کنتور موقت در محل مناسب نصب  6

  ن جعبه کنتور موقت اجرا شده است.يستم اتصال  ميس 7

  تذکر داده شده است. يبه مالک و مجر دلزوم استفاده ا  مصالح استاندار 8

 حات ال م : ير توضيسا     

 

 

 

 

 

 



 :  يادآوري

 باشد .  يممصوب برعهده مهندس ناظر يونقشه ها يوجودجهت تطابق آن باضوابط مندرج درپروانه ساختمانم يه نقشه هايکنترل کل-1

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

 

 از : يدر صورت ن طراح حات مهندسيتوض

د از يانجام شده و بازد ياره .............................پس از بررسپروانه اشتغال به شم ي...... دارا....................................نجانب مهندس .......يا

  .  مينما يد ميمصوب را تائ يل ، بر خالف نقشه هايرات ذييالذکر ، انجام تغ ساختمان فوق
- 

-  

 طراح برقمهندس             

 امضا-خيتار 

 

 :يسات برقيتاس يمجر

 مهروامضاء-خيتار

 

           

 :  يعموم يکنترل ها

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

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

گر انجام گرفته استت   بنتد ج از يبا 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 يه مجرساختمان در کارگاه ب يمقررات مل 12مبحث  يمنيت اصول ايرعا -4

  

 نگ کننده : هد کار به مهندس ناظر همايگزارش تائ

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

ه خود يديتائ................................................................. به شماره پروانه .......................................................... / خانم  يآقا يپروژه ساختمان برق

 گردد . يم الماع يو مراتب جهت اقدامات بعد دارم يماعالم  يست نظارتيرا از مرحله اول چک ل

 

 مهر وامضاء مهندس ناظر هماهنگ کننده

 

 

 :  ياريساختمان استان چهار محال وبخت يد واحد کنترل نظارت سازمان نظام مهندسيگزارش بازد

 

 

 

 

 
 تاريخ ثبت در                         مهند  ناظر تاسيسات برق 

                                                                                                                 ساختمان استان چهار محال وبختياريسا مان نظام مهندسي      تاريخ و امضاء و مهر        
 


