
  502 فرم شماره                                   

   يلوله گذاردر مرحله  يسات برقيتاس يکنترل اجرا                                    

 

 تاريخ شماره  شماره پروانه شماره تماس نام 
   پروانه    مالک

   گزارش     برقناظر
   ايستايي    برقمجري 

   نوسازي کد    طراح برق
   منطقه شهرداري  گروه ساختماني  مساحت زير بنا

 شمال             ملک :  ينشان

 

 

 

 
 است.  يالزام برقتوسط ناظر يم کشيمرحله س يل قبل از اجرايد موارد ذيتائ

 ( يلوله گذار) دوم :مرحله ب(  
 حاتيتوض فيرد

  از(ين شده است)در صورت ينيش بيمناسب جهت پست برق پمحل  9

  شده است. ينيش بيپ يمتناسب با طراح ياصل يمحل نصب تابلو 10

  شده است. ينيش بيپ يمتناسب با طراح يفرع يتابلوها نصب محل 11

12 
شلده  ينليش بيپل يفرعل يبله تلابلو هلا ياصلل يواز تابلو ياصل ياز شبکه به تابلو يرو رسانين ياز برايمورد ن يفضا

 از(يکابل در صورت ن ينيس ياست.)داکت و اجرا

 

  غيرقابل اشتعال استفاده شده است pvcبراي سيستم تاسيسات برقي از لوله هاي  13

  (  يا فوالدير قابل اشتعال يغ pvcاستفاده شده است ) يق از چه لوله ايستم اعالن حريس يبرا 14

  ت شده استيرعا يعمود يستم لوله کشيس 15
  صورت استاندارد انجام شده است ه برشهاي محل عبور لوله ها ب 16
  درجه بصورت صحيح خم شده است . 90لوله ها در محل خم هاي  17
  ح انجام شده است.يگر به طور صحيکدياتصال لوله ها به  18
  باشد. يبرق از نوع استاندارد م يها يقوط 19
  نجام شده است.ا يز برق,تلفن,آنتن متناسب با طراحيد و پريکل يها يمحل نصب قوط 20
  است ت شدهيتلفن وآنتن از کف تمام شده مطابق استاندارد رعا,پريزهاي برق ,ديکلي:ها يارتفاع نصب قوط 21
   ز استاندارد و همتراز صورت گرفته است.يد و پريکل يها ينصب قوط 22
  رفته شده اند.در ارتفاع ومکان مناسب در نظر گزها,يدر آشپزخانه با توجه به مصارف مختلف,پر 23
  الزم صورت گرفته است. يها ينيش بيپ يرفت وآمدعموم يرهايدر مس يمنيا ييروشنا يجهت اجرا 24
  انجام شده است. يتلفن متناسب با طراح يوفرع ياصل يمحل نصب تابلو 25
  از(يانجام شده است.)در صورت ن يق,متناسب با طراحيستم اعالن حريزات سيمحل نصب تجه 26
  شده است. ينيش بيپ يفون متناسب با طراحيدر واحدها محل مناسب جهت آ 27



  از (ير در صورت نيچاه ارت صاعقه گهمينطورجهت چاه ارت محل مناسب در نظر گرفته شده است) 28
  الزم صورت گرفته است. يها ينيش بيساختمان پ يکيزات مکانيبه تجه يرو رسانيجهت ن 29
  باشد. يز آنتن ميمتناسب با تعداد پرهر واحد  يبرا يلوله گذار يستم آنتن مرکزيدر س 30

 

 
 :  يادآوري

 باشد .  يمصوب برعهده مهندس ناظرم يونقشه ها يموجودجهت تطابق آن باضوابط مندرج درپروانه ساختمان يه نقشه هايکنترل کل-1

 باشد .  يد آن ميوارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تائه مين کنترل کلين برگ توسط مهندس ناظر ، مبيد اييتا-2

 

 

        

 

 مجري تاسيسات برقي:

         مهر و امضاء:–تاريخ 

 

 :  يعموم يکنترل ها

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

 ر خانه سازمان ثبت شده است . ي......... مورخ ................ در دب..اره .....شم يدر صورت بروز تخلف گزارش تخلف 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 برق يساختمان در کارگاه به مجر يمقررات مل 12مبحث  يمنيت اصول ايرعا -4

  

 نگ کننده : هد کار به مهندس ناظر همايگزارش تائ
........................................................نتاظر نجانب  .ي/ سرکار خانم ............................................................ مهندس ناظر هماهنگ کننده، ا يآقا

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

 گردد . ياعالم م يدارم و مراتب جهت اقدامات بعد ياعالم م يست نظارتيچک ل دوم  را از مرحله

 

 

 هماهنگ کنندهناظرمهروامضاء مهندس 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 خ ثبت در يتار                        سات برق يمهندس ناظر تاس

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


