اﻃﻼﻋﯿﻪ

"ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ"
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪي ﮐﻠﯿـﻪ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ
ﻧﺎﻇﺮ)ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ( و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﺧـﺎص ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري در
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم درﯾﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺴـﺘﻨﺪ درﺧﺼـﻮص ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن
ﻣﺪت زﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد واﮔﺬاري اراﺿـﯽ ﭘـﺮوژه و آﺧـﺮﯾﻦ اﻟﺤﺎﻗﯿـﻪ و ﯾـﺎ ﻣﺠـﻮز ﺗﻤﺪﯾـﺪ زﻣـﺎن و
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮورت دارد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اراﯾـﻪ ﮔـﺰارش ﻫـﺎي ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي
ﺟﺎري و ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﭘﺮوژه،
ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم وﺿـﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﭘـﺮوژه در ﻣﻘـﺎﻃﻊ زﻣـﺎﻧﯽ  3ﻣﺎﻫـﻪ )اﻧﺘﻬـﺎي
ﻫﺮ ﻓﺼﻞ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺋﯿـﺖ و ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ﭘـﺮوژه ﻧﯿـﺰ رﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ اراﺋـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑــﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ در ﺻــﻮرت ﺗـﺄﺧﯿﺮ در اراﺋــﻪ ﮔــﺰارش و ﯾــﺎ وﺟــﻮد ﻣﻐــﺎﯾﺮت اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ ﺑــﺎ وﺿــﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ

آﻣﺪ/.

ﻌﺎو

ﻤﺎری و ﺳﺎزی ﺶ

 .1بازه زمانی جهت ارائه گزارشات مرحله ای
 اول خردادماه هر سال –
 اول مرداد ماه هر سال -
 اول مهر ماه هر سال –
 اول آذر ماه هر سال –
 اول اسفند ماه هر سال –
 .2مستندات مورد نیاز که پیوست فرم گزارش های مرحله ای می باشد.
 فاز بندی احتمالی مصوب پروژه به همراه مشخصات فاز بندی
 تصاویر سایت پالن در زمان تهیه گزارش (حداقل  2تصویر)
 تصاویر آخرین وضعیت اسکلت در زمان تهیه گزارش
پی کنی و فنداسیون در حال اجرا حداقل  2و حداکثر  4تصویر از جهات مختلفآخرین وضعیت اسکلت در حال اجرا طی  4تصویر از جهات اصلی آخرین وضعیت سقف ها طی  4تصویر از جهات اصلیآخرین وضعیت از سفت کاریآخرین وضعیت نازک کاری طبقات حداکثر  6تصویر از قسمت های مختلفآخرین وضعیت تاسیسات طبقات حداکثر  6تصویر ازقسمت های مختلفآخرین وضعیت محوطه سازی حداکثر  4تصویرآخرین وضعیت نما ساختمان  4تصویر از جهات اصلیتکمیل و مهر نمودن ساختار شکست بر اساس فرم پیوست که به تائید مالک پروژه نیز رسیدهباشد .

درصد پیشرفت در زمان بازدید

نام پروژه و شماره قطعه:

نکته: 1درصد پیشرفت توسط مهندس ناظر محترم هر پروژه مقابل هرردیف فقط در ستون
زرد رنگ نوشته شود بقیه ستونها الزم به پر کردن نیست .نکته: 2مهندسان محترم ناظر پروژه
گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه و عکس های مرتبط را در بازه زمانی :اول خرداد هر سال/
اول مرداد هر سال  /اول مهر ماه هر سال /اول آذر ماه هر سال  /اول اسفند ماه هر سال  -تا
پایان پروژه به شهرسازی ارائه نمایند

تاریخ بازدید:

عنوان
نقشه
پی کنی و تسطیح
فونداسیون
اسکلت
سقف
سفت کاری
اجرای تیغه چینی
نصب نعل درگاه و ساب فریم دربها و پنجرهها
پالستر سیمان دیوارها
اجرای سازه فلزی آسانسور
کفسازی

نازک کاری
نرمه کشی گچ
عایق کاری رطوبتی آشپزخانه حمام و دستشویی
عایق کاری رطوبتی تراس و بام
کاشیکاری
سرامیک سرویسهای بهداشتی بلوک
سرامیک کف اتاقها
اجرای سنگ و موزاییک پشت بام
زیرسازی سقف کاذب
اجرای سقف کاذب
نصب دربها
کابینت
نصب پنجرهها و شیشه ها
رنگ آمیزی

تاسیسات مکانیکی
شیار زنی و لوله کشی فاضالب
لولهکشی آب سرد و گرم
لوله کشی درین
کانالکشی اگزاست
نصب سرویس های بهداشتی
نصب شیر آالت
لوله کشی سرمایشی
موتورخانه

تاسیسات الکتریکی
شیارزنی و لوله کشی
نصب قوطی کلید ،پریز و تابلو
اجرای سیم کشی برق بلوک
اجرای نردبان ها
اجرای سینی برق رایزرها بلوک
کابلکشی برق
ساخت و نصب تابلوهای برق
نصب کلید ،پریز ،روشنایی ،آیفون ،دتکتور و …
نصب و راه اندازی آسانسور

نماسازی
محوطه سازی

مهر و امضا ناظر :

مهر و امضا سرمایه گذار یا مالک:

