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 (می بایست بز اساس الشامات ي استاوذاردَای مقزرات ملی ساختمان اجزا گزدد.)تمام عملیات اجزایی 
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 اًجام ضدُ/ جشئيات ٍ ضزح ػٌَاى 

 خيز        تلِ 
 اهتياس اخذ ضدُ حداوثز اهتياس
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 --- ---   آیا ًمطِ اجزایی ساختواى تا ًمطِ طزاحی ضدُ یىساى است ؟

 --- ---   غَرت تغييز ًمطِ، آیا ًمطِ جدید تْيِ گزدیدُ است ؟در 
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 --- ---   گزدیدُ است؟تز اساس هجَس احداث تٌا رػایت ٍضؼيت حزین ضثىِ 

 --- ---   وويسيَى ضزوت تَسیغ، ًياس تِ پست سهيٌی هی تاضد اتالغيِجِ تِ تا تَآیا 

 --- ---   در غَرت ًياس تِ پست سهيٌی، آیا طثك هحل پست هطاتك وزٍوی است

 --- ---   تَغيِ ًاظز در خػَظ هحل تاتلَ تِ اًضوام جاًوایی ارائِ گزدیدُ است
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  2   يشاتهىاى هٌاسة ًػة توام تجْ

  2   استاًدارد ٍ ریل ّای فلشیخزٍجی  ؼثيِ ی ٍرٍدی،ت*در تاتلَّا، 

  2   هٌاسة لَلِ ّا لطز*رػایت 

  2   *خن ّای هٌاسة )تؼداد خن، لطز هٌاسة، تؼثيِ جؼثِ وطص ٍ ...(

  2   استفادُ اس اتػاالت غحيح

  2   *لَلِ گذاری در هسيز هٌاسة ٍ تِ غَرت غحيح

  2   هْار لَلِ ّا در وف ٍ سمف

  2   *در وف حوام ٍ سزٍیس ّا: استفادُ اس لَلِ غلة یا فَالدی ٍ یا ػدم ػثَر لَلِ 

  2   )تاتلَّا،وليدّا، پزیشّا ٍ ...( تجْيشات استاًدارد تزای وليِارتفاع رػایت 

  2   ػوك هٌاسة لَطی ّا ، جؼثِ تمسيوْا ٍ ...

  2          180يشات فضای تاس دارای  لَلِ گالَاًيشُ  تا خن خزٍجی تجْ*

  2   پَضص لَلِ ّا تا هالت هاسِ ٍ سيواى

  2   ػایك تٌدی در هحلْای تماطغ ٍ هجاٍرت تأسيسات حزارتی

  2   اس یىدیگزٍ ...  پزیش، آًتي، وَلزرٍضٌایی ،  ٍ لَطی ّایتفىيه لَلِ *

  2   استفادُ اس تاوس ٍ تمسيوات هٌاسة 

  2   ػثَر وليِ لَلِ ّای ٍرٍدی ٍاحدّا ٍ هطاػات اس فضای ػوَهی *

  2   *تؼثيِ لَلِ ّایسيستن تزق اظػزاری ،سيستن اطالع رساًی ٍ ّطدار

  2   استفادُ اس داوت، سيٌی ٍ ًزدتاى هٌاسة

  2   *هحل هٌاسة تزای دیشل صًزاتَر

  2   ثيِ هسيز تزق گيز*تؼ

  40 هجوَع اهتياسات هزحلِ اٍل . . .
 

 

 تًجٍ : مذت اعتبار ایه فزم جُت اعالم وتایج باسرسی یک ماٌ می باشذ

 



 ادامٍ در صفحٍ ديم                                                                                                                                                       
 

هٌْدس ًاظز تأسيسات الىتزیىی ساختواى تا پزٍاًِ اضتغال تِ وار ضوارُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایٌجاًة. . . . . . . . . . . . 

ِ اًضوام چه تدر تاریخ . . . / . . . / . . . در دٍ غفحِ  تا احتساب اهتياس . . . . . . . . . . . . . .گشارش هزحلِ اٍل  پالن فَق الذوز را 

  هی ًواین .تِ ساسهاى ًظام هٌْدسی ساختواى استاى ّوداى ارائِ تأسيسات تزق ساختواى،  ليست ًظارت

   لاتل ارسضياتی هی تاضدتَدُ ٍ  28تاالتز اس ساختواى تأسيسات الىتزیىی ًوزُ ارسضياتی 

 وی تاضد ًلاتل ارسضياتی تَدُ ٍ  28ووتز اس ىتزیىی ساختواى تأسيسات الًوزُ ارسضياتی 

 مُز ي امضاء مُىذس واظز :                                                

 

 ثبت ي ارجاع :

 

 

  

 دار می باشذ.رٌارسشیابی اجزای کامل بىذَای ستاگزدد شزط السم بزای تاییذ بزگٍ جام کلیٍ مًارد یاد شذٌ متذکز میپس اس اوتَجِ:

 درج ًَالع تَسط تاسرس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : پس اس رفع وًاقصتأییذ مُىذس واظز 

 
 

 



 
  استان همدان 

  *چک لیست  نظارت تاسیسات برق ساختمان * 
 مه فرم گزارش  مرحله اوليضم

         ساختمان بلند مرتبه

  ..............................................................................................................: تاریخ 
  ............... ........................ ............................................... مهندس .: ناظر 

  ................................ .................... ..... ..... ................................................ :مالک 
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بديهی است  بقيه موارد توسط . قابل ذکر است که چک ليست ذيل بخشی کوچک  از مواردی است که بايد توسط ناظر کنترل شود        
  .ناظر کنترل و نظارت خواهد شد

 انجام شده  جزئیات و شرح  ردیف

  
           .ده شده استاز لوله کشي هاي جداگانه استفا... )کليد،پريز،آيفن،اعالم حريق و(براي سيستمهاي جداگانه 

   .و قوطی ها ی آنها کامال از هم جدا و ارتباط با هم ندارند

  و لوله ها بصورت مورب استفاده .لوله هاي روکار و توکار اجرا شده با خط الراس ديوارها موازي يا عمود ميباشند
   .نشده است

  اني ، مسدود ميباشدسر لوله ها در محل اتصاالت، جهت عدم ورود نخاله هاي ساختم.   
   ده استاز جعبه هاي كشش استفاده ش ميباشددر طول مسير لوله هايي كه تعداد خم در آنها از چهار خم بيشتر .   
  وبعد از نازک کاری اجرا خواهد  است  سيم کشي و کابل کشي انجام نشده.   
   مناسب و حداقل با ريل فلزی ميباشد) د تابلو مشترک و تابلو واح( تابلوي توزيعمحل ، جنس و ظرفيت    
   مهار شده است) عدم تکيه به سقف کاذب( لوله هاي داخل سقف کاذب توسط بست مناسب                .   

  
سانتيمتر ، ارتفاع نصب قوطي هاي پريز در  110ارتفاع نصب قوطي هاي كليد و پريز از كف تمام شده واحد ها 

سانتيمتر و ارتفاع نصب  70ت تغذيه ماشين لباسشويي و ظرفشويي از كف تمام شده واحد ها داخل آشپزخانه ها جه
سانتيمتر باشد همچنين  30تلفن و آنتن در داخل واحد ها از كف تمام شده نبايد كمتر از قوطي هاي پريز برق ،

  .سانتيمتر است  220ارتفاع نصب چراغهاي ديواري 

  

  شاسي اعالن حريق ، آيفون ، ترموستات و ) تابلو فيوز هاي مينياتوري ( زيع برق واحد ارتفاع نصب جعبه تابلو تو ....
    . سانتيمتر است  130سانتيمتر و ارتفاع كليد كولر  150واحد ها شده از كف تمام 

  
از روی  از کف حمام و سرويس ها لوله برق عبور نکرده يا ازلوله فوالدی يا پالستيک صلب استفاده شده است و

و محل ) بکارگيری لوله ها در سمت تجهيزات ( نکرده ديوار حمام و سرويس و آشپزخانه لوله ساير فضاها عبور 
 .اجرا شده است 13هواکش حمام مطابق مبحث 

  

  و از لوله سايز بزرگتر بعنوان بوشن استفاده .عايق بين لوله هاي برق و لوله هاي تاسيسات آب گرم انجام شده است 
   . )در صورت نياز بايد از بوشن استاندارد استفاده شود. ( نشده است

  2.5( 13.5بدين منظور حداقل از لوله نمره .بين تابلو اصلی و تابلو طبقات و  مشترک بايد از کابل استفاده شود (
   .استفاده شده است

  از فضای عمومی راه پله ميباشد ت ها و غيره، سيني ها ، داكمسير عبورکليه لوله های برق از جمله درب بازکن.   

  در راه پله و جلو درب واحدو ) دو عدد(اعالم حريق  در ساختمانهايی با درب ضد حريق لوله گذاري جهت فالشر
   .دتکتور راه پله وکريدورانجام شده است

    لوله گذاری مجزا جهت مولد برق  انجام شده است.   
  . مهندس ناظر پروژه تاييد مينمايم که کل چک ليست فوق انجام شده است                         اينجانب          

  مهر و امضا

  

  


