
 تعالیبسمه

 معاونت معماری و شهرسازی

  نظارتفرم گزارش 

 گروه ساختمانی: شماره پرونده:

  د        ج        ب       الف 

 :گذارسرمایهنام 

 شماره قرارداد: شماره پروانه:

 تاریخ قرارداد: تاریخ شروع به کار: تاریخ صدور پروانه:

 :شماره الحاقیه عنوان گزارش: اعتبار پروانه:تاریخ اتمام 

 :تاریخ الحاقیه تاریخ تمدید پروانه:

 گزارش:مرحله  و تخلف ایمرحله             تخلف                    ایمرحلهنوع گزارش:                

 حقوقی                 ناظر:           حقیقی 

 

 کاربری و وضعیت ملک مجاور دسترسی عرض گذر ابعاد ضلع

     شمال

     شرق

     جنوب

     غرب

 نشانی  کامل ملک:

 وجود(: در صورتساختمان)  هایپخابعاد 

 

 تاریخ بتن ریزی:                                                                                           :مرحله ساختمانی

  جانمایی ساختمان  کاربری

  سرمایشی تأسیساتنوع   تراکم مجاز

  نوع اسکلت  سطح اشغال

  نوع سقف  ارتفاع زیرزمین

  نوع نما  ارتفاع پیلوت

  فاصله جانبی از شمال  ارتفاع نورگیر

  فاصله جانبی از شرق  تعداد طبقات

  فاصله جانبی از جنوب  ارتفاع ساختمان

  فاصله جانبی از غرب  محوطه ارتفاع دیوار

 کروکی:

 

 

 مهر و امضای ناظر:

 

 
 هستند.(  هافرمموظف به تائید  ناظر موظف است کلیه فیلدها را با خط خوش و خوانا تکمیل و همه صفحات را مهر و امضا نماید. ) در نظارت حقوقی، مدیرعامل و مهندس ناظر

 تاریخ:

 شماره:

 



 مجاز بنای

 جمع سایر انبار پارکینگ و آسانسور پلهراه مفید کاربری

 مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد طبقات

             زیرزمین

             همکف

             1طبقه

             2طبقه

             3طبقه

             4طبقه

             سایر

             جمع

 

 موجود بنای

 جمع سایر انبار پارکینگ و آسانسور پلهراه مفید کاربری

 مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد طبقات

             زیرزمین

             همکف

             1طبقه

             2طبقه

             3طبقه

             4طبقه

             سایر

             جمع

 توضیحات:

 :ساختمانعملیات اجرایی 

      اردد  تخلف                       ندارد  تخلف

 :نوع تخلف

  )توضیح داده شود( سایر      محیط زیستی      ایمنی         بهداشتی         فنی          شهرسازی 
 نداشته است               داشته استتخلف در مراحل قبلی :        

        

 شماره پروانه اشتغال بکار:                          شماره شهرسازی:                         شماره سریال تعهد نظارت:

 
     

 مهر و امضای ناظر:

 

 
 در صورت لزوم از جدول تکمیلی برای گزارش استفاده شود.



 :ساختمانیگروه الف و ب 

 و ثبت تاریخ گزارش عنوان ردیف

  ساختمانی عملیات شروع اعالم و ساختمان محل همجواری وضعیت گزارش 1

  ساختمان سازیپی پایان و ها همجواری پایدارسازی و تحکیم تأیید گزارش 2

  تأسیساتی مجاری وضعیت اعالم و ساختمان هایسقف و اسکلت پایان گزارش 3

  ساختمان کاریسفت پایان گزارش 4

  ساختمان موتورخانه و توکار برقی تأسیسات و مکانیکی تأسیسات عملیات پایان گزارش 5

  ساختمان کارینازک عملیات پایان گزارش 6

  ساختمان برقی تأسیسات و مکانیکی تأسیسات روکار عملیات پایان گزارش 7

  ساختمان اجرای عملیات پایان گزارش 8

  گزارش تخلف 9

 
 

 تاریخ گزارش و ثبت عنوان ردیف

  اجرای سقف اول گزارش 1

  اجرای سقف دوم گزارش 2

  اجرای سقف سوم گزارش 3

  اجرای سقف چهارم گزارش 4

  اجرای سقف پنجم گزارش 5

  ششماجرای سقف  گزارش 6

  اجرای سقف هفتم گزارش 7
 

 

 توضیحات گزارش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضای ناظر:مهر و 

 

 
 در صورت لزوم  از صفحات اضافی برای توضیح بیشتر گزارش استفاده شود.

 



 :ساختمانی دو  جگروه 

 تاریخ گزارش و ثبت عنوان ردیف

  ساختمانی عملیات شروع اعالم و ساختمان محل همجواری وضعیت گزارش 1

  ساختمان سازیپی پایان و ها همجواری پایدارسازی و تحکیم تأیید گزارش 2

 و جاریـم وضعیت المــاع و هازیرزمین اـی رزمینـزی هایسقف و اسکلت ایانــپ گزارش 3

 ساختمان آسانسور و عمومی تأسیسـات هایمحل

 

 مجاری وضعیت اعالم و زمین روی از ساختمان میانی طبقه تا هاسقف و اسکلت پایان گزارش 4

 تأسیساتی

 

  تأسیساتی مجاری وضعیت اعالم و آن آخر طبقه تا ساختمان هایسقف و اسکلت پایان گزارش 5

  ساختمان کاریسفت عملیات پایان گزارش 6

 موتورخانـه، از اعم ساختمان برقی و تأسیسات مکانیکی توکار تأسیسات عملیات پایان گزارش 6

 غیره و گاز کشیلوله ،گذاریلوله اضطراری، برق عمومی، تسهیالت و آسانسـور،تجهیزات
 

  ساختمان خارجی هاینماسازی پایان گزارش 7

  ساختمان داخلی هایکارینازک پایان گزارش 8

 مانند سـاختمان عمـومی مکانیکی تأسیسـات و برقی تأسیسـات عملیات پایان گزارش 9

 .غیره و برقی،گاز آسانسـور،تابلوهای موتورخانـه،

 

 روکـار تأسیسـات و حفـاظتی ایمنـی، بهداشـتی، تجهیـزات و لوازم نصب پایان گزارش 10

 .ساختمان مکـانیکی و برقـی

 

  ساختمان اجرایی عملیات پایان گزارش 11

  زارش تخلفگ 12

 
 

 

 توضیحات گزارش:

 

 

 

 

 
 

 مهر و امضای ناظر:

 در صورت لزوم  از صفحات اضافی برای توضیح بیشتر گزارش استفاده شود.

 تاریخ گزارش و ثبت عنوان ردیف تاریخ گزارش و ثبت عنوان ردیف

  هشتماجرای سقف  گزارش 8  اجرای سقف اول گزارش 1

  نهماجرای سقف  گزارش 9  اجرای سقف دوم گزارش 2

  دهماجرای سقف  گزارش 10  اجرای سقف سوم گزارش 3

  یازدهماجرای سقف  گزارش 11  اجرای سقف چهارم گزارش 4

  دوازدهماجرای سقف  گزارش 12  اجرای سقف پنجم گزارش 5

  سیزدهماجرای سقف  گزارش 13  اجرای سقف ششم گزارش 6

  چهاردهماجرای سقف  گزارش 14  اجرای سقف هفتم گزارش 7



 جدول تکمیلی

 مجاز بنای

 جمع سایر انبار پارکینگ و آسانسور پلهراه مفید کاربری

 مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد طبقات

             -3زیرزمین

             -2زیرزمین

             -1زیرزمین

             همکف

             1طبقه

             2طبقه

             3طبقه

             4طبقه

             5طبقه

             6طبقه

             7طبقه

             8طبقه

             9طبقه

             10طبقه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             جمع



 جدول تکمیلی

 موجود بنای

 جمع سایر انبار پارکینگ و آسانسور پلهراه مفید کاربری

 مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد طبقات

             -3زیرزمین

             -2زیرزمین

             -1زیرزمین

             همکف

             1طبقه

             2طبقه

             3طبقه

             4طبقه

             5طبقه

             6طبقه

             7طبقه

             8طبقه

             9طبقه

             10طبقه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             جمع
 


