تؼساز عثمات
عثمِ هَضز تأییس

وٌتطل اجطای هؼواضی زضهطحلِ عملیات نازک کاری و نماسازی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

هاله

ًاظطهؼواض

ًاظط ؾاظُ

تاضید پطٍاًِ

هؿاحت ظیط تٌا

شواضُ ضّگیطی

تلفي

تلفي

تلفي

شواضُ پطٍاًِ

هٌغمِ شْطزاضی

گطٍُ ؾاذتواًی

شوال

وطٍوی ٍ آزضؼ :



تأییس هَاضز شیل ٍ وٌتطل ؾایط هَاضز فٌی الظم وِ زض لیؿت لیس ًشسُ لثل اظ اجطای ػولیات ًاظن واضی ّط عثمِ  ،تَؾظ ًاظط العاهی هی تاشس .
اطالع معماری ( :وضعیت موجود)
هشرظات پالن :
شواالً تِ عَل  ..........................هتط تِ ........................

شطلاً تِ عَل  ..........................هتط تِ ........................

جٌَتاً تِ عَل  ..........................هتط تِ ........................

غطتاً تِ عَل  ..........................هتط تِ .........................

واضتطی پالن ٍ وس هطتَط .......................... :

تا اٍلَیت ........................ :

پد زض گَشِ ّای :شوال غطتی شوال شطلی جٌَب غطتی جٌَب شطلی

تا اتؼاز  ................................. :هتط

اضتفاع هجاظ ( :اظ وف تا وف )  ............................هتط

ؾغح اشغال هجاظ  ........................................... :زضطس

ػمة ًشیٌی زض عثمات  .............................تِ هیعاى  ......................................هتط
کنترلهای معماری :
 -تطضؾی ٍ تأییس ٍضؼیت ٍ هَلؼیت هىاًی ٍ اضتفاػی اجعاء

ؾاذتواًی ً ،واؾاظی ً ،اظن واضی ٍ ّوچٌیي ویفیت اجطا تط اؾاؼ ًمشِ ّای

اجطایی

هؼواضی ٍجعئیات آى اًجام گطفتِ اؾت.
 تطضؾی ٍ تأییس حسٍز تؼییي شسُ زض پطٍاًِ احساث ؾاذتواى اًجام گطفتِ اؾت. ولیِ تیغِ ّا عثك ًمشِ ّای اجطایی هؼواضی ٍ همطضات هلی ؾاذتواى اجطا شسُ اؾت . اجطای پلِ تط اؾاؼ ًمشِ ّای اجطایی هؼواضی ٍ جعئیات آى اًجام گطفتِ اؾت. اجطای ًوای ٍضٍزی تطاؾاؼ ًمشِ ّای اجطای هؼواضی ٍ جعئیات آى اًجام گطفتِ اؾت . همغغ زیَاضّای جاًثی تِ ٍیػُ شوالی ٍ جٌَتی تط اؾاؼ ًمشِ ّای اجطایی هؼواضی ٍ جعئیات آى اجطا شسُ اؾت . تغثیك ػولیات اجطایی تا جسٍل ًاظن واضی هٌضن تِ ًمشِ ّای هؼواضی هظَب  ،اًجام شسُ اؾت.کنترلهای عمومی :
.1

شطٍع ػولیات ؾاذتواًی تَؾظ هاله تِ ًاظط تِ طَضت وتثی اػالم شسُ اؾت .

.2

زض طَضت تطٍظ ترلف ،گعاضـ ترلف ًاظط عی شواضُ

.3

ّواٌّگی ضطٍضی ٍاًغثاق ًمشِ ّای اجطایی هؼواضی،ؾاظُ ٍحؿة هَضزتأؾیؿات هىاًیىی ٍتأؾیؽات تطلی تاّوسیگطاًجام گطفتِ اؾت .

.4

تاتلَی هشرظات پطٍغُ زض هحل هٌاؾة واضگاُ ًظة شسُ اؾت .

.5

ضػایت اطَل ایوٌی تط اؾاؼ هثحج  12همطضات هلی ؾاذتواى زض واضگاُ تِ هجطی ٍ هاله اتالؽ شسُ اؾت .
ضػایت هثحج  19همطضات هلی ؾاذتواى تط اؾاؼ ًمشِ ّای هؼواضی هظَب وٌتطل گطزیس  .

.6

هَضخ

زض زتیطذاًِ ؾاظهاى حةت شسُ اؾت.

 .7حظَل اعویٌاى اظ طحت اجطای اؾىَج(هْاض وٌٌسُ) زض ظهاى اؾتفازُ اظ پالوْای ؾٌگی تط ضٍی تسًِ ؾاذتواى .
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 وٌتطل ولیِ ًمشِ ّای هَجَز جْت تغاتك آى تا ظَاتظ هٌسضج زض پطٍاًِ ؾاذتواًی ٍ ًمشِ ّای هظَب تط ػْسُ هٌْسؼ ًاظط هی تاشس . تأییس ایي تطي تَؾظ هٌْسؼ ًاظط ،هثیي وٌتطل ولیِ هَاضز هٌسضج زض فطم تَؾظ شرض ًاظط ٍ تأییس آى هی تاشس . وٌتطل ضَاتظ ٍ اطَل اجطایی تطای هْاض ًواؾاظی تِ تسًِ ؾاذتواى ٍ ضػایت پیَؾت آئیي ًاهِ  2800ایطاى ٍ هثحج  6همطضات هلی ؾاذتواى زض ایيذظَص الظم اؾت.

ؾایط هَاضز ٍ اظْاض ًظط ًاظط :

تَضیحات هٌْسؼ هحاؾة زض طَضت ًیاظ :
ایٌجاًة هٌْسؼ  ...............................................................زاضای پطٍاًِ اشتغال تِ شواضُ  .........................................پؽ اظ تطضؾی اًجام شسُ ٍتاظزیساظ ؾاذتواى فَق
الصوط ،اًجام تغییطات شیل ًؿثت تِ ًمشِ هظَب حؿة تماضای هاله  /هجطی /اؾتؼالم هٌْسؼ ًاظط عثك ًمشِ ّای پیَؾت ضا تأییس هی ًواین.
-

هٌْسؼ هحاؾة ؾاظُ
تاضید ٍ اهضاء ٍ هْط

گعاضـ تاظزیس ٍاحس وٌتطل ًظاضت ؾاظهاى ًظام هٌْسؾی ؾاذتواى اؾتاى ؾوٌاى :

هٌْسؼ ًاظط هؼواضی

تاضید حثت زض

تاضید ٍ اهضاء ٍ هْط

ؾاظهاى ًظام هٌْسؾی ؾاذتواى اؾتاى ؾوٌاى
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