
بسمه تعالی

قابل توجه کلیه  اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

از آنجاییکه سازمان نظام مهندسی در نظر دارد نسبت به صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان اقدام نماید
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه مهندسین اعم از طراح،محاسب،ناظر 33ی مادهلذا با استناد به آیین اجرای

و یا مجري می بایست فرمهاي دفترچه اطالعات ساختمان را بصورت کامل و دقیق تکمیل نموده و تحویل سازمان 
.نمایند

ه اطالعات ساختمان  چراهنماي تکمیل فرم هاي دفتر

زمان ارائه فرمرممسئول تکمیل فشماره فرم
همزمان با ارائه نقشه هاي معماريمهندس طراح معماري1فرم شماره 
همزمان با ارائه نقشه هاي سازهمهندس محاسب2فرم شماره 

5و4و3-2و 3-1هفرم هاي شمار
6و

همزمان با ارائه نقشه هاي تاسیساتمهندس طراح تاسیسات

یا مهندس یتمانمهندس ناظر ساخ8و7فرم هاي شماره
ساختمانمجري

ت اجرایی اهمزمان با پیشرفت عملی
ساختمان 

ت اجرایی اهمزمان با پیشرفت عملیمنهدس ناظر ساختمانی10و 9هاي شماره فرم 
ساختمان

12و11-2و11-1فرم هاي شماره
13و

ت اجرایی اهمزمان با پیشرفت عملیمنهدس ناظر تاسیساتی
ساختمان

ت اجرایی همزمان با پیشرفت عملیاتاسیساتیمهندس ناظر 14فرم شماره 
ساختمان

)اعم از ساختمانی و تاسیساتی(مهندسین ناظر ،قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان33آیین نامه اجرایی ماده به استناداب*

اي گزارش مراحل پیشرفت عملیات مرحله5در قالب فرمهاي میبایست گزارش  پایان هر یک  از مراحل اصلی کار خود را 

)دفتر نظام مستقر در شهرداري.(به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ارائه نمایندساختمانی 

دفترچه اطالعات ساختمان می بایست توسط مهندسین مربوطه تکمیل و همراه نقشه هاي 6الی 1فرمهاي * 

ق جدول راهنماي فوق تحویل دفتر نظام مهندسی مستقر در شهرداري مرکزي گرددمطاب) تاسیسات-سازه-معماري(ساختمانی

مطابق جدول راهنماي فوق و همزمان با پیشرفت عملیات اجرایی ساختمان می بایست توسط مسئولین 14الی 7فرمهاي * 

.گردد) نخل نا خداچهار راه-دفتر مرکزي(مربوطه تکمیل و تحویل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان



1:فرم شماره
:تاریخ ثبت در سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان:شماره پرونده

استان هرمزگان

............................... قطعه................................................ فرعی ................................................ اصلی: مشخصات پالك ثبت ملک

....................................................شواقع در بخ

.........................................................محله..............................منطقه.................................شهر:نشانی ملک

:کد پستی.....................پالك.........................کوچه........................... خیابان

:..........................محل صدور شناسنامه:..............................شماره شناسنامه:........................... نام پدر:..................................... مالک 

:..........................محل صدور شناسنامه:..............................شماره شناسنامه:........................... رنام پد:...........................وکیل قانونی

.....................................با ذکر نوع □سایر □مشارکت با دولت □تعاونی □عمومی و دولتی□خصوصی : نوع مالکیت

□بهداشتی و درمانی□صنعتی □تجاري□اداري□مسکونی: برينوع کار

:......................................با ذکر نوع□سایر □خدماتی □آموزشی

:تاریخ:                                                   معماريمهر و امضاي مهندس طراح

بدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس طراح معماري * 

.می باشد



2:فرم شماره

:مانتاریخ ثبت در ساز

سازمان نظام مهندسی ساختمان:شماره پرونده

استان هرمزگان

مشخصات سازه اي

گروه ساختمانی از نظر اهمیت
)مقررات ملی ساختمان6مطابق مبحث( 

□خیلی زیاد□زیاد  □متوسط    □کم  

□I□II□III□IV:  2800براساس طبقه بندي استاندارد نوع خاك

□ویژه□نیمه عمیق  □عمیق □سطحی گسترده□سطحی نواري □سطحی منفرد نوع پی

□سایر□چوبی □سنگی□بلوك سیمانی□آجري: مصالح بنایی غیر مسلح
نوع سازه 

.................................................با ذکر نوع□سایر□پیش ساخته□بتنی□فوالدي: اسکلت 

نوع سقف
□پیش ساخته بتنی□مرکب□دال بتن مسلح□تیرچه و بلوك 

............................................................................................باذکر نوع□سایر   

دیوار حائل زیر زمین
□سنگی □آجر فشاري□بتنی مسلح

................................................................................................با ذکر نوع □سایر  

□قابل قبول:                           نتیجه آزمایش□دارد□نداردآزمایش مکانیک خاك

□قابل قبول:          نتیجه آزمایش□دارد□نداردآزمایش نمونه بتن

□قابل قبول:                           نتیجه آزمایش□دارد□نداردآزمایش جوش

سیستم مقاوم جانبی

□دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی: سیستم دیوارهاي باربر-الف
□دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح

□دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی: سیستم قاب ساختمانی ساده-ب
□دیوارهاي برشی با مصالح بنایی مسلح

□ربندي برون محور فوالديمها
□مهاربندي هم محور فوالدي

□قاب خمشی بتن آرمه ویژه: سیستم قاب خمشی-پ
□قاب خمشی بتن آرمه متوسط

□اب خمشی بتن آرمه معمولیق
□قاب خمشی فوالدي ویژه

□قاب خمشی فوالدي معمولی

:سیستم دوگانه ترکیبی-ت
□دیوارهاي برشی بتن آرمه ویژه) + فوالدي یا بتنی (قاب خمشی ویژه 

□دیوارهاي برشی بتن آرمه متوسط+ ه متوسط قاب خمشی بتن آرم
□دیوارهاي برشی بتن آرمه معمولی+ قاب خمشی فوالدي معمولی 

□مهاربندي برون محور فوالدي+ قاب خمشی فوالدي ویژه 
□مهاربندي برون محور فوالدي+ قاب خمشی فوالدي معمولی 

□مهاربندي هم محور فوالدي+ قاب خمشی فوالدي ویژه 
□مهاربندي هم محور فوالدي+ والدي معمولی قاب خمشی ف

□بتنی□فوالدي : داراي شناژ افقی: ساختمانهاي با مصالح بنایی غیر مسلح-ث
□بتنی□فوالدي  : داراي شناژ قائم

:تاریخ:                  مهر و امضاي مهندس محاسب 

. بدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر  میگردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس محاسب  می باشد*



)                        2از 1صفحه (3:فرم شماره

:                   تاریخ ثبت در سازمان

:                               شماره پرونده
سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان

تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانفنیاطالعات و مشخصات

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی..............................□پلیمري با ذکر نوع□مسی□الوانیزهگنوع لوله هاي مصرفی آب سرد و گرم

نوع لوله هاي مصرفی فاضالب
:             )با تعیین میزان فشار(□فشار قويPVC□چدنی کالج □چدنی سرکاسه دار

□خیر□آیا استاندارد است؟  بلی............................  ............□پلیمري با ذکر نوع 

نوع لوله هاي مصرفی گرمایش و 

سرمایش

□مسی□فوالدي سیاه □گالوانیزه 
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی........................................ □پلیمري با ذکر نوع

□خیر□آیا استاندارد است؟    بلی□فوالدي بدون درز ................□پلیمري با ذکر نوع□دي درزدار فوالنوع لوله هاي مصرفی گاز

رعایت صرفه جویی انرژي
)مقررات ملی ساختمان19مطابق مبحث (

□ناقص□نشده □شده 

گروه بندي ساختمان ازنظر صرفه 

يجویی در مصرف انرژ
)مقررات ملی ساختمان19مطابق مبحث (

□گروه چهار□گروه سه□گروه دو□گروه یک

نوع سوخت مصرفی
□برق□نفت □نفت گاز□گاز مایع □گاز شهري

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی ............ ...........................................□سایر با ذکر نوع

سیستم گرمایش
□شومینه□بخاري□پکیج □حرارت مرکزي
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی ....................................................... □سایر با ذکر نوع

سیستم سرمایش
□پنکه□کولر گازي□ولر آبی ک□پکیج سرمایشی□برودت مرکزي

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی....................................................... □سایر با ذکر نوع 

سیستم انتقال گرما و سرما
□هواساز□فن کوئل کانالی□فن کویل سقفی□فن کویل زمینی□رادیاتور

□خیر□ت؟ بلیآیا استاندارد اس

سیستم دفع فاضالب
□چاه جذبی□فاضالب شهري □سپتیک تانک 

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی  ....................................................... □سایر با ذکر نوع  

سیستم آتش نشانی
□کپسول اطفاي حریق□آبفشان اتوماتیک□قرقره و شیلنگ 

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی....................................................... □سایر با ذکر نوع

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □نفربر□باربر□کابلی□هیدرولیکیسیستم آسانسور

□خانه فاضالبتصفیه□تصفیه خانه آب  □جکوزي□سونا□استخرتاسیسات جانبی

لوله گذاري برق
□خیر□آیا استاندارد است ؟بلی□ترانکینگ □فوالدي سیاه □گالوانیزه □پی وي سی: نوع لوله

□توامان□رو کار □توکار  : روش اجرا

□ندارد□دارد : تناسب سیم یا کابل با طول مسیر و جریان مجاز سیم کشی و کابل کشی

□مدار3بیش از □مداره  3□مداره2: عداد مدارتسیستم روشنایی

سیستم روشنایی مشاعات
□هوشمند□زمانی □کلیدي 

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی ....................................................... □سایر با ذکر نوع

:تاریخ:                 مهر و امضاي مهندس طراح تاسیسات

. می باشدطراح تاسیساتبدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس *



)                          2از 2صفحه (3:فرم شماره

:                   تاریخ ثبت در سازمان

:    شماره پرونده
سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان

تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانفنیادامه اطالعات و مشخصات

پریز
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی□مدار 3بیش از □مداره  3□مداره2: تعداد مدار

□معمولی□کلید دار □ارت دار  : نوع پریز

کولر گازيپریز

□مدار یا بیشتر4□همدار3□مداره  2□مداره1: داد مدارتع
□کلیددار□آمپر16ارت دار □آمپر25ارت دار : نوع پریز

□ارت دار) دوشاخه(بوسیله پالگ□اتصال مستقیم: نحوه اتصال
□غیر استاندارد□استاندارد  )  دوشاخه(استاندارد بودن پالگ

□)غیرقابل قبول(پالستیکی□خه از لحاظ ساختار بدنه   باکلیتیایمن بودن دوشا
□میله زمین□اجراي چاه زمین   سیستم اتصال زمین

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی□ندارد  □داردسیستم اعالم حریق

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □چ دار  سویی□مرکزي □معمولی سیستم آنتن تلویزیون و ماهواره

□سه زوج و بیشتر□سه زوج □دو زوج  □تک زوج خط تلفن هر واحد

□کنترل با تلفن□کنترل از مرکز سیستم صوتی

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □ندارد □داردسیستم صوتی هر واحد

:ذکر شودتصویريسیستم حفاظت

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی□حفاظت تصویري و دزدگیر□شبکه کامپیوتري تجهیزات اضافی در ساختمان

آمپر.................... فاز        .................□کنتور مجزا □تک کنتور   نوع انشعاب برق

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □ندارد  □دارد مولد برق اضطراري

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی□ندارد  □دارد چراغ خطر باالي ساختمان

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □ندارد    □دارد   صاعقه گیر باالي ساختمان

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی......................... □سایر باذکر نوع□فرمان  □ارتینگ   سیستم برقی آسانسور

:تاریخ:                                   مهر و امضاي مهندس طراح تاسیسات

. می باشدطراح تاسیساتمی گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس بدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر *



سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان

آسانسور

مشخصات-1
:ه کیلوگرمو ب) :                             به تعداد نفر( ظرفیت آسانسور:                                                          نوع آسانسور 

):متر بر ثانیه(سرعت تند):                                    متر بر ثانیه(سرعت کند ):                                            متر(طول مسیر حرکت

:تعداد ایستگاه توقف

درب طبقات-2
:ارتفاع مفید درب:                                               پهناي مفید درب:                                                          نوع درب 

:نوع:                                                        نام سازنده:                                               قفل مکانیکی درب

گاورنر سرعت-3
:                                                 سرعت توقف مکانیکی:                                                     نام سازنده:                     سازنده

)پاراشوت( ترمز ایمنی -4
: فاصله توقف یا بار نامی:                                                             نوع:                                                  سازنده

سیستم محرکه-5
:شماره سریال:                                                        سازنده:                                         مشخصات موتور باالبر

:توان نامی:                                          استارت در ساعت:                                                                 وعن

:                         جریان نامی:                                                        ولتاژ نامی

:کند:                                                               تند:                                   ر دقیقهتعداد دور نامی د

:نسبت تبدیل گیربکس:                                            سازنده گیربکس:                                                   نوع گیربکس

:ع ترمزنو

:تاریخ:                                                             مهر و امضاي مهندس طراح تاسیسات

. می باشدتطراح تاسیسابدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس *

4:فرم شماره

:تاریخ ثبت در سازمان

:شماره پرونده



5:فرم شماره

:                   تاریخ ثبت در سازمان

:     شماره پرونده
ان نظام مهندسی ساختمانسازم

ن هرمزگاناستا

در ساختمانقابل نصبجدول مشخصات تجهیزات و تاسیسات 

آیا استاندارد استکارخانه سازندهمشخصات فنی ظرفیتتعدادنوع دستگاهردیف

□خیر□بلی چیلر1

□خیر□بلی برج خنک کن2

□خیر□بلی کولر آبی3

□خیر□بلی کولر گازي4

□خیر□بلی دیگ شوفاژ5

□خیر□بلی بخاري6

□خیر□بلی شومینه گازي7

□خیر□بلی )یونیت(پکیج8

□خیر□بلی سختی گیر9

□خیر□بلی پمپ آبرسانی10

□خیر□بلی رادیاتور11

□خیر□بلی فن کوئل12

□خیر□بلی زن ذخیره آب شربمخ13

□خیر□بلی مخزن ذخیره آب آتش نشانی14

□خیر□بلی ژنراتور اضطراري15

□خیر□بلی پمپ آتش نشانی16

□خیر□بلی لوازم بهداشتی17

□خیر□بلی شیرآالت بهداشتی18

:تاریخ:                                                            سیساتمهر و امضاي مهندس طراح تا

. می باشدطراح تاسیساتبدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس *



وضعیت انشعابات در ساختمان

مالحظاتتعداد کنتورظرفیتنوع انشعابات

متر مکعب.........................................گاز

آمپر....................فاز....................برق عمومی

خط............................تعدادتلفن

اینچ..............................قطرآب

اینچ..............................قطرفاضالب

:تاریخ:                                                                 امضاي مهندس طراح تاسیساتمهر و

.می باشدطراح تاسیسات می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادربدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم *

6:رم شمارهف

:تاریخ ثبت درسازمان

:    شماره پرونده
ازمان نظام مهندسی ساختمانس

ان هرمزگاناست



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

این قسمت توسط مهندس ناظر یا مجري تکمیل میگردد7: فرم شماره 

:شماره پروانه ساختمان:               تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:                 شماره پرونده

نیروي انسانی داراي پروانه اشتغال مهندسی،کاردانی و معمار تجربی مسوول در اجراي ساختمان

نشانی و تلفنشماره پروانه اشتغالمسوولیتنام و نام خانوادگیردیف

.در صورتیکه ساختمان فاقد مهندس مجري می باشد این فرم می بایست توسط مهندس ناظر ساختمانی تکمیل و ارائه گردد*

:تاریخ:                مهر و امضاي مهندس مجري:                           تاریخ:                     مهر و امضاي ناظر ساختمانی

. می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندسین می باشدشناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادراینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم بدلیل *



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان                                                                          

این قسمت توسط مهندس ناظر ساختمانی یا مجري تکمیل میگردد8: فرم شماره

:شماره پروانه ساختمان:               تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:                           شماره پرونده

نیروي انسانی داراي کارت مهارت فنی مسوول در اجراي ساختمان

نظریه ناظرنظریه مجريکنترل کارت مهارت فنی معتبر

نظریه مجري
کارت مهارت 

فنی معتبر

کارت مهارت 

فنی معتبر
ن مسوول و عنوا

سرپرست

نام و نام خانوادگیندارددارد
شماره کارت 

مهارت معتبر

عنوان شاغلین فنی

نداردداردندارددارد

بنارد گذاريمیلگ

نجارقالب بندي

درب و پنجره سازبتن سازي

درب وکمدساز چوبیبتن ریزي

)شیروانی کوب(آهنکوباسکلت سازفوالدي

آسفالت کارجوشکاري

داربست بندبنایی سفتکاري

لوله کش فاضالببنایی نماچینی

ویبراتورچیلوله کش آب

کانال سازلوله کش شوفاژ

سیم کشلوله کش گاز

شاگردبنالوله گذاري و سیم کشی برق

برق کاري
اپراتور پمپهاي افقی و 

عمودي بتن ریز

نصاب لوازم بهداشتیعایقکاري رطوبتی

نصاب یراق آالتعایقکاري حرارتی

شیشه برعایقکاري صوتی

نقاشگچ کاري

مقنیسیمان کاري

اپراتور بتونیرکاشی کاري

اپراتور بچینگ پالنسنگ کاري

اپراتور تاور کریننصب موتورخانه

اپراتور کمپرسورنصب آسانسور

.د مهندس مجري میباشد،این فرم میبایست توسط مهندس ناظر ساختمانی تکمیل و ارائه گرددقساختمان فاچنانچه *

:تاریخ:                      مهر و امضاي مهندس مجري:            تاریخ:                      مهر و امضاي مهندس ناظرساختمانی

. ن فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر  می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندسین می باشدبدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در ای*



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان              

این قسمت توسط مهندس ناظر ساختمانی تکمیل میگردد9: فرم شماره

:شماره پروانه ساختمان:         تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:                      شماره پرونده

مشخصات هندسی ورقومی ساختمان

□نادرست □درست پیاده کردن محل دقیق ملک به روي زمین1

□نادرست □درست شیب هاي طولی و عرضی زمین مطابق نقشه مصوب2

□نادرست □درست بر و کف مطابق طرح تفصیلی و نقشه مصوب 3

□نادرست □درست تمام شده ساختمان مطابق  نقشه مصوبارتفاع نقاط4

□نادرست □درست ارتفاع طبقات ساختمان  مطابق نقشه مصوب5

□نادرست □درست ارتفاع پارکینگ هاي ساختمان طبق نقشه مصوب6

□نادرست □درست محورهاي طولی و عرضی ساختمان برابر نقشه مصوب7

□نادرست □درست زوایاي قائم ستونهاي ساختمان8

□نادرست □درست شیب بندي محوطه ها و پارکینگ ها طبق نقشه مصوب9

□نادرست □درست میزان پیش آمدگیهاي روي معابر10

□نادرست □درست ارتفاع هاي آزاد پیش آمدگیها11

□نادرست □درست رگیرها طبق نقشه مصوبسطح حیاط خلوت ها و نو12

□نادرست □درست سطح اشغال ساختمان طبق نقشه مصوب13

□نادرست □درست خ هاي معابر طبق نقشه مصوبپ14

:تاریخ:                                                            مهر و امضاي مهندس ناظر ساختمانی

. می باشدساختمانی بدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس ناظر *



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

این قسمت توسط مهندس ناظر ساختمانی تکمیل میگردد10: فرم شماره

:شماره پروانه ساختمان:           تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:                   شماره پرونده

اطالعات معماري و مشخصات دیوارهاي نازك کاري و نما

مصالح مصرفی دیوارهاي 

خارجی

□تک جداره
□دو جداره

قطعات پیش □شیشه □قطعات بتنی□بلوك سفالی□بلوك سیمانی□آجر فشاري

......................□سایر با ذکر نوع  ... ........................□ساخته با ذکر نام  

مصالح مصرفی دیوارهاي 

داخلی

□تک جداره
□دو جداره

قطعات پیش □شیشه □قطعات بتنی□بلوك سفالی□بلوك سیمانی□آجر فشاري

......................□سایر با ذکر نوع  ........................... □ساخته با ذکر نام  

نماهاي خارجی
□آلومینیومی□شیشه  □سیمانی□سنگی  □آجري  

......................................................................□سایر با ذکر نوع

نماهاي داخلی
□سرامیک□کاشی  □چوبی  □سیمانی   □گچی  □آجري  

...........................................................................□با ذکر نوع  سایر

پوشش نهایی بام
□ورق سیمانی□ورق گالوانیزه  □سفالی□ورق فوالدي □آسفالت  □موزائیک □ورق عایق آماده

..............................................................................□سایر با ذکر نوع 

پوشش کف
□پلیمر□چوب□سنگ  □سرامیک   □موزائیک  

.............................................................................□سایر با ذکر نوع

سقف هاي کاذب
□پلیمر  □چوب□قطعه پیش ساخته □رابیتس و گچ 

..........................................................................□سایر با ذکر نوع 

پنجره ها
□چوبی□PVC□آلومینیومی □فوالدي 

..........................................................................□سایر با ذکر نوع  

راه پله 
□چوبی□ورق فوالدي□موزائیکی □سنگی 

...........................................................................□سایر با ذکر نوع

نوع شیشه
□رنگی □مشجر□ساده□انعکاسی □دوجداره□تک جداره 

.........................................................................□ر با ذکر نوعسای

عایق رطوبتی دیوارهاي 

خارجی

□ندارد□کامل  

.............................................................□قسمتی دارد با ذکر محل 

عایق حرارتی کف
□ندارد□دارد  

...........................................................□قسمتی دارد با ذکر محل

عایق حرارتی سقف
□ندارد□دارد  

...........................................................□قسمتی دارد با ذکر محل

عایق حرارتی دیوارهاي 

خارجی

□ندارد□دارد  
...........................................................□قسمتی دارد با ذکر محل

سیستم دسترسی طبقات
□پله فرار□آسانسور□پله برقی □پله معمولی 

:تاریخ:                                      مهر و امضاي مهندس ناظر ساختمانی

. باشدمییساختمانمسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس ناظررمیگرددس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادبدلیل اینکه براسا*



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

سمت توسط مهندس ناظر تاسیساتی تکمیل میگردداین ق)      2از 1صفحه (11: فرم شماره

:شماره پروانه ساختمان:                 تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:                      شماره پرونده

تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانفنیاطالعات و مشخصات

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی..............................□پلیمري با ذکر نوع□مسی□گالوانیزهصرفی آب سرد و گرمنوع لوله هاي م

نوع لوله هاي مصرفی فاضالب
:             )با تعیین میزان فشار(□فشار قويPVC□چدنی کالج □چدنی سرکاسه دار

□خیر□آیا استاندارد است؟  بلی........................................  □پلیمري با ذکر نوع

نوع لوله هاي مصرفی گرمایش و 

سرمایش

□مسی□فوالدي سیاه □گالوانیزه 
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی........................................ □پلیمري با ذکر نوع

□خیر□آیا استاندارد است؟    بلی□فوالدي بدون درز ................□پلیمري با ذکر نوع□فوالدي درزدار هاي مصرفی گازنوع لوله 

رعایت صرفه جویی انرژي
)مقررات ملی ساختمان19مطابق مبحث (

□ناقص□نشده □شده 

گروه بندي ساختمان ازنظر صرفه 

جویی در مصرف انرژي
)مقررات ملی ساختمان19مطابق مبحث (

□گروه چهار□گروه سه□گروه دو□گروه یک

نوع سوخت مصرفی
□برق□نفت □نفت گاز□گاز مایع □گاز شهري

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی ............................. ..........................□سایر با ذکر نوع

سیستم گرمایش
□شومینه□بخاري□پکیج □حرارت مرکزي
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی ....................................................... □سایر با ذکر نوع

سیستم سرمایش
□پنکه□کولر گازي□کولر آبی □پکیج سرمایشی□برودت مرکزي

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی....................................................... □سایر با ذکر نوع 

سیستم انتقال گرما و سرما
□هواساز□فن کوئل کانالی□فن کویل سقفی□فن کویل زمینی□رادیاتور

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی

سیستم دفع فاضالب
□چاه جذبی□فاضالب شهري □سپتیک تانک 

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی  ....................................................... □سایر با ذکر نوع  

سیستم آتش نشانی
□کپسول اطفاي حریق□آبفشان اتوماتیک□قرقره و شیلنگ 
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی....................................................... □سایر با ذکر نوع

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □نفربر□باربر□کابلی□هیدرولیکیسیستم آسانسور

□تصفیه خانه فاضالب□انه آب  تصفیه خ□جکوزي□سونا□استخرتاسیسات جانبی

لوله گذاري برق
□خیر□آیا استاندارد است ؟بلی□ترانکینگ □فوالدي سیاه □گالوانیزه □پی وي سی: نوع لوله

□توامان□رو کار □توکار  : روش اجرا

□ندارد□دارد : تناسب سیم یا کابل با طول مسیر و جریان مجاز سیم کشی و کابل کشی

□مدار3بیش از □مداره  3□مداره2: تعداد مدارسیستم روشنایی

سیستم روشنایی مشاعات
□هوشمند□زمانی □کلیدي 

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی ....................................................... □سایر با ذکر نوع

:تاریخ:                                                            مهر و امضاي مهندس ناظر تاسیساتی

. می باشدناظر تاسیساتیبدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس *



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

تکمیل میگرددیتاسیساتناظراین قسمت توسط مهندس )2از 2صفحه (11:فرم شماره

:شماره پروانه ساختمان:                         تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:                                     شماره پرونده

تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانفنیادامه اطالعات و مشخصات

پریز
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی□مدار 3بیش از □مداره  3□مداره2: تعداد مدار

□معمولی□کلید دار □ارت دار  : نوع پریز

کولر گازيپریز

□مدار یا بیشتر4□همدار3□مداره  2□مداره1: تعداد مدار
□کلیددار□آمپر16ارت دار □آمپر25ارتدار : نوع پریز

□ارت دار) دوشاخه(بوسیله پالگ□مستقیماتصال : نحوه اتصال
□غیر استاندارد□استاندارد  )  دوشاخه(استاندارد بودن پالگ

□)غیرقابل قبول(پالستیکی□ایمن بودن دوشاخه از لحاظ ساختار بدنه   باکلیتی
□مختلط□تفکیک شده  مدار روشنایی

□میله زمین□اجراي چاه زمین   سیستم اتصال زمین

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □ندارد  □دارد  برق گیر

سیستم درباز کن
□زداررم□تصویري   □معمولی : نوع دستگاه

□کابل کشی انشعابی□کابل مجزا براي هر واحد : نوع کابل کشی
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی□ندارد  □داردسیستم اعالم حریق

□خیر□است؟ بلی  آیا استاندارد □برقی با کنترل سیار □برقی با کنترل دستی □معمولیسیستم بازشو درب ماشین رو ساختمان

سیستم آیفون
............................. □سایر با ذکر نوع□تصویري □مرکزي □معمولی 

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی 
□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □سوییچ دار  □مرکزي □معمولی سیستم آنتن تلویزیون و ماهواره

□مجزا□ي  مرکزسیستم تلفن

□سه زوج و بیشتر□سه زوج □دو زوج  □تک زوج خط تلفن هر واحد

□کنترل با تلفن□کنترل از مرکز سیستم صوتی

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □ندارد □داردسیستم صوتی هر واحد

:ذکر شودسیستم حفاظت تصویري

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی□حفاظت تصویري و دزدگیر□شبکه کامپیوتري ی در ساختمانتجهیزات اضاف

آمپر.................... فاز        .................□کنتور مجزا □تک کنتور   نوع انشعاب برق

□خیر□دارد است؟ بلی آیا استان□ندارد  □دارد مولد برق اضطراري

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی□ندارد  □دارد چراغ خطر باالي ساختمان

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی □ندارد    □دارد   صاعقه گیر باالي ساختمان

□خیر□آیا استاندارد است؟ بلی......................... □نوعسایر باذکر□فرمان  □ارتینگ   سیستم برقی آسانسور

:تاریخ:                                   مهر و امضاي مهندس ناظر تاسیساتی

. می باشدناظر تاسیساتیاین فرم با مهندس بدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات *



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

این قسمت توسط مهندس ناظرتاسیساتی تکمیل میگردد12: فرم شماره

:ره پروانه ساختمانشما:              تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:                        شماره پرونده

آسانسور

: مشخصات-6
:و به کیلوگرم) :                             به تعداد نفر( ظرفیت آسانسور:                                                          نوع آسانسور 

):متر بر ثانیه(سرعت تند):                                    متر بر ثانیه(سرعت کند ):                                            متر(طول مسیر حرکت

:تعداد ایستگاه توقف

درب طبقات-7
:ارتفاع مفید درب:                                               دربپهناي مفید:                                                           نوع درب 

:نوع:                                                        نام سازنده:                                               قفل مکانیکی درب

گاورنر سرعت-8
:                                                 سرعت توقف مکانیکی:                                                     نام سازنده:                                سازنده

)پاراشوت( ترمز ایمنی -9
: فاصله توقف یا بار نامی:                                                             نوع:                                                             سازنده

سیستم محرکه-10
:شماره سریال:                                                        سازنده:                                         مشخصات موتور باالبر

:توان نامی:                                          استارت در ساعت:        نوع

:                         جریان نامی:                                                        ولتاژ نامی

:کند:                                                               تند:   تعداد دور نامی در دقیقه

:نسبت تبدیل گیربکس:                                            سازنده گیربکس:                                                   نوع گیربکس

:نوع ترمز

:تاریخ:                                                        مهر و امضاي مهندس ناظر تاسیساتی

. بدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس ناظر تاسیساتی می باشد*



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

این قسمت توسط مهندس ناظر تاسیساتی تکمیل میگردد13: فرم شماره

:شماره پروانه ساختمان:                تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:     شماره پرونده

جدول مشخصات تجهیزات و تاسیسات نصب شده در ساختمان

آیا استاندارد استکارخانه سازندهمشخصات فنی ظرفیتتعدادنوع دستگاهردیف

□خیر□بلی چیلر1

□خیر□بلی برج خنک کن2

□خیر□بلی کولر آبی3

□خیر□بلی کولر گازي4

□خیر□بلی دیگ شوفاژ5

□خیر□بلی بخاري6

□خیر□بلی شومینه گازي7

□خیر□بلی )یونیت(پکیج8

□خیر□بلی سختی گیر9

□خیر□بلی پمپ آبرسانی10

□یرخ□بلی رادیاتور11

□خیر□بلی فن کوئل12

□خیر□بلی مخزن ذخیره آب شرب13

□خیر□بلی مخزن ذخیره آب آتش نشانی14

□خیر□بلی ژنراتور اضطراري15

□خیر□بلی پمپ آتش نشانی16

□خیر□بلی لوازم بهداشتی17

□خیر□ی بلشیرآالت بهداشتی18

:تاریخ:                                                            مهر و امضاي مهندس ناظر تاسیساتی

. ساتی می باشدبدلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس ناظر تاسی*



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان هرمزگان

تکمیل میگرددتاسیساتیاین قسمت توسط مهندس ناظر 14: فرم شماره

:شماره پروانه ساختمان:                            تاریخ ثبت در سازمان

:تاریخ صدور پروانه:                                        پروندهشماره 

وضعیت انشعابات در ساختمان

مالحظاتتعداد کنتورظرفیتنوع انشعابات

متر مکعب.........................................گاز

آمپر....................فاز....................برق عمومی

خط............................تعدادفنتل

اینچ..............................قطرآب

اینچ..............................قطرفاضالب

:تاریخ:                                                            تاسیساتیمهر و امضاي مهندس ناظر 

. می باشدتاسیساتیاینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر  می گردد ، مسئولیت صحت و سقم اطالعات این فرم با مهندس ناظر بدلیل*



بسمه تعالی
سازمان نظام  مهندسی ساختمان

استان هرمزگان  

فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی
...... آقاي/خانممهندس ناظر ساختمان............ ............داراي پروانه اشتغال شماره................................... اینجانب

.......................... کوچه...........................خیابان................................در شهرواقع....................مارهپالك ثبتی ش
........................................مورخ..................................داراي پروانه ساختمانی به شماره.............................پالك

.گزارش زیر را جهت مرحله                                               به پالك فوق تهیه نموده ، تقدیم میدارد

.استنسبت به مجاورین همباد        ) در صورتیکه رعایت نشده ( یت شده          است طول مجاز رعا% 60
متر جلوتر........رعایت نشده                                                                                          

نماهاي جانبی انجام شده  
انجام نشده

امضا، تاریخ و شماره مهندس ناظر ساختمانامضا ، تاریخ و شماره مهندس ناظر تاسیسات                        

مالحظاتگزارش پیشرفت فیزیکی

مرحله پنجله چهارمرحمرحله سهمرحله دومرحله یک
پایان کارنازك کاريسفت کارينصب اسکلتفونداسیون

١٢٥ ٤ ٣


