
                         نظارت معماریگزارش وضعيت  
 

      

 حوزه فني و شهرسازی شهرداری كازرون
 :مرحله                                  شماره پرونده :       

 

 مالك :                                 پالك ثبتي : 

 شماره پروانه :                     تاريخ پروانه :

 آدرس ملك : 

 

 كدنظارت :          ناظر :                                     

 مهندس معمار:      مهندس محاسب :                   

 ناظر تأسيسات :                                ناظر معماري :                 

 هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول پيلوت همكف زيرزمين 

متراژ طبق 

 پروانه

          

           متراژ تخلف
           ردكارب

 كروكي ملك :               

 

 

 گزارش ناظر :

 خالصه اخطاريه و تاريخ و شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء

 

 ي كازرونرشهردا

 شماره :

 تاریخ :



  
ط 

ضواب
شهرسازي 

 
 مورد تأييد نيست مورد تأييد است 

   .ت داردنقشه با سند و محل ملك مطابق -1

   .كد ارتفاعي نقشه با محل مطابقت دارد-2

   .تطابق نقشه هاي معماري و سازه و تاسيسات  -3

   كنترل محل بادبندها و ديوارهاي برشي جهت  عدم تداخل با محل پارك ماشين. -4

   پيش بيني پله هاي بارانداز در نقشه هاي سازه و معماري. -5

   ويس بهداشتي ، حمام ، آشپزخانه در نقشه مصوبكنترل چيدمان سر -6

ل
حله او

مر
 

ي فنداسيون(
)اجرا

   بر و كف و كد روي فنداسيون -1 

   و پليت گذاري اطراف آن ع چاله آسانسور در فنداسيوناابعاد و ارتف -2

   ايجاد چاهك فاضالب آسانسور -3

   محل استقرار ستون ها و محورها -4

    ظار پلهاجراي انت -5

   محل تاسيساتهماهنگي با ناظر تاسيسات جهت اجراي چاه ها و  -6

   كنترل شيب رامپ -7

حله دوم
مر

 (
ت وديوار چيني(

ي اسكل
اجرا

 

   اجراي شاقول بودن ستونها-1

   نصب پليت جهت اتصال دربهاي پاركينگ در ستون ها.-2

   .محل و ابعاد داكت هاي تاسيسات در سقف ها-3

نصب اتصاالت فلزي در لبه سقف به منضور نصب آبچك فلزي و اتصاالت الزم  -4

 جهت زيرسازي نما

  

محل عبور كانال هاي كولر و لوله هاي فاضالب به منظور پيش بيني آويز سقف   -5

 كاذب با بست لوله هاي فاضالب و آتش نشاني

  

   اجراي صحيح بالكن ها -6

   شاقول بودن بالكنها-7

   اجراي شمشيري پله -8

   پيش بيني اتصال پاگرد پله در ستون هاي بتني -9

   اجراي رامپ -10

   اجراي نورگير در هنگام اجراي سقف -11

   اجراي ديوارچيني داخلي و خارجي طبق نقشه مصوب معماري -12

   سازه اصلي محل نصب نعل درگاهها و طريقه اتصال به -13

   اجراي ايزوالسيون كف تجاري -14

   اجراي بيس پليت در سازه جهت اتصال قاب درها -15

   ارتفاع كليه طبقات -16

   ايزوالسيون ديوار هاي زيرزمين -17

 

 مهر و امضاء ناظر          



 

     

 

 

 

 

 

 

مرحله 

 ومس

اجراي )

نازك 

كاري و 

 نما(

 
مورد تاييد 

 است

تاييد مورد 

 نيست

   اجراي نما بر اساس نقشه مصوب-1

   (سانتي متر 18و حداكثر  33مطابق استاندارد به ترتيب حداقل اجراي پله ) خيز و كف پله  -2

   اجراي مكان لوله كشي مبلمان سرويس بهداشتي ، حمام ، آشپزخانه -3

   عايق كاري آشپزخانه ، سرويس حمام -4

   طراف عناصر فلزياجراي پوشش ا -5

   محل نصب كولر در تراس ها -6

   محل ناودان ها -7

   اجراي شيب بندي -8

   اجراي عايق كاري رطوبتي و حرارتي در بام  -9

   اجراي پنجره ها و دست انداز پنجره ها -10

   اجراي آبچك بام -11

   اجراي نرده راه پله -12

   نازك كاري داخلي -13

   سراميك سرويس ، حمام ، آشپزخانه -14

   موزاييك و سراميك كف -15

   مصالح مصرفي -16

   استفاده از عايق حرارتي دور لوله هاي گرمايي-17

   استفاده از رابيتس يا توري روي قطعات فلزي يا تاسيسات -18

   اجراي سنگ قرنيز داخلي-19

   دوغاب سيمان و نصب مناسب چار چوبهاپر كردن چار چوب درها با -20

   كيفيت مناسب گچ و خاك  -21

   كيفيت مناسب نازك كاري -22

 

 

 

 مهر و امضاء ناظر

 

 


