
  گزارش بازديد مهندس ناظر بر احداث سازه گلخانه 
 مرحله اول

  

  

  مهندس ناظر
  .......................................... نام و نام خانوادگي

  ...................................شماره نظام مهندسي 
  ................................................... شماره تماس

 كارفرما
  ........................................... نام و نام خانوادگي

  ثابت ........................................... شماره تماس
  شماره تماس همراه ........................................

  

  پيمانكار
  ............................................... نام و نام خانوادگي

  ............................................................. نام شركت 
  ...........................................شماره نظام مهندسي 

  .......................................................... شماره تماس
  وانه تاسيسپر

  ......................................................................شماره 
  .......................................................................تاريخ 

  ................................ مساحت زمين معرفي شده
  .......................................... گلخانهسالن مساحت 

  .......................................................... نوع محصول

 نشاني محل احداث گلخانه
..............................................................................  

.............................................................................  

  قرارداد
  ..................................... شماره
  ......................................  تاريخ

  ...............................مدت  ......

  توضيحات      موضوع
    تاييد  عدم  تاييد  ارائه شده توسط كارفرماUTM مكان با نقشه  UTMتطبيق 

    عدم مطابقت  مطابقت  ابعاد جانمايي با پالن اوليه طرح مشاور
    عدم تاييد   تاييد  با پالن طرح مشاورجهت احداث گلخانه متناسب 

فواصل عوارض طبيعي و غيرطبيعي موثر در سايه اندازي روي گلخانه رعايت 
  شده است؟ 

    عدم رعايت  رعايت

    عدم تاييد   تاييد  شيب بندي و تسطيح
    انجام نشده  انجام شده  پي كني ها در محل پيش ببيني شده و به نحو مناسب

    انجام نشده  انجام شده  پي كني ها در عمق و ابعاد مناسب با طرح مشاور
    درجا  پيش ساخته  نوع فونداسيون

    فاصله فونداسيون ها در رديف هاي طولي 
    فاصله فونداسيون ها در رديف هاي عرضي

  ستون درجا  صفحه ستون  ستونك انتظار  نحوه اتصال ستون به فونداسيون
    نوع، مشخصات و ابعاد ستونك انتظار
    نوع، مشخصات و ابعاد صفحه ستون
    نوع، مشخصات و ابعاد خاموت بندي

    نوع، مشخصات و ابعاد پالستر يا پوشش داخل گودال 
    بتن خالطه اي  بتن آماده  نحوه تامين بتن
  موارد پيوست:

 تصوير قرارداد مهندس ناظر و كارفرما -1

 زمين  UTMنقشه و نقاط  -2

  و مراحل انجام كار در مرحله اول تصوير و عكس از محل احداث گلخانه -3
  توصيحات مهندس ناظر:
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  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استانتوضيحات 
  
  

  ساير توضيحات
به موارد خالف ضوابط و مقررات احداث گلخانه در محل مورد اشاره و همچنين مغايرتهاي مشاهده شده در اجراي فونداسيون با نقشه و در اين قسمت ناظر 

  سالن ها اشاره مي نمايد. طرح مشاور در ابعاد و اندازه و همچنين جهت نامناسب استقرار 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .......   مي باشد    نمي باشدموارد فوق مورد تاييد اينجانب ........................................ سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان ........

 

 امضاء و مهر پيمانكار امضاء و مهر كارفرما امضاء و مهر مهندس ناظر


