
  
 هشتفرم شماره 

    فونداسيوناجراي    در مرحلهمعماري ضوابط كنترل 
   پروانهتاريخ  ناظر سازه   معمارناظر  مالك

  شماره ايستائي  مساحت زيربنا  

            

گروه   منطقه شهرداري  شماره پروانه  تلفن  تلفن  تلفن
  ساختماني

            

       شمال                                                                                                               :                                     كروكي و آدرس 

  
  
  
  

  
  .باشد  توسط ناظر الزامي ميقبل از اجراي فونداسيونتأييد موارد ذيل 

   :معمارياطالعات 
                                                              :                                 نوع تقاضا 

                                                   ساير    توسعه و يا افزايش زير بنا   احداث ساختمان       تخريب و احداث ساختمان 
  :كاربري ساختمان 

  ساير    تجاري   اداري   مسكوني
  :ختمان محل وقوع سا

   ساير  بافت جديد    بافت قديم 
  :مشخصات پالك 

  ...................... متر به ...............................                                                 شرقاً به طول ...................... متر به ...............................شماالً به طول 
  ...................... متر به ...............................غرباً به طول                                                   ...................... متر به ...............................جنوباً به طول 

  .................... :با اولويت                                                                .......................  :كاربري پالك و كد مربوط
   متر...............................  :با ابعاد           جنوب شرقيجنوب غربي   شمال شرقي شمال غربي :  هاي  پخ در گوشه
   درصد...............................  :                                                                     سطح اشغال مجازمتر ...............................:  ارتفاع مجاز 

  متر ..............................به ميزان  ...............................نشيني در طبقات  عقب
  : معماريهاي  كنترل
عت، شيب عمومي،  عوارض طبيعي مـشهود، آثـار   سسب اطالعات از وضعيت زمين اجراي طرح از لحاظ محدوده، همسايگي، و      بازديد محلي و ك    -

   .زيست محيطي و مستحدثات و تأسيسات موجود در زمين انجام گرفته است
   . بر احداث ساختمان در منطقه شهرداري ذيربط تهيه گرديده استحاكمهاي اجرائي معماري با مقررات و ضوابط عمومي  نقشه -
 :خاكبرداري كنترل 
  . هاي ضروري انجام گرفته است هماهنگي با مهندس ناظر عمران براي عمليات تخريب و گودبرداري و تنظيم دستورالعمل .۱
   :فونداسيونكنترل 
  .اري مطابقت داردهاي اجرائي معم كني با نقشه كني، وضعيت پي در مرحله پي .۱
 . هاي اجرائي معماري و سازه بررسي و تأييد گرديده است ها و عناصر مربوطه براساس نقشه موقعيت مكاني و ارتفاعي پي .۲
 . رعايت بروكف براساس مشخصات اعالم شده در نقشه اجرائي معماري انجام گرفته است .۳

 



 . باشد ابعاد زمين با نقشه مصوب معماري منطبق مي .۴
 . بيني درز انقطاع انجام گرفته است پيش .۵
 . هماهنگي با مهندس ناظر عمران جهت بررسي و نظارت عمليات ساختماني انجام گرفته است .۶
   .هماهنگي با مهندس ناظر تأسيسات مكانيكي و برقي براي بررسي عمليات مربوط به احداث تأسيسات و تجهيزات مربوطه انجام گرفته است .۷
  :هاي عمومي  كنترل
 . شروع عمليات ساختماني توسط مالك به ناظر به صورت كتبي اعالم شده است .۱
  .در صورت بروز تخلف، گزارش تخلف ناظر طي شماره                            مورخ                    در دبيرخانه سازمان ثبت شده است .۲
بند ( مورد تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي با همديگر انجام گرفته  است هاي اجرايي معماري، سازه و حسب هماهنگي ضروري و انطباق نقشه .۳

  . ) مندرج در شرح خدمات گروههاي مهندسي ساختمان-۱-۳ً ج ً از ماده 
  .هاي سازه نگهبان در صورت نياز انجام گرفته است درخواست نقشه .۴
  . نصب شده استكارگاه تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب  .۵
  . در كارگاه به عمل آمده است مقررات ملي ساختمان ۱۲مبحث اصول ايمني رعايت  .۶

  :يادآوري 
 .باشد هاي مصوب بر عهده مهندس ناظر مي و نقشهمندرج در پروانه ساختماني هاي موجود جهت تطابق آن با ضوابط  كنترل كليه نقشه -
  .باشد  فرم توسط شخص ناظر و تأييد آن ميبين كنترل كليه موارد مندرج درمتأييد اين برگ توسط مهندس ناظر،  -

   واحد كنترل نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان  گزارش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بت  تاريخ ث                                                                                         معمار             مهندس ناظر 
              تاريخ و امضاء و مهر                                                                           

 


