
 گواهي پايانكار بهره برداري 
 متر مربع درگزارش بازديد ازملك  880  سقف ومتراژ كمتر از 5 الف) ساختمان هاي تاحداكثر

  كپي پروانه و گزارش بازديد از ملك شهرداري -1

 رشتهدر تمامي چهار مربوطه  ينكارت نظارت با امضا كامل مهندس -2

 محاسبات   CDنقشه هاي اجرايي سازه مصوب سازمان + -3

مذكور در  ه هايبلوكناظر مبني بر به كارگيري  تاييد و نامه پلي استايرن هندارد و تاييديه بلوكاستاارائه نامه  ، در صورت اجراي سقف كروميت -4
 مورد اشاره ساختمان

 گزارش بازديد كارشناسان سازمان و تاييد مطابقت با اجرا و عدم وجود نواقص فني و اجرايي -5

 در صورت وجودسازه نامه ناظر جهت تاييد و رفع نواقص  -6

 سه سقف ( بدون احتساب طبقات زيرزمين )ي در خصوص ساختمانهاي باالتاييديه آسانسور  -7

 

 مجري ذيصالح  داراي و  گزارش بازديد ازملكدر متر مربع 880سقف يا متراژ باالي  5باالي ساختمان هاي ب) 
 بازديد از ملك شهرداريكپي پروانه و گزارش   -1

 با امضاء كامل تمام چهار گروه مهندسين مربوطهكارت نظارت  -2

 ( مصوب سازمان ) اجرايي سازه + معماري ، تاسيسات برق ازبيلت  نقشه هاي -3

به كارگيري بلوكه هاي مذكور در در صورت اجراي سقف كروميت ، ارائه نامه استاندارد و تاييديه بلوكه پلي استايرن و نامه تاييد ناظر مبني بر  -4
 ساختمان مورد اشاره

 و تاييد مطابقت اجرا با نقشه مصوب در كليه موارد سازه و معماري و تاسيسات و عدم وجود نواقص فني نظارت مضاعفگزارش كارشناسي  -5

 نامه ناظر جهت تاييد و رفع نواقص در صورت وجود  -6

 دفترچه اطالعات  -7

 تاييديه آسانسور  -8

 متر مربع ) 2000سقف و يا متراژ باالي  5( در خصوص ساختمانهاي باالي تاييديه آتش نشاني  -9

 

 مجري ذيصالح  فاقدو متر مربع درگزارش بازديد از ملك  880سقف يا متراژ باالي  5ج) ساختمان هاي باالي 
 بايد ارائه گردد.موارد ذيل نيز   ) عالوه بر مدارك مربوط به بند ( ب

 بيمه نامه تضمين كيفيت ساختمان -1

 ) ارائه گردد. 27ماده ميبايست توسط انجمن كارشناسان رسمي (گزارش كارشناسي بند (ب) ،  5گزينه شماره در خصوص  -2

 لحاظ كرد.سقف در نقشه هاي از بيلت تاسيسات بايد موارد آتشنشاني مثل دتكتور و ..... را  5تبصره : در ساختمان هاي 

 

 توجه : مدارك مي بايست به سرگروه منطقه تحويل داده شود .


