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 :پالن         :         وٛچٝ             :      خیاتاٖ         :          شٟش

 

 : تّفٗ  : ٔاِه 

 : تّفٗ  :ٟٔٙذس طشاح 

  : تّفٗ  :ٟٔٙذس ٘اظش 

 « اطالعات سیستن تأسیسات الکتریکی» 

 

 ............ ×25A×  ........... ،32A: ، تعذاد وٙتٛس سٝ فاص ... ........ ×25A× ...........  ،32A: تعذاد وٙتٛس ته فاص ( : ٞا)تعذاد ٚ ٘ٛع وٙتٛس ٔٛسد ٘یاص ٚاحذ.  1

 ............. ×25A×  ........... ،32A: ، تعذاد وٙتٛس سٝ فاص .... ....... ×25A× ...........  ،32A: تعذاد وٙتٛس ته فاص : تعذاد ٚ ٘ٛع وٙتٛس ٔٛسد ٘یاص ٔشاعات .  2

 ................................................................................ سایش تا روش ٔٛسد   ٔٛتٛسخا٘ٝ ٔشوضی   اسپّیت   پىیج   تخاسی : سیستٓ ٌشٔایشی .  3

 ........................................................ سایش تا روش ٔٛسد   تٟٛیٝ ٔطثٛع   چیّش   اسپّیت   وِٛش ٌاصی   وِٛش آتی : سیستٓ سشٔایشی .  4

 ........................................................................... سایش تا روش ٔٛسد   پّٝ تشلی   آسا٘سٛس ٞیذسِٚیىی   آسا٘سٛس وششی : پّٝ تشلی /آسا٘سٛس.  5

 ٘ذاسد    ٔعِٕٛی   ٔشوضی: آ٘تٗ سیستٓ .  6

 ٔتعاسف   آدسس پزیش : سیستٓ اعالْ حشیك .  7

 ٘ذاسد 

 ٘ذاسد     تش اساس طشح سیستٓ طاعمٝ ٌیش داسد .  8

 ......................................................: .............................تعذاد خط تّفٗ ٔٛسد ٘یاص ٞش ٚاحذ .  9

 ............سشٔایش ٚ ٌشٔایش... .......پشیض ..... ..: ....سٚشٙایی : تعذاد ٔذاس تغزیٝ وٙٙذٜ .  10

تٝ جٟت اجشا  ، تأسیسات ٔىا٘یىی تٛسط ٘اظش ا٘جاْ ٚ ، ساصٜ تشسسی ٘مشٝ ٞای اجشایی تأسیسات اِىتشیىی ٚ ٕٞاٍٞٙی تا ٘مشٝ ٞای ٔعٕاسی -

 ٔجشی اتالغ شذٜ است

 بازدید در مرحله اجرای نازک کاری
 نظریه مهندس ناظر

 توضیحات
 تأییدعدم  تأیید

ٚ  ، تّفٗسیستٓ اعالٖ حشیك ، آ٘تٗ٘یشٚ سسا٘ی ٚ سٚشٙایی تا ٔذاسات  سیٓ وشیوٙتشَ اجشای ٔجضا ٚ ٔستمُ .  1

 . ا٘جاْ شذٜ است غیشٜ
   

 

     . سعایت شذٜ استٚ غیشٜ ، اعالٖ حشیك ضٛاتط حاوٓ تش ٘ظة تاتّٛٞای تشق ، تّفٗ .  2

     . ا٘جاْ شذٜ استاستا٘ذاسد  ٘مشٝ ٞای اجشایی ٚ سیٓ وشی ٚ واتُ وشی ساختٕاٖ ٔطاتك.  3

     .ا٘جاْ شذٜ استٞای تشق ٔطاتك استا٘ذاسد  سیٓتٙذی سً٘ .  4

     . اجشای سیٓ است دس وّیٝ ٔذاسات .  5

تٝ ٘ظة تجٟیضات تأسیسات اِىتشیىی ساختٕاٖ ٔطاتك ٘مشٝ ٞای ٔشتٛطٝ اسائٝ سإٞٙایی الصْ دس خظٛص .  6

 .ٔجشی طٛست پزیشفتٝ است
   

 

، تشٔیٙاَ ٞا ، ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٞا ، شیٙٝ ٞای َ٘ٛ ٚ  فیٛصٞاتاصسسی ٘حٜٛ ٔٛ٘تاط تاتّٛٞای تشق شأُ اتعاد  تاتّٛ ، .  7

 است ، سایض سیٕٟا ٚ واتّٟا ، است تذ٘ٝ ، سش سیٓ ٚ واتّشٛ ٞا ، ویفیت فشیٓ ٚ غیشٜ 
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  : سایر موارد 

 

 : توضیحات مهندس ناظر تأسیسات الکتریکی 
 
 
 

 

 :یادآوری 

 .ٔی تاشذ وٙتشَ تطاتك اجشا تا ٘مشٝ ٞای ٔظٛب تش عٟذٜ ٟٔٙذس ٘اظش  -

 . تأییذ ایٗ تشي تٛسط ٟٔٙذس ٘اظش ، ٔثیٗ وٙتشَ وّیٝ ٔٛاسد ٔٙذسج دس فشْ تٛسط شخض ٘اظش ٚ تأییذ آٖ ٔی تاشذ  -

 .تایذ سٚی ٘مشٝ پیادٜ شٛد (  As Built )ٔغایشت اجشا تا ٘مشٝ ٞا جٟت تٟیٝ ٘مشٝ اجش شذٜ  -

 :  قبل از اجراتوضیحات ههندس طراح در صورت نیاز 

پس اص تشسسی ا٘جاْ شذٜ ٚ تاصدیذ اص ............................................ داسای پشٚا٘ٝ اشتغاَ تٝ شٕاسٜ ....................................................... ایٙجا٘ة ٟٔٙذس 

استعالْ ٟٔٙذسی ٘اظش طثك ٘مشٝ ٞای پیٛست سا  / ٔجشی / ساختٕاٖ فٛق اِزوش ا٘جاْ تغییشات ریُ تش خالف ٘مشٝ ٞای حسة تماضای ٔاِه 

 . تأییذ ٔی ٕ٘ایٓ 

-  

-  

 

 

 ٟٔٙذس طشاح تأسیسات اِىتشیىی

 تاسیخ ٚ أضاء ٚ ٟٔش

 

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

 مهندس ناظر تأسیسات الکتریکی

 و مهرتاریخ و امضاء 

 و تاریخ ثبت در

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

 


