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 تاريخ شماره  شماره پروانه

   يپروانه ساختمان    مالک
   گزارش    برق ناظر

   ايستايي    مجري برق
   کد نوسازي    طراح برق
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 :  يادآوري

 باشد .  يهندس ناظرممصوب برعهده م يونقشه ها يموجودجهت تطابق آن باضوابط مندرج درپروانه ساختمان 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

 

 
 

 مجري تاسيسات برقي:

 مهر و امضاء:-تاريخ

 

 

 :  يعموم يکنترل ها

 بالغ شده است . ن ايبه ناظر يتوسط ناظر هماهنگ کننده بصورت کتب يات اجرائيشروع عمل -1

 ر خانه سازمان ثبت شده است . ي......... مورخ ................ در دب......شماره ..... 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 1-3اده م

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

  

 نگ کننده : هد کار به مهندس ناظر همايگزارش تائ
نجانب  .........................................................نتاظر ي..................... مهندس ناظر هماهنگ کننده، ا/ سرکار خانم ....................................... 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 نظارتيرا از مرحله سوم  چک ل

 

 مهروامضاءناظر هماهنگ کننده     

 

 

 :  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       
  


