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  بسمه تعالی
  رداري )ـه بـات (نقشـت عملیـل پیشرفـزارش مراحـرم گـف

  ه اولـزارش مرحلـگ
       : داراي پروانه اشتغال شماره                                   مهندس نقشه بردار                              : اینجانب

      : به آدرس                   : پالك ثبتی شمارهبا                                    : خانم / آقاي
  از شهرداري منطقه :                          مورخ :                         اراي پروانه ساختمانی شماره :          د                                        

   مهندس هماهنگ کننده :نام 
  

  برداري پالك فوق الذکر را به شرح ذیل تقدیم می دارم :گزارش مرحله اول موضوع نقشه 
  

کنترل خط تراز گودبرداري و کنترل کف نهـایی بـا    –ملک مذکور در این مرحله شامل کنترل حدود اربعه عملیات نقشه برداري 
  منـدرج در  ساختمان ) و کنترل پالن فونداسـیون سـاختمان مطـابق مشخصـات       ±/ 00/000(  –توجه به کف مبنا ساختمان 

  نقشه هاي مصوب مربوطه و پروانه صادره تحت نظارت اینجانب به اتمام رسیده است .
  روژه :ـوع پـن*

  □بتنی       □مختلط      □آجري       □اسکلت فلزي      سیستم سازه ساختمان : الف)
  □عمومی  ساختمان    □طبقه  6 ساختمان باالي    □طبقه  6ساختمان     □طبقه  5ساختمان  ب)

  □سایر      □سوله      □بیمارستان      □ساختمان در شیب زیاد     □سازي انبوه 
  □خیر     □بله       آیا اجراي بنا فوق در بخش اجراي شالوده مورد تأیید می باشد ؟ 

  اشکاالت ایجاد شده در اجراي این ساختمان توسط مالک و یا عوامل اجرایی :
  
  

    از سوي مهندس نقشه بردار جهت نواقص احتمالی که از سوي مالـک یـا عوامـل اجرایـی ایجـاد شـده      اقدامات انجام گرفته 
  :  است

  
  توضیحات الزم ( همراه با کروکی ) : 

  
  
  
  
  
   

  
  
  محل مهر و امضاء مهندس نقشه بردار :             
                                                        تاریخ :                              
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  بسمه تعالی

  فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ( نقشه برداري )
  گزارش مرحله دوم

  ندس نقشه بردار :                      اینجانب :                                    داراي پروانه اشتغال شماره :                           مه
  خانم / آقاي :                                با پالك ثبتی شماره :                           به آدرس :         

  از شهرداري منطقه :              داراي پروانه ساختمانی شماره :                               مورخ :                                                
  نام مهندس هماهنگ کننده :

  گزارش مرحله دوم موضوع نقشه برداري پالك فوق الذکر را به شرح ذیل تقدیم می دارم :
  

عملیات نقشه برداري ملک مذکور در این مرحله شامل : کنترل تراز صفحه ستونها و آکس سـتونها و یـا محـور پداسـتالها در     
شده مطابق مشخصات مندرج در نقشه هاي مصوب مربوطه و پروانه صادره تحت نظـارت اینجانـب بـه اتمـام      موقعیت طرح
  رسیده است .

  ی :ـات تکمیلـتوضیح
  □خیر        □تراز صفحه ستونها مورد تأیید می باشد ؟     بلی  

  □خیر        □بلی    محورها در موقعیت طرح شده می باشد ؟   
ــن  ــراي ای ــا در اج ــتفاده       آی ــی اس ــارت فن ــارت مه ــالح و داراي ک ــاهر ذیص ــارگران م ــی و ک ــل فن ــاختمان از عوام                              س

  □خیر        □بلی           است :  شده 
  اشکاالت ایجاد شده در اجراي ساختمان توسط مالک و یا عوامل اجرایی :

  
رفع نواقص احتمالی که از سوي مالک یا عوامل اجرایی ایجـاد شـده    اقدامات انجام گرفته از سوي مهندس نقشه بردار جهت

  است :
  

  توضیحات الزم ( همراه با کروکی ) :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه بردار :  مهندس محل مهر و امضاء
                                                             تاریخ                 
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 بسمه تعالی

  رداري )ـه بـات ( نقشـت عملیـل پیشرفـزارش مراحـرم گـف
  سـومه ـزارش مرحلـگ

               اینجانب :                                    داراي پروانه اشتغال شماره :                                مهندس نقشه بردار :    
        ثبتی شماره :                        به آدرس :       خانم / آقاي :                               با پالك 

  از شهرداري منطقه :             مورخ :                                    داراي پروانه ساختمانی شماره :                                          
  نام مهندس هماهنگ کننده :

  اري پالك فوق الذکر را به شرح ذیل تقدیم می دارم :موضوع نقشه برد سومگزارش مرحله 
  

عملیات نقشه برداري ساختمان مذکور در این مرحله شامل : کنترل انحراف از امتداد قائم ستونها و پیچیدگی سـتونها مطـابق   
  مشخصات مندرج در نقشه هاي مصوب مربوطه و پروانه صادره تحت نظارت اینجانب به اتمام رسیده است .

  ی  :ـات تکمیلـحتوضی
  نوع سقف :

  □خیر             □بلی         انحراف ستونها از امتداد قائم مورد تأیید می باشد ؟  

  □خیر             □بلی                      آیا ستونها داراي پیچیدگی می باشد ؟        

  □خیر             □بلی                                   آیا پیچیدگی در حد مجاز است ؟  
  اشکاالت ایجاد شده در اجراي ساختمان مالک :

  
اقدامات نهایی انجام گرفته از سوي مهندس نقشه بردار جهت رفع نواقص احتمالی که از سوي مالک یا عوامل اجرایی ایجـاد  

  شده است :
  

  توضیحات الزم ( همراه با کروکی ) :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه بردار :          محل مهر و امضاء مهندس
 تاریخ                                                 
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  بسمه تعالی

  رداري )ـه بـی  ( نقشـام ساختمانـی اتمـرگ گواهـب

  

  ره از :اینجانب :                                فرزند :                      داراي شماره شناسنامه :                    صاد

  کدپستی :                 : پالك       ساکن :                خیابان :                         کوچه :              

  داراي پروانه اشتغال بکار مهندسی با شماره :                          

برگ تعهد نظارت شماره نظـارت بـر اجـراي عملیـات     مورخ                        ساختمانی صادره از اداره کل راه و شهرسازي که 

  موده ام .نفشه برداري ساختمان خانم / آقاي                                      در پالك ثبتی شماره                             را تعهد ن

  نام مهندس هماهنگ کننده :

تراز طبقات و ارتفـاع سـاختمان مطـابق مشخصـات منـدرج در      عملیات نقشه برداري ملک مذکور در این مرحله شامل کنترل 

  نقشه هاي مصوب مربوطه و پروانه صادره تحت نظارت اینجانب به اتمام رسیده است .

  ی :ـات تکمیلـتوضیح

  پنجم                     .تراز طبقات :                                     زیرزمین            1

  ششم                    همکف                                                                                     

  هفتم                    اول                                                                             

  هشتم                          دوم                                                                      

  نهم                   سوم                                                                            

  دهم                  چهارم                                                                                            

  

  □خیر          □  مورد تأیید می باشد ؟ بلی

  
  رامضاء مهندس نقشه بردامهر ومحل    

  تاریخ                      
 


