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 مشخصات کلی پروژه 

 غوٌان پصوژه 

 موعلى شًصداری 

 پالک ثتحی 

 هام مانک 

 هٌظازی کس  

 ظارحماهی پصواهى جاریذ و شماره 

 معاخث زمین در وضع مٌجٌد 

 معاخث زمین ظتق ظوس 

 معاخث زیصةوا 

  ظارحماهی پصواهى ظتلات جػساد  

 ارجفاع ظارحمان از ظعح زمین 

 کارةصی 

 مًوسظی هظام پایى و ظارحماهی پصواهى در مػمار ظصاح  

 آدرس 

 جاریذ ارائى 

 موقعیت بنا 

  و یا ملیاظی کى هعتث ةى یک گشر اصهی شًص كاةم  102000هلشى يٌایی مدم )ممًٌر ةى مًص مًوسس هلشى ةصدار( در ملیاس

 شواظایی ةاشس

  ظارحمان هعتث ةى ریاةان اصهیهلشى مٌكػیث 

 هلشى دظحصظی يای ظٌاره و پیاده در ظایث پالن 

 پروانه ساختمانی 

 ظارحماهی پصواهى اصالح صٌرت در چًارم صفدى و ظارحماهی پصواهى ظٌم و دوم ، اول صفدات جصٌیص* 

 پالن معماری 

 يای ةصش ظتلات، و يمکف پارکیوگ، پالن0  شامم ظارحماهی پصواهى صسور يوگام موعلى شًصداری جٌظط شسه جاییس مػماری هلشى 

 *100/1 یا200/1 ملیاس در...  و ظٌنی و غصضی

 کمیسیون ماده صذ 

  در صٌرت وجٌد يصگٌهى جزهف 100رای کمیعیٌن ماده 
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   چک لیست کنترل نماهای ساختمانی 

 اظکن فصم جکمیم شسه چک نیعث کوحصل همايای ظارحماهی ةا مًص و امضاء مًوسس ظصاح 

 شناخت وضع موجود 

 ارائى مسارک و معحوسات معاةق چک نیعث کوحصل هما انضامی  ةا ذکص جاریذ غکعتصداری مسارک مصةٌط ةى شوارث وضع مٌجٌد(

* اظث(
 

 طرح پیشنهادی 

  ارائى مسارک و معحوسات معاةق چک نیعث کوحصل هما انضامی اظث(مسارک مصةٌط ةى ظصح پیشوًادی در رصٌص ظصاخی( *
 

 فیمصالح مصر 

 ارائى مسارک و معحوسات معاةق چک نیعث کوحصل هما انضامی اظث(مسارک مصةٌط ةى ظصح پیشوًادی در رصٌص مصانح مصصفی( * 

 تجهیزاتی و تاسیساتی الحاقات 

 ارائى مسارک و معحوسات معاةق چک نیعث کوحصل هما مسارک مصةٌط ةى ظصح پیشوًادی در رصٌص انداكات جاظیعاجی و ججًیضاجی(

 * اظث(انضامی 

 بام 

 ارائى مسارک و معحوسات معاةق چک نیعث کوحصل هما انضامی اظث( مسارک مصةٌط ةى ظصح پیشوًادی در رصٌص ةام( * 

 بعذی سه تصاویر 

  ارائى هلشى ظصح هما در ملیاس مواظب ةى يمصاه جصاویص ظى ةػسی ظصح هما ةا ذکص جوط و رهگ مصانح ةصٌرت رهگی ممًٌر ةى مًص

 *مًوسس ظصاح

 ٌرپصدازی راص داشحى ةاشس.(هکهیى جتًى يا ) ارائى همای شب در صٌرجی کى ظى ةػسی  ظصح 

 

 

 

 

 

 گصدد. ارائى مجضا شیث چوس در جص دكیق ةصرظی موظٌر ةى *


