
  

 ......................... تاریخ                  ارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانگز                                      

 ........................... شماره گزارش  ون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(  قان 33آیین نامه اجرایی ماده  13)موضوع ماده                    

 ( گروه الف و ب )
 ( مرحله گزارش 10حداقل )

 مهندس ناظر ساختمان............................        دارای پروانه اشتغال شماره          ........       اینجانب

 شهرداری   .....................   واقع در منطقه ........................... پالک ثبتی شماره    ......................  خانم / آقای 

 ...............       دارای پروانه ساختمانی شماره.…....…… پالک   ..................  کوچه     ............     خیابان 

 پالک فوق تهیه نموده ، تقدیم می دارم.  .....ردیف شماره  گزارش زیر را جهت صدور / گزارش مرحله  ...................مورخ 

 ، تدابیر الزم جهت  رعایت حفاظ در پرتگاهها ، کمربند ایمنی ،  رعایت ایمنی شامل کفش و کاله کارگاه ساختمانی در الف(

 ش خاک با ساخت سازه نگهبان و کالا زیرگیری از زم جهت رفع خطر برق گرفتگی و جلو، تدابیر السقوط مصالح جلوگیری از

  مقررات ملی: 12ایمنی کارگاه و عوامل کارگاه و عابرین و پالکهای همجوار و سایر موارد مبحث 

کفش و دستکش  –عدم استفاده از کاله  ذکر شود( )در صورت مغایرت ، مقادیر         رعایت نشده است        عایت شده است ر

 مناسب

 با توجه تذکرات و یاد آوری مقررات ایمنی و بهداشت کار به مالک محترم، قوانین فوق توسط عوامل اجرایی مشغول بکار 

 در کارگاه رعایت نمی شود. 

 مغایر/      منطبقه تا مرحل یساختمان اجرای ساختمان و طول و سطح اشغال و تعداد طبقات و سایر مندرجات پروانه ب(

 با نقشه های مصوب و پروانه ساختمانی می باشد. )در صورت مغایرت ، مقادیر ذکر شود(

 معیار ساخت شصت در صد زمین )به شرح کروکی پیوست(رعایت نمی شود. 

 نمایید(به شرح ذیل می باشد.)با عالمت مشخص .....ردیف شماره ج( گزارش فوق مربوط به مرحله 

 اختمان و اعالم شروع عملیات ساختمانی.سگزارش وضعیت همجواری محل  1 

 تن ریزی فونداسیونبگزارش وضعیت آرماتور بندی و قالب بندی قبل از  2 

  (گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری ها و پایان پی سازی ساختمان)گزارش انطباق سطح اشغال درحد مجاز ضروریست 3 

 پایان اسکلت و سقف های ساختمان و اعالم وضعیت مجاری تاسیساتیگزارش  4 

 اختمانسگزارش پایان سفت کاری  5 

 گزارش پایان عملیات تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی توکار و موتور خانه ساختمان 6 

 گزارش پایان کار عملیات نازک کاری ساختمانی 7 

 و تاسیسات برقی ساختمانیسات مکانیکی سگزارش پایان عملیات روکار تا 8 

 گزارش وضعیت آسانسور 9 

 گزارش پایان کار عملیات اجرایی ساختمان  10   

 ....................................................د( شرح گزارش ................................................................................................................

 توجه:در صورت غیر فعال بودن عملیات ساختمانی ارائه گزارش حداقل هر سه ماه یکبار ضروری است    
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