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 شماره پروانه ساختمانی:  کد نوسازی : نام نام خانوادگی هماهنگ کننده :

 رشته و پایه نظارت:  شماره نظام مهندسی  : نام ونام خانوادگی مالک:

 آدرس محل اجرا : تعداد طبقات : عنوان پروژه :       

□ندارد    □دارد مجری ذیصالح:  نام شرکت بتن ریزی: 

 □ (-2سقف زیرزمین) □        فنداسیون ............................................................................................................مرحله اجرای کار:

 □ ستون،دیوار برشی
 □ (-1سقف زیرزمین)

 □ ستون،دیوار برشی
 □ همکف هسقف طبق

 □ ستون،دیوار برشی

 □       سقف طبقه اول 

 □     ستون،دیوار برشی

 □      سقف طبقه دوم

 □    ستون،دیوار برشی

 □    سقف طبقه سوم

 □  ستون،دیوار برشی

 □ چهارمسقف طبق 

 □ ستون،دیوار برشی

 □ سقف طبقه پنجم

 □ ستون،دیوار برشی

 □  سقف طبقه ششم

 □  ستون،دیوار برشی

 □سقف طبقه هفتم به باال

 □       ستون،دیوار برشی

 محل گواهی مهندس مجری ذیصالح )در صورت نیاز( :

 مجری ذیصالحمهروامضای                                        :                                پایه مجری:                                 پروانه اشتغالنام مهندس مجری:                                   شماره 

 محل گواهی مهندس ناظر عمران :

 پایه نظارت :                               :پروانه اشتغالشماره                           نام مهندس ناظر :           

 نقشه و مشخصات طراحی شده با موقعیت اجرا کنترل شد .

 □خیر           □بلی                                       کار انجام شده با نقشه و مشخصات کنترل شد .           

 مهروامضای مهندس ناظر عمران                                                              □خیر           □بلی       آیا ناظر هماهنگ کننده در صورت نیاز با گروه ژئوتکنیک هماهنگی کرده است؟    

 محل گواهی مهندس ناظر معماری  :

 پایه نظارت :                               :پروانه اشتغالشماره                  نام مهندس ناظر :                    

 □خیر       □تخلف از پروانه ساختمانی به شهرداری گزارش شده   بلی           □رعایت نگردیده       □ضوابط شهرسازی :رعایت گردیده

 مهروامضای مهندس ناظر معماری                                                                                                  □خیر           □بلی کار انجام شده با نقشه و مشخصات کنترل شد.             

 محل گواهی مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی  :

 پایه نظارت :                               :پروانه اشتغالشماره نام مهندس ناظر :                                     

 □خیر        □داکتهای تاسیساتی جهت لوله های آب و فاضالب و دودکش و دیگر تاسیسات داخلی تامین شده است .            بلی 

 مهروامضای مهندس ناظر مکانیک                                                                                                  □خیر           □کار انجام شده با نقشه و مشخصات کنترل شد.             بلی 

 محل گواهی مهندس ناظر تاسیسات برقی  :

 پایه نظارت :                               :پروانه اشتغالشماره نام مهندس ناظر :                                     

 □خیر       □هم بندی ساختمان ،داکت های الزم جهت تاسیسات الکتریکی و برقی رعایت شده است .                             بلی 

 ناظر برقمهروامضای مهندس                                                                                                      □خیر           □کار انجام شده با نقشه و مشخصات کنترل شد. .             بلی 

 محل گواهی مهندس ناظر نقشه برداری  :

 پایه نظارت :                               :پروانه اشتغالشماره نام مهندس ناظر :                                     

      □مطابقت ندارد             □ مطابقت دارد                   ابعاد وضع موجود ملک با سند مالکیت    

 هروامضای مهندس ناظر نقشه برداریم                                                                              □خیر                         □بلی     قشه و مشخصات کنترل شد .        کار انجام شده با ن

 محل گواهی مهندس ناظر شهرساز)در صورت نیاز(  :

 شهرساز مهروامضای مهندس ناظر                                                                                                                                                                                                 

 .می باشدمیسر شهرداری با مجوز گزارش در این قسمت به منزله اعالم تخلف مازاد ساخت بر پروانه مالک به شهرداری می باشد و ادامه مسیر 

   □نمی باشد /□عملیات.....................................................................ساختمان در این مرحله دارای تخلف از پروانه می باشد مرحله انجام

  متر،............................. .........تخلفمیزان  □داردن □داردتخلف در ارتفاع  مترمربع، .............................تخلف میزان  □داردن □داردتخلف در سطح 

                                                                                                                                                                                 روامضای مهندس ناظر هماهنگ کنندهمه                                                                                                                                          □داردن □داردخلف در تغییر کاربری ت

 می باشد.:هر کدام از مهندسین ناظر موظف به تکمیل فرم گزارش بازدید از پروژه 1تذکر 

 اعالم به شهرداری جهت بررسی و هرگونه اقدام الزم می باشد.این فرم توسط ناظرین به منزله تنظیم :2تذکر 

 به شهرداری ارسال میدارد.پس از اجرا نیز :مهندس ناظر هماهنگ کننده به استناد این فرم ،گزارشات مرحله ای خود را 3تذکر

 (شهردار محترم ناحیه )     

م نظر کارشناسی با عنایت به توضیحات صدرالذکر ،در صورت بررسی و تائید رفع موانع و مشکالت قانونی پروژه )عدم مغایرت،رفع نواقص و سایر موارد (و اعال   

......................................ناظر هماهنگ  مهندسینجانب در مرحله .............................................از نظر ا  □بتن ریزی □کلیه ناظران پروژه ادامه عملیات ساختمانی 

 بالمانع است.پروژه کننده 
 

 امضاء مالک                                                             مهر و امضا ناظر هماهنگ کننده                                        تاییدیه مهر و امضای شهرداری                     

 


