
 گزارش بازدید مهندس ناظر
 

 پالک ثبتی   شماره پرونده  تاریخ شماره پروانه

 اصلی فرعی قطعه   نام مالک    تخریب و نوسازی

      کد شناسایی    آخرین گواهی

      کد پستی    پایان کار
 

 نشانی ملک
 

  سایر:  غربی:  جنوبی:  شرقی:  شمالی: فاصله تا خیابان اصلی

  سایر:  غربی:  جنوبی:  شرقی:  شمالی: مجاور ملک عرض گذر
 

 ابعاد ملک موجود  ابعاد ملک طبق سند

 طول جهت ردیف  طول جهت ردیف

  شمال به پالک 1   شمال به پالک 1

  شرق به پالک 2   شرق به پالک 2

  جنوب به پالک 3   جنوب به پالک 3

  غرب به گذر 4   غرب به گذر 4
 

  توضیحات ابعاد و پخ ها 
 

 جزئیات گزارش
 

  کاربری طبق پروانه:  تراکم طبق پروانه:   مرحله ساخت:

  جهت شیب:  شیب زمین:  نوع زمین:

  نوع پی:  نوع اسکلت:  نوع سقف:

  محوطه سازی:  نماسازی :  پوشش بام:

  تامین انرژی:  پله فرار:  آسانسور:

  تامین آب:  فاضالبسیستم   نوع تاسیسات:

  :     طبقات:    کل:زیرزمین تعداد طبقات مجاز

  :     طبقات:    کل:زیرزمین تعداد طبقات موجود

  :  %60تعداد درختان مازاد بر   پارکینگ تامین شده:  پارکینگ مورد نیاز:

  : %60تعداد درختان کمتر از   درخت واقع در محوطه:  درختان واقع در ملک:

  ارتفاع پیلوت:  شیب رمپ:  عرض رمپ:

  ارتفاع نورگیر:  ارتفاع همکف از سطح زمین:  ارتفاع زیرزمین:

  ارتفاع مغازه:  تعداد مغازه:  مساحت حیاط خلوت:

  تعداد پالک های عقب نشینی کرده:  تعداد قطعه زمین دایر ساختمانی:  تعداد قطعه زمین بایر:

 طول گذر است: %20طول یا بر عقب نشینی بیشتر از   پیش آمدگی نسبت به مجاورین:  پیش آمدگی بر روی گذر:
 

 کروکی
 

 



 

 جدول بنای مجاز
 

 راهرو عمومی آسانسور و البی پارکینگ راه پله انبار تاسیسات مسکونی کاربری
 جمع

 مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد طبقات

              همکف

              طبقه اول

              طبقه دوم

              طبقه سوم

              طبقه چهارم

              طبقه پنجم

              سایر

              جمع
 

 جدول بنای موجود
 

 راهرو عمومی آسانسور و البی پارکینگ راه پله انبار تاسیسات مسکونی کاربری
 جمع

 مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد طبقات

              همکف

              طبقه اول

              طبقه دوم

              طبقه سوم

              طبقه چهارم

              طبقه پنجم

              سایر

              جمع

 

 توضیحات مهندس ناظر
 

 

 مامور بازدید: تاریخ وقوع خالف :  بنای موجود خالف:     دارد            ندارد  
 

 مهندس ناظر مشخصات
 

  پروانه اشتغال :  نظام مهندسی :  نام

  امضاء  برگ تعهد :  شهرسازی :

 

  


