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 :پالن       :         وَچِ              :    خیاتاى         :        شْش

   

 : تلفي  : هاله 

 : تلفي  :هٌْذس طشاح 

  :تلفي  :مهندس ناظر

 «اطالعات سیستم تأسیسات الکتریکی بر اساس نقشه های مصوب»

 

 ................. ×25A×  ........... ،32A: ، تعذاد وٌتَس سِ فاص .......... ×25A×........... ،32A: فاص ن تعذاد وٌتَس ت:  (ّا)ٍاحذ تعذاد ٍ ًَع وٌتَس هَسد ًیاص.  1

 ................. ×25A×  ........... ،32A: ، تعذاد وٌتَس سِ فاص ..... ......×25A×........... ،32A: تعذاد وٌتَس ته فاص : تعذاد ٍ ًَع وٌتَس هَسد ًیاص هشاعات .  2

 ................................................................ سایش تا روش هَسد     هَتَسخاًِ هشوضی     اسپلیت     پىیج     تخاسی    : سیستن گشهایشی .  3

 ........................................................ سایش تا روش هَسد   تَْیِ هطثَع    چیلش  اسپلیت   وَلش گاصی   وَلش آتی : سیستن سشهایشی .  4

 ....................................................................... سایش تا روش هَسد    پلِ تشلی    آساًسَس ّیذسٍلیىی     وششیآساًسَس :  پلِ تشلی/آساًسَس.  5

 ًذاسد       هعوَلی    هشوضی : سیستن آًتي .  6

 هتعاسف      آدسس پزیش: سیستن اعالم حشیك .  7

 ًذاسد 

 ًذاسد         تش اساس طشح سیستن طاعمِ گیش داسد .  8

 ...........................................................: ........................تعذاد خط تلفي هَسد ًیاص ّش ٍاحذ .  9

 ............سشهایش ٍ گشهایش.... .......پشیض ... .: ......سٍشٌایی : هذاس تغزیِ وٌٌذُ تعذاد .  10

تِ جْت اجشا  ٍاًجام  تَسط ًاظش ، تأسیسات هىاًیىی ، ساصُ ًمشِ ّای هعواسی تشسسی ًمشِ ّای اجشایی تأسیسات الىتشیىی ٍ ّواٌّگی تا -

  است شذُ هجشی اتالغ

 فونداسیون و شروع عملیات اجرای ساختمان بازدید در مرحله اجرای
 نظریه مهندس ناظر

 توضیحات
 عدم تأیید تأیید

    .دس واسگاُ سعایت شذُ است  آًْاًظة ٍ تاتلَّای هَلت تَصیع تشق هًَتاط دس هَاسد ایوٌی .  1

    . شذُ است  ی است هَلت اتالغاجشالضٍم ( است)چاُ اتظال صهیي ضوي پیش تیٌی هحل .  2

    .است شذُ  تیِّای الصم تشای ٍسٍد واتلْای تشق ٍ تلفي تِ ساختواى تع تیش ٍ غالف.  3

    .یات اجشا تِ هجشی اساًِ شذُ است جضئساٌّوایی الصم دس خظَص اجشای تأسیسات تشلی تش اساس ًمشِ ٍ .  4

    (خظَطاً دسطَست استفادُ اصداستست) .حشین شثىِ تَصیع تشق شْش سعایت شذُ است .  5

    .تزوش دادُ شذُ است ( هجشی)لضٍم استفادُ اص هظالح استاًذاسد ٍ هَسد تأییذ ًاظش تِ واسفشها .  6

    . شذُ است تَطیِگیشی هجشی هجشب تأسیسات تشق تِ واس.  7

    .اتالغ لضٍم اجشای لَلِ گزاسی هجضا تشای تأسیسات هختلف ساختواى هطاتك ًمشِ تِ هجشی .  8

    .تَطیِ ٍ تأویذ لضٍم تأییذ ویفی تجْیضات تشق ٍ لَلِ ّا تِ هجشی لثل اص استفادُ.  9
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 :یادآوری 

 .وٌتشل تطاتك اجشا تا ًمشِ ّای هظَب تش عْذُ هٌْذس ًاظش هی تاشذ  -

 . تأییذ ایي تشي تَسط هٌْذس ًاظش ، هثیي وٌتشل ولیِ هَاسد هٌذسج دس فشم تَسط شخض ًاظش ٍ تأییذ آى هی تاشذ  -

 

 

 : قبل از اجرای تغییراتتوضیحات مهندس طراح در صورت نیاز 

پس اص تشسسی اًجام شذُ ٍ تاصدیذ اص ......................... ...................سُ شواداسای پشٍاًِ اشتغال تِ ........................................... ............ایٌجاًة هٌْذس 

طثك ًمشِ ّای ، ًاظش  استعالم هٌْذس/ هجشی / ضای هاله حسة تما،  هظَبساختواى فَق الزوش اًجام تغییشات ریل تش خالف ًمشِ ّای 

 .  تأییذ هی ًواین پیَست سا 

-  

-  

 

 تأسیسات الکتریکیمهندس طراح  

 تاریخ و امضاء و مهر

 

 :  ..............................توضیحات واحد کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان 

 مهندس ناظر تأسیسات الکتریکی

 تاریخ و امضاء و مهر

 تاریخ ثبت در

 ....................سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان 

 


