
   ( 1-3:     فرم شماره  )                                                                                                                                                                     

 

 (فرم نظارت   )
 

شرکت شْرکْبی صٌؼتی  ایراى 

شرکت شْرکْبی صٌؼتی کرهبى  

: ..................... شْرن صٌؼتی 

: ................................... ًبحیِ صٌؼتی 

........................                                                                               شوبرُ 

......................... تبریخ 

........................  پیَست 

 

دارای پرٍاًِ اشتغبل ثِ : ..........................................  صبدرُ از : ....................................... دارای شٌبسٌبهِ : ............................................................... ایٌجبًت 

ٍ یب ثِ ًوبیٌذگی از طرف : ............................................................   رشتِ : ............................ ٍ داًشٌبهِ هٌْذسی از داًشکذُ : .................................. شوبرُ 

: ...................................................................... ........................................................... ثِ ًشبًی :  .................................................................... هٌْذسیي هشبٍر 

 .................................................................................................................................. ......................................................................................................................

ٍالغ در شْرن  (کبرفرهب  )تؼْذ هی ًوبین کِ سبختوبى ٍاحذ صٌؼتی  (: ............................... هَرخ : .............................  ثِ هَجت ثرگ هؼرفی ًبهِ شوبرُ  )

هَرد تبییذ شرکت را ثب  (ثرق ، آة ، فبضالة  )طجك ًمشِ ّب ٍ هشخصبت فٌی اػن از هؼوبری ، سبزُ صٌؼتی ٍ تبسیسبتی : ..................................... صٌؼتی 

رػبیت ضَاثط ٍهمررات سبخت ٍ سبز درشْرن صٌؼتی از اثتذا تب اًتْب ًظبرت کردُ گسارش ػولیبت اجرایی را ثِ ترتیت زیر ثرای شرکت شْرکْبی صٌؼتی 

.  ارسبل ًوبین 

 

  (هرحلِ اٍل  )اتوبم ػولیبت فًَذاسیَى  -1

  (هرحلِ دٍم  )پبیبى سبخت اسکلت سبختوبى ّب  -2

  (هرحلِ سَم  )اتوبم ػولیبت سبختوبًی ثر اسبس ًمشِ ّب ٍ ضَاثط  -3

                چٌبًچِ در جریبى احذاث سبختوبى اداهِ ًظبرت ثرای ایٌجبًت هیسر ًجبشذ ثالفبصلِ هراتت را کتجبً ثِ آى شرکت اطالع دادُ ٍ هبدام کِ ثِ چٌیي        

 .               الذاهی هجبدرت ًکردُ ام ، هسئَل ّر گًَِ پیشبهذی خَاّن ثَد 

  

                                                                                                    

هْر ٍ اهضبی هٌْذس ًبظر یب ًوبیٌذُ هٌْذس هشبٍر 

 

 

 

را کِ اهضبی                                          : ...................................................... آلبی هٌْذس : ........................................................................ کبرخبًِ / ایٌجبًت ثِ ًوبیٌذگی از طرف شرکت 

ثِ آى شرکت هؼرفی هی ًوبین ٍ : ....................................... ایشبى هَرد گَاّی ایٌجبًت است ثِ سوت هٌْذس ًبظر سبختوبى هَرد تمبضب در شْرن صٌؼتی 

هتؼْذ هی گردم در صَرتی کِ ثِ ّر ػلت  هٌْذس ًبظر از اداهِ ًظبرت هٌصرف ٍ یب هستؼفی ٍ یب ثر کٌبر گردد ، ثالفبصلِ هٌْذس ًبظر دیگری را اًتخبة ٍ 

. ّوراُ ثب فرم تؼْذ ًبهِ ثِ شرکت شْرکْبی صٌؼتی هؼرفی ًوبین 

                                                                                                        

                                                                                                                     

امضاء طرف قرارداد یا نماینده قانونی او 

 

 

 

 



  (1- 4: فرم شماره  )

 (نقشه ها و مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمان  )
 

A –  هذارک 

 فزم دٍ ًسخِ ای ًظارت تَسط هٌْذس ًاظز ٍ صحت اهضاء هٌْذس ًاظز در دفتز خاًِ اسٌاد رسوی  -1

 )*(تصَیز پزٍاًِ اشتغال هؼتثز هٌْذس ًاظز  -2

 فزم تقاضای صذٍر پزٍاًِ ساختواًی -3

 فزم دٍ ًسخِ ای ضَاتط ساخت ٍ ساس -4

 صَرتجلسِ تحَیل سهیي -5

 پزداخت ّشیٌِ ػَارض پزٍاًِ ساختواى -6

 پزداخت ّشیٌِ ًصة اًشؼاب آب -7

 تیوِ ًاهِ پزٍاًِ ساختواى -8

 تسَیِ حساب کلیِ تذّی ّا -9

 

 

B –  ًقشِ ّا 

 ًقشِ سایت پالى تا اًذاسُ گذاری کاهل  -1
  (درصذ شیة هشخص شَد  )پالى شیة تٌذی تام  -2

 پالى هؼواری کلیِ طثقات تا اًذاسُ گذاری کاهل -3

  (کذّای ارتفاػی هشخص شَد  )کلیِ ًواّای قاتل رٍیت ساختواى تِ اًضوام تشزیح جٌسیت ًواّا  -4

  (کذّای ارتفاػی هشخص شَد  )تزشْای طَلی ٍ ػزضی ساختواى  -5

 ًوا ٍ دیتیل دیَار حصار تِ اًضوام تشزیح جٌسیت ًوا  -6

 ًَع کارتزی + جذٍل هتزاص سهیي ٍ سیز تٌای ساختواى  -7

  (... تیز تِ ستَى ، کف ستَى ٍ  )شٌاص ّا ، ستًَْا ، اسکلت سَلِ ، کلیِ اتصاالت  )دیتیل کاهل کلیِ هقاطغ  -8

 پالى فًَذاسیَى ٍ پی کٌی تا اًذاسُ گذاری کاهل ٍ کذّای ارتفاػی ، هقاطغ ، آرهاتَر گذاری  -9

 پالى تیز ریشی تا هشخصات کاهل تیز ّا  -10

 دیتیل چاُ ارت  -11

 دیتیل سپتیک  -12

 
 

 .  الشاهی است 519 ٍ 2800رػایت کلیِ ضَاتط هقزرات هلی ساختواى ، آئیي ًاهِ ّای  : 1تثصزُ 

.  ارائِ دفتزچِ هحاسثات تزای سالْای تَلیذ ٍ ساختواًْای تاالی سِ طثقِ الشاهی است  : 2تثصزُ 

. کلیِ ًقشِ ّا تایذ تِ صَرت کاهپیَتزی تزسین گزدد ٍ دارای هقیاس هٌاسة تاشذ  : 3تثصزُ 

 (دارای پزٍاًِ اشتغال تِ کار هؼتثز)سیزتٌای سیز پاًصذ هتزهزتغ هْز ٍ اهضاء ًقشِ ّا تَسط هٌْذس ػوزاى ٍ هٌْذس هؼوار  : 4تثصزُ 

هٌْذس تزق - هٌْذس هکاًیک- هٌْذس هؼوار-  هتز هزتغ ًقشِ ّا تایستی تَسط هٌْذس ػوزاى500الشاهی است ٍ در هتزاصّای تاالی 

. هْز ٍ اهضاء گزدد (دارای پزٍاًِ اشتغال تِ کار هؼتثز)

 . درصذ سطح اشغال قطؼِ سهیي تخصیصی تاشذ50هساحت سیزتٌای ساختواى هیثایست حذاقل  : 5  تثصزُ 

 هٌظَر اس پزٍاًِ اشتغال هؼتثز ، پزٍاًِ اشتغال کارشٌاس ػوزاى اخذ شذُ اس ساسهاى ًظام هٌْذسی استاى کزهاى ٍ تا حذاقل تاریخ ) * (

 .  اػتثار تاقیواًذُ تِ هیشاى دٍ هاُ هی تاشذ


