
  تاريخ بازديد                                                                                                                             

   هایمرحله اول تأسيسات برقی ساختمان  گزارش 
  واحد  سقف و کمتر از  تا   

  

  ملکمشخصات   پیمانکار برق  مالک  مهندس ناظر  
  :آدرس         نام و نام خانوادگی

  :پالك ثبتی         شماره اقتصادي/ کد ملی
  :تاریخ پروانه   :شماره پروانه         شماره تماس
  : تجاري تعداد واحد  : واحد مسکونیتعداد     ----------     شماره پروانه

  

  

  ).مان اجرا گرددمی بایست بر اساس الزامات و استانداردهاي مقررات ملی ساختتمام عملیات اجرایی (

یف
رد

  

  امتیاز اخذ شده  حداکثر امتیاز  خیر/ بله/ انجام شده  جزئیات و شرح  عنوان 

  

ت 
العا

اط
لی

کمی
ت

  

  ---  ---    آیا نقشه اجرایی ساختمان با نقشه طراحی شده یکسان است ؟
  ---  ---    صورت تغییر نقشه، آیا نقشه جدید تهیه گردیده است ؟در 

  

امه
وه ن

شی
ت 

زاما
ال

 
ی 

ظارت
ن

  

  ---  ---    گردیده است؟بر اساس مجوز احداث بنا رعایت وضعیت حریم شبکه 
  ---  ---    کمیسیون شرکت توزیع، نیاز به پست زمینی می باشد ابالغیهبا توجه به آیا 

  ---  ---    استارایه شده در صورت نیاز به پست زمینی، آیا محل پست مطابق کروکی 
  ---  ---    حل تابلو به انضمام جانمایی ارائه گردیده استتوصیه ناظر در خصوص م

  

ري
گذا

له 
لو

  

        مکان مناسب نصب تمام تجهیزات
        استاندارد و ریل هاي فلزيخروجی  عبیه ي ورودي،تدر تابلوها، 

        مناسب لوله ها قطررعایت 
        ...)تعداد خم، قطر مناسب، تعبیه جعبه کشش و (خم هاي مناسب 

        استفاده از اتصاالت صحیح
        افقی و عموديلوله گذاري در مسیر مناسب و به صورت 
        مهار لوله ها در کف و سقف

        استفاده از لوله صلب یا فوالدي و یا عدم عبور لوله : در کف حمام و سرویس ها
        ...)یدها، پریزها و تابلوها،کل( تجهیزات استاندارد براي کلیهارتفاع رعایت 

        ...عمق مناسب قوطی ها ، جعبه تقسیمها و 
               180با خم  ضد زنگ صلبخروجی تجهیزات فضاي باز داراي  لوله 

        پوشش لوله ها با مالت ماسه و سیمان
        عایق بندي در محلهاي تقاطع و مجاورت تأسیسات حرارتی

        از یکدیگر... و  پریز، آنتن، کولرروشنایی ،  طی هايو قوتفکیک لوله 
        استفاده از باکس و تقسیمات مناسب 

        عبور کلیه لوله هاي ورودي واحدها و مشاعات از فضاي عمومی 
        سیستم اطالع رسانی و هشدار هاي سیستم برق اضطراري،لوله تعبیه 

        ن مناسباستفاده از داکت، سینی و نردبا

      مجموع امتیازات مرحله اول  . . .
  

  

  ادامه در صفحه دوم                                                                                مدت اعتبار این فرم جهت اعالم نتایج بازرسی یک ماه می باشد: توجه 
  

 



. . . . . . . . . . . . . . . س ناظر تأسیسات الکتریکی ساختمان با پروانه اشتغال به کار شماره مهند. . . . . . . . . . . . . . . . اینجانب
ه انضمام چک بدر دو صفحه . . . / . . . / . . . در تاریخ . . . . . . . . . . . . . . با احتساب امتیاز گزارش مرحله اول  پالك فوق الذکر را 

   .می نمایم به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان ارائه ن، تأسیسات برق ساختما لیست نظارت

    قابل ارزشیابی می باشدبوده و  باالتر از ساختمان تأسیسات الکتریکی نمره ارزشیابی 

  می باشد نقابل ارزشیابی بوده و   کمتر ازتأسیسات الکتریکی ساختمان نمره ارزشیابی 

                                               :   مهر و امضاء مهندس ناظر 

  
  :ثبت و ارجاع 

  
  

   
  :درج نواقص توسط بازرس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : پس از رفع نواقصتأیید مهندس ناظر 
  
  
  

  



 
  استان همدان 

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

  واحد سقف و کمتر از  تا  ساختمان

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

  ............................. .................... ..... ..... ................................................... :مالک 

اد 
رد

خ
  

  

بديهی است  بقيه موارد توسط . قابل ذکر است که چک ليست ذيل بخشی کوچک  از مواردی است که بايد توسط ناظر کنترل شود        
  .ارت خواهد شدناظر کنترل و نظ

 انجام شده  جزئیات و شرح  ردیف

  
            .از لوله کشي هاي جداگانه استفاده شده است... )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 .س ديوارها موازي يا عمود ميباشندلوله هاي روکار و توکار اجرا شده با خط الرا
   .نشده است

  سر لوله ها در محل اتصاالت، جهت عدم ورود نخاله هاي ساختماني ، مسدود ميباشد.   
   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) تابلو مشترک و تابلو واحد ( 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  70داخل آشپزخانه ها جهت تغذيه ماشين لباسشويي و ظرفشويي از كف تمام شده واحد ها 
سانتيمتر باشد همچنين  30ها از كف تمام شده نبايد كمتر از  تلفن و آنتن در داخل واحدقوطي هاي پريز برق ،

  .سانتيمتر است  220ارتفاع نصب چراغهاي ديواري 

  

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

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

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

  

  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 .اده شودبين تابلو اصلی و تابلو طبقات و  مشترک بايد از کابل استف (
   .استفاده شده است

  از فضای عمومی راه پله ميباشد ، سيني ها ، داكت ها و غيرهمسير عبورکليه لوله های برق از جمله درب بازکن.   
   انجام شده است جهت روشنايی اضطراریلوله گذاری.    

  . مهندس ناظر پروژه تاييد مينمايم که کل چک ليست فوق انجام شده است               اينجانب                    
  مهر و امضا

  
  


