سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
کنترل اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله نازک کاری

طثمٛٔ ٝسد تأییذ ..................... :

ضٕاس ٜتّٛن ّٔ ٚه ٔ ................................................ :ساحت صیشتٙای وُ .......................................................... :

ٔٙطم ........................................................................ : ٝواستشی  ............................................................................... :تؼذاد سمف .................................. :
ٌش ٜٚساختٕاٖ  :اِف  ب  ج  د 

اطالػات ساختٕاٖ
ضٕاس ٜسٍٞیشی ساصٔاٖ
ٔاِه :

تّفٗ :

ٟٔٙذس طشاح :

تّفٗ :

ٟٔٙذس ٘اظش :

تّفٗ :

ضٕاَ

وشٚوی  ٚآدسس



اطالػات سیستٓ تأسیسات ٔىا٘یىی
 . 1سیستٓ جٕغ آٚسی فاضالب  :چا ٜجزتی  ضثى ٝضٟشی 
 . 2سیستٓ دفغ آب تاساٖ  :چا ٜجزتی ٔ حٛط ٝ
 . 3سیستٓ آتص ٘طا٘ی  :جؼث ٝآتص ٘طا٘ی  وپس َٛاطفاء حشیك  سایش تا روش ٔٛسد .........................................................................................
 . 4سیستٓ ٌشٔایطی  :تخاسی  پىیج  اسپّیت ٛٔ تٛسخا٘ٔ ٝشوضی  ضٔٛی ٝٙسایش تا روش ٔٛسد ................................................................ 
 . 5سیستٓ سشٔایطی  :وِٛش آتی  وِٛش ٌاصی  اسپّیت ٛٔ تٛس خا٘ٔ ٝشوضی  تٟٛیٔ ٝطثٛع  سایش تا روش ٔٛسد ............................... 
 . 6آسا٘سٛس  :آسا٘سٛس واتّی  آسا٘سٛس ٞیذسِٚیىی  پّ ٝتشلی 
تشسسی ٘مطٞ ٝای اجشایی تأسیسات ٔىا٘یىی ٕٞ ٚاٍٙٞی تا٘مطٞ ٝای ٔؼٕاسی ،ساص ،ٜتأسیساتٟٔٙذسی طشاحی ا٘جاْ ٌشفت ٝاست  .

تشلی تأییذٚاػالْ آٖ جٟت اجشاتٛسط دفتش
٘ظشیٟٙٔ ٝذس ٘اظش

تاصدیذ دس ٔشحّ ٝاجشای ٘اصن واسی :

تأییذ

ػذْ تأییذ

 ِِٝٛ . 1وطی فاضالب ٘ٚ ٚتٟا ا٘جاْ ضذ ٜاست .





. 2ضٛاتط فٙی وا٘اَ وطی وِٛشٞا  ٚػایك تٙذی ا٘جاْ ضذ ٜاست .









 . 4ضٛاتط فٙی ِ ِٝٛوطی ٌاص ا٘جاْ ضذ ٜاست ( .سٚواس یا تٛواس)





 . 5ضٛاتط فٙی ػایك تٙذی ِٞ ِٝٛا  ،دٚدوطٟا سػایت ضذ ٜاست .





ٟٔ . 6استٙذی ِٞ ِٝٛای تأسیساتی  ٚآب  ٚفاضالب  ٚدٚدوطٟا  ٚوا٘اِٟا  ،وٙتشَ  ٚسػایت ضذ ٜاست .





 . 7وٙتشَ ػذْ آسیة صدٖ  ٚتخشیة ٔٛضؼی  ٚخاوثشداسی ػثٛس تأسیسات ساختٕاٖ صٛست ٌشفت. ٝ





 . 3ضٛاتط دٚدوص ٞا تا سػایت لطش داخّی ِ ، ِٝٛجٙس ٕٞ ،شاستا تٛدٖ ٚدستٛسات الصْ جٟت جٌّٛیشی
اص ا٘سذاد آٖ (تشاساس ٔثحث ٞفذٔ ٓٞمشسات ّٔی ساختٕاٖ) اجشا ضذ ٜاست .

تٛضیحات

تٛضیحات ٟٔٙذس ٘اظش ٕٞا ًٙٞوٙٙذ: ٜ
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تؼذاد طثمات  ............................ :ضٕاس ٜپشٚا٘ ٝساختٕاٖ  .............................................. :تاسیخ پشٚا٘ ٝساختٕاٖ.................................................. :

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
کنترل اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان در مرحله نازک کاری

 وٙتشَ اجشا ٔ ٚظاتمت تا ٘مطٞ ٝا ٔ ٚمشسات ّٔی ساختٕاٖ تستِ ِٝٛوطی  ٚوا٘اَ وطی

اجشا تا ٘مطٞ ٝا ٔطاتمت
داسد

٘ذاسد

سیستٓ جٕغ آٚسی  ٚدفغ آب تاساٖ  ٚآتٟای سطحی





سیستٓ جٕغ آٚسی فاضالب





سیستٓ ِ ِٝٛوطی آب سشد ٌ ٚشْ تٟذاضتی





سیستٓ ِ ِٝٛوطی ٌشٔاش  ٚسشٔایص





سیستٓ وا٘اَ ٞای تٟٛی ٚ ٝتخّیٛٞ ٝا





سیستٓ ِ ِٝٛوطی آتص ٘طا٘ی  ٚاطفاء حشیك





سیستٓ ِ ِٝٛوطی ٌاص (تٛواس یا سٚواس)





سایش :





تست ِٞ ِٝٛا  ٚوا٘اِٟا
لثَٛ

تجذیذ

لثَٛ

تٛضیحات

یادآٚسی :
 وٙتشَ تطاتك اجشا تا ٘مطٞ ٝای ٔصٛب تش ػٟذٟٙٔ ٜذس ٘اظش ٔی تاضذ . تأییذ ایٗ تشي تٛسط ٟٔٙذس ٘اظش ٔ ،ثیٗ وٙتشَ وّیٛٔ ٝاسد ٔٙذسج دس فشْ تٛسط ضخص ٘اظش  ٚتأییذ آٖ ٔی تاضذ . ٔغایشت اجشا تا ٘مطٞ ٝا جٟت تٟی٘ ٝمط ٝاجش ضذ )As Built( ٜتایذ سٚی ٘مط ٝپیاد ٜضٛد . وٙتشَ ٔمشسات ّٔی ساختٕاٖ دس تٕاْ ٔشاحُ اجشایی الصْ است .تٛضیحات ٟٔٙذس طشاح دس صٛست ٘یاص :
ایٙجا٘ة ٟٔٙذس  ........................................... ............داسای پشٚا٘ ٝاضتغاَ ت ٝضٕا س ......................... ................... ٜپس اص تشسسی ا٘جاْ ضذ ٚ ٜتاصدیذ اص ساختٕاٖ

فٛق اِزوش ا٘جاْ تغییشات ریُ ٘سثت ت٘ ٝمطٔ ٝصٛب تماضای ٔاِه ٔ /جشی استؼالْ ٟٔٙذس ٘اظش طثك ٘مطٞ ٝای پیٛست سا تأییذ ٔی ٕ٘ایٓ  .

ٟٔٙذس طشاح تأسیسات ٔىا٘یىی
تاسیخ  ٚأضاء ٟٔ ٚش
تٛضیحات ٚاحذ وٙتشَ ٘ظاست ساصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذسی ساختٕاٖ استاٖ سٕٙاٖ :

ٟٔٙذس ٘اظش تأسیسات ٔىا٘یىی
تاسیخ  ٚأضاء ٟٔ ٚش

ضٕاس ٚ ٜتاسیخ ثثت دس
ساصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذسی ساختٕاٖ استاٖ سٕٙاٖ
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وٙتشَ اجشای تأسیسات صیش تٙایی دس ٔشحّ٘ ٝاصن واسی :

