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  مشخصات مهندس ناظر) الف
 ...................................... :نام

 ...................................... :نام خانوادگی
شـــماره پروانـــه اشـــتغال بکـــار 

 :مهندسی
...................................... 

 ...................................... :شماره عضویت نظام مهندسی
 ...................................... :شماره شهرسازی

 ...................................... :تلفن تماس
 ........................................................................................................................................... :آدرس

  
  

  مشخصات مالک) ب
 ...................................... :نام

 ...................................... :نام خانوادگی
 ...................................... :تلفن تماس

 ........................................................................................................................................... :آدرس

  
  

  مشخصات ساختمان) ج
  

 ...................................... :شماره پالک ثبتی ...................................... :شماره پروانه
 ...................................... :ریمنطقه شهردا ...................................... :شماره جواز

 ...................................... :نوع تصرف ...................................... :سال ساخت 
 ...................................... :کل مساحت زیربنای هر طبقه ...................................... :مساحت کل زمین

 ...................................... :تعداد واحد در هر طبقه ...................................... :تعداد طبقات
   ...................................... :تعداد متصرف

  

این فرم باید توسط مهندس ناظر ساختمان تکمیل و پس از امضاء و تأیید امضاء همراه با 
 .به شهرداری منطقه تحویل شودبرگ نظارت 



 

  )این بخش به بازرسی و کنترل اجرای کار در کارگاه اختصاص دارد(فهرست بازبینی) د
  
  :ها و مدارک موارد عمومی و محتوای نقشه -1
  
  ؟رعایت شده است 2-0-10-13ها، بند  آیا در نقشه -1-1
  خیر                             بله
  
  ؟ رعایت شده است 3-0-10-13ها، بند  در نقشهآیا  -1-2
  خیر                             بله
  
  ؟ارائه شده است) Legend(اتها، عالئم و اختصار در نقشهآیا  -1-3
  خیر                             بله
  
  است؟ رعایت شده 5-0-10-13ها، جداول و غیره، بند  ، طرحواره)رایزرها( برای نمودارهای باالروآیا  -1-4
  خیر                             بله
  
  ؟مطابقت دارد 1-10-13ها با بند  آیا محتوای نقشه -1-5
  خیر                             بله
  
  مطابقت دارد؟ 2-10-13محتوای مدارک با بند آیا  -1-6
  خیر                             بله
  
  شده است؟ ارائه ا، توضیحات عمومی، جزئیات و غیرهه ها و مدارک، یادداشت در نقشهآیا  -1-7
  خیر                             بله
  
  است؟ های معماری هماهنگ ها با آخرین نقشه ا نقشهآی -1-8
  خیر                             بله
  
  است؟ های تاسیسات مکانیکی هماهنگ ها با آخرین نقشه نقشهآیا  -1-9
  خیر                             بله
  
آسانسورها و غیره، تـأمین   مکانیکییسات های تاس ها و سیستم ها نیازهای برقی تجهیزات، دستگاه آیا در نقشه -1-10

  ؟شده است
  خیر                             بله
  



 

هـا و غیـره    ها اطالعات مورد نیاز از قبیل عنوان نقشه، مقیاس نقشه، شماره نقشه، فهرست نقشـه  در نقشهآیا  -1-11
  شده است؟ ارائه
  خیر                             بله
  :روشنایی -2
  شده است؟ تامین 1-0-2-اساس پها و فضاها، بر آیا شدت روشنائی داخل برای اتاق -2-1
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  3-0-2-در تامین شدت روشنایی داخلی، بندپآیا  -2-2
  خیر                             بله
  
چراغ مناسب، با توجه به کاربری فضـا و یـا اتـاق و براسـاس رانـدمان و       برای تامین شدت روشنایی داخلی،آیا  -2-3

  شده است؟ ضریب بهره، نوع المپ، رنگ نورو غیره، انتخاب
  خیر                             بله
  
ی هـا  ها با توجه به ارتفاع نصب آنها، با خصوصـیات فضـا و نقشـه    آرایش چراغها و حداکثر فاصله نصب چراغآیا  -2-4

  است؟ شدهمعماری هماهنگ 
  خیر                             بله
  
هـای هـوا و بازدیـد، نـوع      آیا محل نصب و نوع چراغ با شرایط محل، نقشه معماری، کاربری فضا یا اتاق، دریچه -2-5

  سقف و غیره هماهنگ است؟
  خیر                             بله
  
های قطع و وصل و کنترل روشنائی با نیازهای فضا و  و وصل روشنائی و سایر سیستم موقعیت کلیدهای قطعآیا  -2-6

  ؟های معماری هماهنگ است یا اتاق و نقشه
  خیر                             بله
  
  ؟رعایت شده است 1-0-9-13ای، بند  در محاسبات جریان مجاز مدارهای روشنائی با المپ رشتهآیا  -2-7
   خیر                             بله
  
شده  رعایت 2-0-9-13در محاسبات جریان مجاز مدارهای روشنائی با المپ تخلیه الکتریکی در گازها، بند آیا  -2-8

  است؟
  خیر                             بله
  
  است؟ رعایت شده 3-0-9-13بند  در طراحی مدارهای روشنائی،آیا  -2-9
  خیر                             بله
  



 

  است؟ رعایت شده 4-0-9-13در طراحی مدارهای روشنائی، بند آیا  -2-10
  خیر                             بله
  
  شده است؟رعایت  1-1-9-13طراحی مدار روشنائی واحدهای مسکونی، بند آیا در  -2-11
  خیر                             بله
  
  شده است؟ رعایت 1-3-13ی مدارهای روشنائی و برآورد توان کل نصب شده، بند طراحآیا در  -2-12
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-0-6-13آیا در انتخاب نوع و مشخصات مدار روشنائی، بند  -2-13
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  3-0-6-13دارهای روشنائی، بند آیا در اعمال ضریب همزمانی م -2-14
  خیر                             بله
  
  شده است؟ رعایت 4-0-6-13مجاز هادیهای مدار روشنائی، بند آیا در انتخاب جریان  -2-15
  خیر                             بله
  
  ؟مطابقت دارد 5-0-6-13، بند )ار داخلیمد( Eمقدار افت ولتاژ مدار روشنائی با قسمت آیا  -2-16
  خیر                             بله
  
  است؟ رعایت شده 8-0-6-13در انتخاب سطح مقطع هادی خنثی مدار روشنائی، بند آیا  -2-17
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 9-0-6-13انتخاب سطح مقطع هادی مدار روشنائی، بند آیا در  -2-18
   خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-2-6-13کشی آن، بند  انتخاب مجاری عبور مدار روشنائی و سیمآیا در  -2-19
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-2-6-13بند  5های مدار روشنائی، جدول شماره  انتخاب لوله برای عبور سیمآیا در  -2-20
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 3-2-6-13انتخاب اندازه لوله مدار روشنائی، بند آیا در  -2-21
  خیر                             بله
  



 

  رعایت شده است؟ 7-2-6-13کشی روشنائی، بند  انتخاب نحوه مداربندی و لولهآیا در  -2-22
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 14-2-6-13انتخاب نوع سیم مدار روشنائی، بند آیا در  -2-23
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 16-2-6-13آیا در اتصاالت و انشعابات مدار روشنائی، بند  -2-24
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 18-2-6-13کشی روشنائی نوع روکار، بند  سیمآیا در  -2-25
  خیر                             بله
  
  شده است؟ رعایت 20-2-6-13کشی روشنائی، بند  در سیمآیا  -2-26
  خیر                             بله
  
  است؟ شده رعایت 1-0-7-13ی، بند کشی روشنائ در انتخاب تجهیزات سیمآیا  -2-27
  خیر                             بله
  
  است؟رعایت شده  2-1-7-13در انتخاب جریان اسمی  کلید روشنائی، بند آیا  -2-28
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 3-1-7-13کلید کنترل مدار روشنائی، بند آیا در  -2-29
   خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 4-1-7-13نحوه مداربندی کلید تبدیل و صلیبی، بند آیا در  -2-30
  خیر                             بله
  
شـده   بینـی  پیش 7-0-9-13هادی حفاظتی برای وصل به بدنه هادی چراغ، در مدار روشنائی، مطابق بند آیا  -2-31

  است؟
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-1-9-13مورد تعداد مدار روشنائی در واحدهای مسکونی، بند آیا در  -2-32
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-2-9-13مورد کلیدهای روشنائی حمام، بند آیا در  -2-33
  خیر                             بله



 

  
  ؟مطابقت دارد 4-2-9-13های نصب شده در محدوده دوش و حمام با بند  چراغآیا  -2-34
  خیر                             بله
  رعایت شده است؟و زیر بندهای مربوطه  3-9-13های نمناک و مرطوب، بند  سیستم روشنائی محیطآیا در  -2-35
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ و زیربندهای مربوطه  4-9-13های گرم، بند  سیستم روشنائی محیطآیا در  -2-36
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-1-5-9-13طراحی روشنائی ایمنی، بند آیا در  -2-37
  خیر                             بله
  
  ؟رعایت شده است 3-1-5-9-13ای روشنائی از منبع نیروی اضطراری، بند در تغذیه مدارهآیا  -2-38
  خیر                             بله
  
  شده است؟ نقشه روشنائی، محل نصب و نام تابلو برق تغذیه کننده مدار روشنائی مشخصآیا در  -2-39
  خیر                             بله
  
  شده است؟ی، شماره تعیین کننده تغذیه مدار روشنائی، مشخص نقشه روشنائآیا در  -2-40
   خیر                             بله
  
  ؟شمار مدار روشنائی با شماره دیاگرام تابلوی برق مربوطه مطابقت داردآیا  -2-41
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 3-روشنائی، جدول پ رن مقدار باتعیین ضرایب همزمانی مربوط به تعییآیا در  -2-42
  خیر                             بله
  
  :پریزهای برق عمومی، اختصاصی، تغذیه دستگاهها و تجهیزات -3
  آیا پریزهای عمومی با توجه به کاربری فضا و یا اتاق در نظر گرفته شده است؟ -3-1
  خیر                             بله
  
  آیا پریزهای اختصاصی برای تغذیه تجهیزات با توجه به نیاز و محل استقرار تجهیزات در نظر گرفته شده است؟  -3-2
  خیر                             بله
  
آیا تغذیه دستگاهها و تجهیزاتی که نیاز به تامین برق دارند با توجه به مشخصات فنـی آنهـا، محـل اسـتقرار و      -3-3

  جمله دستگاهها و تجهیزات سیستم تاسیسات مکانیکی و غیره در نظر گرفته شده است؟ غیره از



 

  خیر                             بله
  
  
  ؟ارتفاع نصب پریزها با نیاز و کاربری فضا یا اتاق هماهنگ استآیا  -3-4
  خیر                             بله
  
  است؟ رعایت شده 1-3-1-13ه برای پریزها و دستگاههای نصب ثابت، بند در برآورد توان کل نصب شدآیا  -3-5
  خیر                             بله
  
  ؟مطابقت دارد 5-0-9-13تعداد پریز مصارف عمومی در هر مدار با بند آیا  -3-6
   خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 6-0-9-13مشخص، بند  تغذیه پریزهای یک اتاق یا فضایآیا در  -3-7
  خیر                             بله
  
  شده است؟ در نظر گرفته 7-0-9-13هادی حفاظتی در مدار پریز برای وصل به کنتاکت پریز براساس بند آیا  -3-8
  خیر                             بله
  
  ؟مطابقت دارد 8-0-9-13ارتفاع نصب پریزها با بند آیا  -3-9
  خیر                             بله
  
  ؟باشند پریزها مجهز به هادی حفاظتی می 9-0-9-13مطابق بند آیا  -3-10
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 12-0-9-13بند  انتخاب توان مصرفی هر مدار پریز،آیا در  -3-11
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-1-9-13، بند ق واحدهای مسکونیطراحی مدار پریز برآیا در  -3-12
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  2-1-1-9-13بند  طراحی پریزهای برق فضاهای مسکونی،آیا در  -3-13
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-0-6-13، بند نوع و مشخصات مدار پریزهادر انتخاب آیا  -3-14
  خیر                             بله
  



 

  ؟رعایت شده است 3-0-6-13در اعمال ضریب همزمانی مدار پریز، بند آیا  -3-15
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 4-0-6-13بند  پریز، جریان مجاز هادیهای مدارآیا در انتخاب  -3-16
  خیر                             بله
  
  ؟مطابقت دارد 5-0-6-13، بند )تجهیزات( Eآیا مقدار افت ولتاژ مدار تغذیه دستگاهها و تجهیزات با قسمت -3-17
   خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 9-0-9-13ریز، بند در انتخاب سطح مقطع هادی مدار پآیا  -3-18
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-2-6-13کشی آن، بند  مجاری عبور مدار پریز و سیمآیا در انتخاب  -3-19
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-2-6-13بند  5ره های مدار پریز، جدول شما لوله برای عبور سیمآیا در انتخاب  -3-20
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 3-2-6-13اندازه لوله مدار پریز، بند آیا در انتخاب  -3-21
  خیر                             بله
  
  است؟رعایت شده  7-2-6-13کشی پریز، بند  نحوه مداربندی و لولهآیا در انتخاب  -3-22
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 14-2-6-13انتخاب نوع سیم مدار پریز، بند آیا در  -3-23
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 16-2-6-13اتصاالت و انشعابات مدار پریز، بند آیا در  -3-24
  یر خ                            بله
  
  رعایت شده است؟18-2-6-13پریز نوع روکار، بند کشی  آیا در سیم -3-25
  خیر                             بله
  
  است؟ رعایت شده 20-2-6-13، بند پریزکشی  آیا در سیم -3-26
  خیر                             بله
  



 

  ست؟رعایت شده ا 1-0-7-13، بند کشی پریز سیمآیا در  -3-27
  خیر                             بله
  
  ؟باشند می 1-2-7-13پریزهای یک فاز و سه فاز دارای شرایط بند آیا  -3-28
   خیر                             بله
  
  ؟مطابقت دارد 2-2-7-13جریان نامی پریزهای یک فاز با بند آیا  -3-29
  خیر                             بله
  
  ؟مطابقت دارد 3-2-7-13آیا جریان نامی پریزهای سه فاز با بند  -3-30
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-2-9-13پریزها یا هر وسیله برقی در حمام، بند آیا در مورد  -3-31
  خیر                             بله
  
رعایت شـده   و زیربندهای مربوطه 3-9-13و مرطوب، بند  های نمناک ت محیطدر پریزها و تغذیه تجهیزاآیا  -3-32

  است؟
  خیر                             بله
  
  ؟و زیربندهای مربوطه رعایت شده است 4-9-13 بند های گرم، در پریزها و تغذیه تجهیزات محیطآیا  -3-33
  خیر                             بله
  
های پریز، تغذیه دستگاهها و تجهیزات، محل نصب و نام تـابلو بـرق تغذیـه کننـده مـدار پریزهـا،        نقشه درآیا  -3-34

  شده است؟ دستگاهها و تجهیزات مشخص
  خیر                             بله
  
مشـخص   های پریز، تغذیه دستگاهها و تجهیزات، شماره تعیین کننده تغذیـه مـدارهای مربوطـه،    در نقشهآیا  -3-35

  شده است؟ 
  خیر                             بله
  
های مـدارهای دیـاگرام تـابلو بـرق      های پریز، تغذیه دستگاهها و تجهیزات با شماره شماره مدارها در نقشهآیا  -3-36

  ؟مربوطه مطابقت دارد
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 3-ه به تعیین بار پریزها، جدول پضریب همزمانی مربوطتعیین آیا در  -3-37
  خیر                             بله



 

  :تابلوهای توزیع برق  -4
  در دیاگرام تابلو انعکاس دارد؟ 1-4-0-13آیا سیستم نیروی انتخاب شده برای ساختمان مطابق بند  -4-1
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  3-2-2-13یین مدارهای تابلو برق، بندآیا در تع -4-2
  خیر                             بله
  
  شده است؟ توجه 4-2-2-13تعیین منابع تغذیه تابلو، به بند آیا در  -4-3
  خیر                             بله
  
  ؟ده استرعایت ش 8-2-2-13آیا در انتخاب تجهیزات حفاظتی تابلو، بند -4-4
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟1-2-3-2-13انتخاب ولتاژ تجهیزات بکار رفته در تابلو، بند آیا در  -4-5
  خیر                             بله
  
  ؟رعایت شده است 2-2-3-2-13در انتخاب شدت جریان تجهیزات بکار رفته در تابلو، بند آیا  -4-6
   خیر                             لهب

  
  رعایت شده است؟ 3-2-3-2-13انتخاب فرکانس تجهیزات بکار رفته در تابلو، بندآیا در  -4-7
  خیر                             بله
  
  شده است؟رعایت  4-3-2-13در انتخاب تجهیزات بکار رفته در تابلو، بند آیا  -4-8
  خیر                             بله
  
  ؟تعیین شده است 1-3-1-13توان کل نصب شده یا بار متصل، در تابلو، مطابق بند آیا  -4-9
  خیر                             بله
  
 2-4-3و زیربنـدهای آن و بنـد پ   3-3در تابلو، مطابق بندپ ) دیماند(حداکثر بار درخواست و یا بار تقاضاآیا  -4-10

  ؟ستتعیین شده ا
  خیر                             بله
  
) اختصاصی (فشار ضعیف و یا فشار متوسط) انشعاب(دیاگرام مربوط به تابلو و یا تابلوهای تامین نیروی برقآیا  -4-11

  ارائه گردیده است؟
  خیر                             بله
  



 

  رعایت شده است؟ 2-1-4-13و  1-1-4-13دهایو تجهیزات انشعاب، بنبرای محل نصب تابلو آیا  -4-12
  خیر                             بله
  
برای نصب تابلوهای فشار متوسط و تابلوهای فشار ضعیف، در صورت نیـاز بـه پسـت ترانسـفورماتور بـرای      آیا  -4-13

  رعایت شده است؟  2-4-2-4-13و  1-4-2-4-13تامین نیروی برق، بندهای 
  خیر                             بله
  
، ارائـه  1-4-4-13تابلوهای برق اضطراری، در صورت نیاز ساختمان به نیروی برق اضطراری، مطـابق بنـد   آیا  -4-14

  شده است؟
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-1-5-13طراحی تابلو، بند آیا در  -4-15
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-2-1-5-13طراحی تابلو، بند آیا در  -4-16
  خیر                             بله
  
  ؟و زیربندهای آن رعایت شده است 3-1-5-13برای محل نصب تابلوها، بند آیا  -4-17
   خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟و زیربندهای آن،  2-5-13دخصوص فیوزهای تابلو، بنآیا در  -4-18
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟و زیربندهای آن،  2-2-5-13خصوص کلیدهای خودکار مینیاتوری تابلو، بندآیا در  -4-19
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟و زیربندهای آن  3-2-5-13و، بند تابل) اتوماتیک(خصوص کلیدهای خودکارآیا در -4-20
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 4-2-5-13تابلو، بند ) کنتاکتورها( آیا درخصوص کلیدهای مغناطیسی -4-21
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ و زیربندهای آن، 5-2-5-13درخصوص کلیدهای مجزاکننده بار تابلو، بندآیا  -4-22
  خیر                             بله
  



 

رعایـت شـده    و زیربندهای آن،  6-2-5-13خصوص کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده تابلو، بند آیا در -4-23
  است؟

  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  4-0-6-13ایل حفاظتی تابلو، بندانتخاب جریان مجاز وسآیا در  -4-24
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟1-1-10-13موارد مربوط به تابلو در بندآیا  -4-25
  خیر                             بله
  
  است؟ شده تعریف و مشخص 1سیستم نیروی برق و الزامات آن در دیاگرام تابلو، براساس پیوستآیا  -4-26
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟در تابلو،  2-4-1الزامات بند پآیا  -4-27
  خیر                             بله
  
  ؟رعایت شده است 6-4-1، بند پTNدر طرح تابلو با سیستم نیروی برق آیا  -4-28
   خیر                             بله
  
  ؟رعایت شده است 8-4-1برای قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه بند پآیا  -4-29
  خیر                             بله
  
  ؟مشخص شده است 6-1ترمینال اصلی اتصال زمین در دیاگرام تابلو اصلی براساس بندپآیا  -4-30
  خیر                             بله
  
محل نصب تابلوها از نظر ابعاد مورد نیاز تابلو، دسترسی، رعایت حریم، توکار یا روکار بودن تابلو و غیره بـا  یا آ -4-31

  است؟ های معماری و غیره هماهنگ نقشه
  خیر                             بله
  
هـای   اصـلی، تابلوهـای سیسـتم    دیاگرام کلیه تابلوهای مورد نیاز از جمله تابلوهای فرعی، نیمـه اصـلی یـا   آیا  -4-32

  شده است؟ تاسیسات مکانیکی، آسانسورها و غیره ارائه
  خیر                             بله
  
  است؟ ها از جمله روشنائی، پریز و غیره هماهنگ گذاری تابلوها با سایر نقشه کدگذاری یا نامآیا  -4-33
  خیر                             بله
  



 

  مشخص شده است؟ های مربوطه، نحوه تغذیه تابلوها در دیاگرامیا آ -4-34
  خیر                             بله
  
  است؟  ها از جمله روشنائی، پریز و غیره هماهنگ شماره مدارهای دیاگرام تابلو با سایر نقشهآیا  -4-35
  خیر                             بله
  
  ؟اری، در صورت نیاز ساختمان به برق اضطراری، مشخص شده استتابلوهای اضطرآیا  -4-36
  خیر                             بله
  
شـده  نحوه تغذیه و سیستم تغذیه تابلوهای اضطراری، در صورت نیاز ساختمان به برق اضطراری، مشخص آیا  -4-37

  است؟
  خیر                             بله
  
گیری بار مصرفی برق برای بار آکتیـو و یـا بـار رآکتیـو در صـورت نیـاز، در دیـاگرام         نحوه اندازهسیستم و آیا  -4-38

  مشخص شده است؟  تابلوهای مربوطه،
  خیر                             بله
  
 ی اصالح ضریب قدرت درصورت نیاز طرح، به بانک خـازن، در دیـاگرام تابلوهـای مربوطـه     سیستم و نحوهآیا  -4-39

  ؟مشخص شده است
  خیر                             بله
  
  است؟ عالئم به کار گرفته شده در دیاگرام تابلوها تعریف و مشخص شده است و با جدول عالئم هماهنگآیا  -4-40
  خیر                             بله
  
  :توزیع نیروی برق  -5
  رعایت شده است؟ 1-4-0-13آیا در توزیع نیروی برق ساختمان، بند  -5-1
  خیر                             بله
  
-13آیا نوع درخواست نیروی برق تابلوهای توزیع نیرو از نظر نیاز به برق عادی، اضطراری و غیره براسا س بند  -5-2
  مشخص شده است؟  4-2-2-13و  2-2-3
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 6-2-2-13های توزیع نیروی برق شرایط محیط و بند  ن سطح مقطع هادیآیا در تعیی -5-3
  خیر                             بله
  
  



 

  رعایت شده است؟ 8-2-2-13برای تجهیزات حفاظتی شبکه توزیع نیروی برق، بند آیا  -5-4
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟12-2-2-13به شبکه توزیع نیروی برق، بندبرای دسترسی آیا  -5-5
  خیر                             بله
  
-0-4-13تعیین محل تحول نیروی برق یا سرویس مشترک به منظور تغذیه شبکه توزیع نیروی برق بندآیا در  -5-6
  رعایت شده است؟ 2-0-4-13و بند  1
    خیر                            بله
  
  شده است؟و زیربندهای آن رعایت  1-4-13تاسیسات انشعاب فشار ضعیف و توزیع آن، بند آیا در  -5-7
  خیر                             بله
  
 و زیربنـدهای آن  2-4-13تاسیسات انشعاب فشار متوسط و توزیع آن، در صـورت نیـاز سـاختمان، بنـد    آیا در  -5-8

  رعایت شده است؟
  خیر                             بله
  
شـده  رعایـت   1-3-4-13در توزیع انشعاب فشار ضعیف، شرایط الزم درخصوص الکترود اتصال زمین، بنـد  آیا  -5-9

  است؟
  خیر                             بله
  
الکترودهای اتصال  ادر توزیع انشعاب فشار متوسط و پست ترانسفورماتور، شرایط الزم درخصوص الکترود یآیا  -5-10

  شده است؟ رعایت 2-3-4-13زمین، بند 
  خیر                             بله
  
  است؟ درنظر گرفته شده 1-4-4-13شبکه توزیع نیروی برق اضطراری برای ساختمان، براساس بندآیا  -5-11
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-0-6-13بند  کشی توزیع نیرو، در کابلآیا  -5-12
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  4-0-6-13های توزیع نیرو، بند  در انتخاب جریان مجاز هادیآیا  -5-13
  خیر                             بله
  
  شده است؟ رعایت 5-0-6-13برای افت ولتاژ مجاز در شبکه توزیع نیرو، بند آیا  -5-14
  خیر                             بله



 

  رعایت شده است؟ 6-0-6-13کشی شبکه توزیع نیرو، بند  کابلآیا در  -5-15
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 7-0-6-13، بند کشی شبکه توزیع نیرو کابلآیا در  -5-16
   خیر                            بله
  
  رعایت شده است؟ 8-0-6-13در انتخاب سطح مقطع هادی خنثی در شبکه توزیع نیرو، بند آیا  -5-17
   خیر                             بله
  
در شبکه توزیع نیرو، نکات مربوط به ممنوعیت استفاده از چاه آسانسور به عنوان کانال باالرو بـرای شـبکه   آیا  -5-18

  رعایت شده است؟ 10-0-6-13مطابق بند  توزیع نیروی عمومی،
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-1-6-13مسیر شبکه توزیع نیرو، شعاع خمش کابل، مطابق بند آیا در  -5-19
  خیر                             بله
  
           هـا، بنـد   ینی فضـای مـورد نیـاز بـرای عبـور کابـل      ب کشی شبکه توزیع و یا پیش درجزئیات مربوط به کابلآیا  -5-20

  رعایت شده است؟13-6-0-2
  خیر                             بله
  
هـا روی   بینی فضای مورد نیاز برای عبـور کابـل   و یا پیش نیرو کشی شبکه توزیع مربوط به کابلجزئیات آیا در -5-21

  رعایت شده است؟ 3-1-6-13سینی کابل، بند 
  خیر                             بله
  
بنـد   ،باشـند  ها بصورت دفن شده در خـاک مـی   کشی شبکه توزیع نیرو که کابل در جزئیات مربوط به کابلآیا  -5-22

  رعایت شده است؟ و زیربندهای مربوطه، 13-6-1-5
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟1-1-5-9-13بند اضطراری ساختمانهای بلندمرتبه،  در شبکه توزیع نیروی برقآیا  -5-23
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  5-0-10-13های شبکه توزیع نیرو، بند  جزئیات و نقشهآیا در  -5-24
  خیر                             بله
  
  ؟و زیربندهای مربوطه مطابقت دارد 1-1-1پسیستم نیروی توزیع نیرو با بند آیا  -5-25
  خیر                             بله



 

برای شبکه توزیع نیرو  TN-C-Sسطح مقطع هادی مشترک و خنثی درصورت استفاده از سیستم نیروی آیا  -5-26
  ؟مطابقت دارد 2-4-1-با بند پ

  خیر                             بله
  
 1-5-1خنثی و خنثی در شبکه توزیع نیرو با بنـد پ  -های حفاظتی، مشترک حفاظتی ع هادیسطح مقطآیا  -5-27

  ؟مطابقت دارد
  خیر                             بله
  
  است؟ های مورد نیاز ارائه گردیده مسیرهای عبور افقی و عمودی شبکه توزیع نیرو و یا رایزر دیاگرامآیا  -5-28
   خیر                             بله
  
هـای   های الزم بـا نقشـه   فضای مورد نیاز برای عبور افقی و عمودی شبکه توزیع نیرو و همچنین دسترسیآیا  -5-29

  ؟معماری و غیره هماهنگ است
  خیر                             بله
  
هـای مربوطـه،    آن در نقشـه  شفت مورد نیاز برای عبور عمودی شبکه توزیع نیرو و دسترسـی مناسـب بـه   آیا  -5-30

  است؟ بینی گردیده پیش
  خیر                             بله
  
  است؟ابعاد فضاهای عبور افقی و عمودی شبکه توزیع نیرو، با ابعاد مورد نیاز برای شبکه توزیع، هماهنگ آیا  -5-31
  خیر                             بله
  
هـای دیگـر از    هـا و شـبکه   و سایر تمهیدات دیگر برای شبکه توزیع نیرو با سایر سیستمحداقل فاصله الزم آیا  -5-32

  است؟ بینی گردیده های جریان ضعیف و غیره، پیش ستمیقبیل س
  خیر                             بله
  
  است؟ منعکس ها و سایر اطالعات مورد نیاز دیگر  های سیستم توزیع نیرو، اندازه کابل در نقشهآیا  -5-33
  خیر                             بله
  
  ؟ها و غیره مشخص شده است کننده های سیستم توزیع نیرو، شماره یا نام تابلوها، سایر مصرف در نقشهآیا  -5-34
  خیر                             بله
  
های کابل و یا نردبان کابل و غیره و همچنـین جزئیـات مربوطـه ارائـه      در سیستم توزیع نیرو، اندازه سینیآیا  -5-35

  است؟ گردیده 
  خیر                             بله
  



 

  است؟درصورت نیاز ساختمان به نیروی برق اضطراری، آیا سیستم توزیع نیروی برق اضطراری ارائه گردیده  -5-36
  خیر                             بله
  
  :اتصال زمین و همبندی  -6
  ؟مطابقت دارد 2-4-0-13و  1-4-0-13سیستم نیروی برق انتخاب شده برای ساختمان با بندهای آیا  -6-1
  خیر                             بله
  
 رعایـت  9-3-1-13رود، بنـد   ار مـی در اتصال هادی حفاظتی که به منظور حفاظت در برابر برق گرفتگی بکآیا  -6-2

  شده است؟ 
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 3-1-4-13خصوص مسیر عبور و نحوه نصب هادی اتصال زمین، بند آیا در  -6-3
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-3-4-13 درخصوص الکترود زمین برای انشعاب فشار ضعیف، بندآیا  -6-4
  خیر                             بله
  
رعایت  2-3-4-13درخصوص الکترود یا الکترودهای زمین پست و همچنین مقاومت کلی اتصال زمین، بند آیا  -6-5

  شده است؟
  خیر                             بله
  
، در نظـر گرفتـه   1-2-1-5-13وصل هادیهای حفاظتی مطابق بنـد  در تابلوهای برق شینه یا ترمینال برای آیا  -6-6

  شده است؟
   خیر                             بله
  
رعایـت شـده    12-2-6-13کشی به هادی حفاظتی تابلو، بنـد  کشی و یا کابل برای اتصال مجاری فلزی سیمآیا  -6-7

  است؟
  خیر                             بله
  
-13ی برای هم ولتاژ کردن مطابق بنـد  فها، همبندی اضا ها در منازل مسکونی و یا آبدارخانه ای آشپزخانهبرآیا  -6-8
  ؟، در نظر گرفته شده است9-1-1-3
  خیر                             بله
  
  است؟ شده، در نظر گرفته 5-2-9-13ها، همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن مطابق بند  برای حمامآیا  -6-9
  خیر                             بله
  



 

 1-1-1-1برای سـاختمان بـا دیـاگرام پ    TN-Sسیستم اتصال زمین درصورت استفاده از سیستم نیروی آیا  -6-10
  ؟مطابقت دارد

  خیر                             بله
  
برای سـاختمان ، بـا دیـاگرم     TN-C-S سیستم اتصال زمین به زمین درصورت استفاده از سیستم نیرویآیا  -6-11
  ؟مطابقت دارد 2-1-1-1پ
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-4-1برای مقاومت الکتریکی اتصال به زمین، بندپآیا  -6-12
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  2-4-1پ خنثی، بند -برای سطح مقطع هادی مشترک حفاظتیآیا  -6-13
  خیر                             بله
  
  شده است؟ ، در نظر گرفته1-7-4-1برای ساختمان همبندی اصلی برای هم ولتاژ کردن مطابق بند پآیا  -6-14
  خیر                             بله
  
 ، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه    2-7-4-1ابق بنـد پ شرایط نیاز به همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن مطآیا  -6-15

  است؟
  خیر                             بله
  
رعایـت شـده    5-1ها، بنـد پ  برای جنس، نوع و ضخامت هادیهای حفاظتی، خنثی، اتصال زمین، همبندیآیا  -6-16

  است؟
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟  1-5-1خنثی، خنثی، بند پ -حفاظتی، مشترک حفاظتیبرای سطح مقطع هادیهای آیا  -6-17
   خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-5-1برای سطح مقطع هادی همبندی اصلی، بند آیا  -6-18
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 3-5-1پ برای سطح مقطع هادیهای همبندی اضافی، بندآیا  -6-19
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟4-5-1هادی اتصال زمین، بند پبرای سطح مقطع آیا  -6-20
  خیر                             بله



 

  رعایت شده است؟ 6-1برای ترمینال اصلی اتصال زمین، بند پآیا  -6-21
  خیر                             بله
  
  ، رعایت شده است؟7-1ها و اتصال زمین در بند پ مقررات اضافی مربوط به هادیهای حفاظتی، همبندیآیا  -6-22
  خیر                             بله
  
  ؟مطابقت دارد 2-9-1نوع الکترود زمین با بند پآیا  -6-23
  خیر                             بله
  
تی که الکترود زمین انتخاب شده برای حفاظت سیستم و ایمنی در ساختمان از گروه الکتـرود زمـین   در صور -6-24

  ؟ مطابقت دارد 5-9-1اساسی باشد، آیا با بند پ
  خیر                             بله
  
ز گـروه  در صورتی که الکترود زمین انتخاب شده برای وصل بـه هـادی خنثـی فشـار ضـعیف در سـاختمان ا       -6-25

  مطابقت دارد؟ 6-9-1الکترود زمین ساده باشد، آیا با بند پ
  خیر                             بله
  
  ؟رعایت شده است 1-7-9-1برای استفاده از یک الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی، بند پآیا  -6-26
  خیر                             بله
  
  ؟رعایت شده است 2-7-9-1ده از دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی، بند پبرای استفاآیا  -6-27
  خیر                             بله
  
  است؟ محل احداث چاه یا الکترود زمین در نقشه مشخص شدهآیا  -6-28
   خیر                             بله
  
  است؟ های مربوط به همبندی اضافی و اصلی در نقشه مشخص شده جزئیات، دیاگرام و یا یادداشتآیا  -6-29
  خیر                             بله
  
  :تأمین نیروی برق  -7
  ؟رعایت شده است 1-0-3-13برای تامین نیروی برق، بند آیا  -7-1
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-0-3-13ق، بند برای تخمین حداکثر درخواست نیروی برآیا  -7-2
  خیر                             بله
  



 

  رعایت شده است؟1-3-1-13برای برآورد توان کل نصب شده، بند آیا  -7-3
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟1-2-3-13برای تخمین ضریب هم زمانی توان کل نصب شده، بند آیا  -7-4
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟1-0-4-13، بند )سرویس مشترک(برای محل تحویل نیروی برقآیا  -7-5
  خیر                             بله
  
  شده است؟ رعایت 2-0-4-13برای نوع انشعاب و مشخصات نیروی برق، بندآیا  -7-6
    خیر                            بله
  
  رعایت شده است؟1-1-4-13در تامین نیروی برق با تاسیسات انشعاب فشار ضعیف، بند آیا  -7-7
  خیر                             بله
  
  شده است؟ و زیربندهای آن رعایت 2-4-13در تامین نیروی برق با تاسیسات انشعاب فشار متوسط، بند آیا  -7-8
  خیر                             بله
  
مربـوط بـه طرحـواره اتـاق      3-2-4-13در تامین نیروی بـرق بـا تاسیسـات انشـعاب فشـار متوسـط، بنـد        آیا  -7-9

  شده است؟ ترانسفورماتور، رعایت
  خیر                             بله
  
نتخـاب محـل   مربـوط بـه ا   1-3-2-4-13در تامین نیروی برق با تاسیسات انشعاب فشـار متوسـط، بنـد    آیا  -7-10

  ؟ترانسفورماتور، رعایت شده است
  خیر                             بله
  
مربـوط بـه ابعـاد اتـاق      2-3-2-4-13در تامین نیـروی بـرق بـا تاسیسـات انشـعاب فشـار متوسـط، بنـد        آیا  -7-11

  ؟ترانسفورماتور رعایت شده است
  خیر                             بله
  
مربوط بـه اجـزا و خصوصـیات     3-3-2-4-13ین نیروی برق با تاسیسات انشعاب فشار متوسط، بند در تامآیا  -7-12

  رعایت شده است؟اتاق ترانسفورماتور 
  خیر                             بله
  
  



 

مربـوط بـه اجـزا و خصوصـیات      4-2-4-13در تامین نیروی برق با تاسیسات انشعاب فشار متوسط، بنـد  آیا  -7-13
  رعایت شده است؟  های فشار متوسط و ضعیف اتاق
  خیر                             بله
  
  شده است؟ رعایت 1-4-4-13در نیاز و یا عدم نیاز ساختمان به نیروی برق اضطراری، بند آیا  -7-14
  خیر                             بله
  
 رعایت شـده  2-4-4-13یا در برآورد نیروی اضطراری، بند درصورت نیاز ساختمان به نیروی برق اضطراری، آ -7-15

  است؟
  خیر                             بله
  
درصورت نیاز ساختمان به نیروی برق اضطراری، آیا در انتخاب محل، ظرفیت، نـوع واحـدها، ابعـاد نیروگـاه و      -7-16

  رعایت شده است؟ 3-4-4-13غیره، بند 
  خیر                             بله
  
 بینـی  ، نیروگـاه اضـطراری پـیش   1-1-5-9-13در صورتی که ساختمان از نوع بلندمرتبه باشد آیا مطابق بند  -7-17

  شده است؟
   خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 1-1-5-9-13توان نیروگاه برق اضطراری در ساختمان بلندمرتبه، بند آیا برای  -7-18
   خیر                             هبل
  
به منظور تعیین نیروی برق مورد نیاز، مقدار توان کل نصب شده و حداکثر درخواست برق و ضریب تـوان  آیا  -7-19

  ؟ها منعکس است در نقشه 1-10-13تخمینی، مطابق بند
  خیر                             بله
  
  است؟مین برق ارائه گردیده نقشه مربوط به نحوه تاآیا  -7-20
  خیر                             بله
  
  آیا نقشه مربوط به نحوه تامین نیروی برق اضطراری درصورت نیاز ساختمان ارائه گردیده است؟ -7-21
  خیر                             بله
  
  ؟دیده استگیری نیروی برق ارائه گر آیا نقشه مربوط به نحوه اندازه آ -7-22
  خیر                             بله
  
  



 

  ؟درصورت نیاز ساختمان به اصالح ضریب توان، آیا نقشه مربوط به نحوه اصالح ضریب توان ارائه گردیده است -7-23
  خیر                             بله
  
  : تاسیسات جریان ضعیف -8
  :موارد عمومی و کلیات -8-1
  رعایت شده است؟ 8-13بینی تاسیسات جریان ضعیف برای ساختمان، بند  پیشدر آیا  -8-1-1
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟1-0-8-13در طراحی تاسیسات جریان ضعیف، بند آیا  -8-1-2
   خیر                             بله
  
، 2-0-8-13هـا براسـاس بنـد     الل مدارهای هر یک از سیسـتم در طراحی تاسیسات جریان ضعیف، استقآیا  -8-1-3

  رعایت شده است؟
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ ، 3-0-8-13مقررات عمومی مربوط به مدارهای تاسیسات جریان ضعیف براساس بند آیا  -8-1-4
  خیر                             بله
  
 ، مناسـب انتخـاب  4-0-8-13های جریان ضعیف براساس بنـد   های سیستم سطح مقطع و قطر کابل نوع،آیا  -8-1-5

  شده است؟
  خیر                             بله
  
هـای جریـان ضـعیف تعیـین و      مـدارها و کابـل سیسـتم   شفت و یا مجاری عبور قائم و مجزا از هم، برای آیا  -8-1-6

  شده است؟مشخص 
   خیر                             بله
  
شـده  ، مناسب انتخاب 5-0-8-13های جریان ضعیف، برای دفن در زمین براساس بند  های سیستم کابلآیا  -8-1-7

  است؟
  خیر                             بله
  
آن بـه   و جدول 7-0-8-13های جریان ضعیف الزامی و اختیاری برای ساختمان، بند  در طراحی سیستمآیا  -8-1-8

  رعایت شده است؟، 6شماره
  خیر                             بله
  
  



 

هادی مربوط به هـر سیسـتم،     های جریان ضعیف، برای ساختمان قطر یا سطح مقطع در طراحی سیستمآیا  -8-1-9
  رعایت شده است؟، 7و جدول آن به شماره  8-0-8-13بند 
  خیر                             بله
  
  :سیستم تلفن -8-2
 1-1-8-13در طراحی سیستم تلفن برای ساختمانهائی که به مراکز اختصاصـی تلفـن نیـاز دارنـد، بنـد      آیا  -8-2-1

  رعایت شده است؟
  خیر                             بله
  
  شده است؟ رعایت 2-1-8-13در طراحی سیستم تلفن برای ساختمانهای فاقد مرکز تلفن اختصاصی، بندآیا  -8-2-2
  خیر                             بله
  
رعایـت شـده     3-1-8-13های ترمینال طبقات یا مناطق توزیع در سیستم تلفن، بند  جعبه تقسیمآیا برای  -8-2-3

  است؟
   خیر                             بله
  
  است؟ ها و غیره، در نقشه ارائه گردیده نالهای ترمینال تلفن از نظر تعداد ترمی مشخصات جعبه تقسیمآیا  -8-2-4
  خیر                             بله
  
-8-13ا بنـد بهای مورد استفاده  های ترمینال تلفن، کابل کشی ارتباطی بین جعبه تقسیم کابل کابلآیا برای  -8-2-5
  ؟مطابقت دارد 1-5
  خیر                             بله
  
های ترمینـال تلفـن از نظـر     کشی ارتباطی بین جعبه تقسیم های مورد استفاده برای کابل ت کابلآیا مشخصا -8-2-6

  تعداد رشته، نوع و غیره، در نقشه ارائه گردیده است؟
  خیر                             بله
  
 6-1-8-13راساس بنـد  های ترمینال تلفن و پریز تلفن، ب آیا مشخصات و نوع مدار اتصالی بین جعبه تقسیم -8-2-7

  در نقشه ارائه گردیده است؟
  خیر                             بله
  
رعایـت شـده    7-1-8-13آیا درخصوص نحوه اتصال دستگاه تلفن به پریز تلفن و یا جعبه انتهائی تلفن، بند  -8-2-8

  است؟
   خیر                             بله
  
  



 

  رعایت شده است؟ 8-1-8-13های تلفن، بند  ها و کابل های زمین سیم یآیا برای اتصال هاد -8-2-9
   خیر                             بله
  
  ؟گردند، مشخص شده است در مدارهائی که به جعبه تقسیم ترمینال تلفن وصل میآیا تعداد خطوط تلفن  -8-2-10
  خیر                             بله
  
  کشی تلفن و یا رایزر دیاگرام آن ارائه شده است؟ کابل آیا نقشه -8-2-11
  خیر                             بله
  
آیا ظرفیت و مشخصات مرکز تلفن و سایر نیازهای آن از قبیل جعبه تقسیم ترمینال اصـلی و غیـره، ارائـه     -8-2-12

  شده است؟
  خیر                             بله
  
ها، تعیین و مشخص شـده   های تلفن در نقشه و یا مجاری عبور قائم مورد نیاز برای مدارها و کابلآیا شفت  -8-2-13

  است؟
  خیر                             بله
  
( بـه شـبکه مخـابرات   ) تلفـن داخلـی  ( آیا نحوه اتصال و سایر مشخصات دیگر شبکه تلفن داخل ساختمان -8-2-14

  مشخص شده است؟) شهری
  خیر                             بله
  
  ):بازکن( های زنگ اخبار، احضار و ارتباط با در ورودی سیستم -8-3
  رعایت شده است؟ 2-2-8-13آیا برای نوع، قطر یا سطح مقطع و تعداد هادیهای هر سیستم، بند  -8-3-1
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 3-2-8-13ها، بند  یاز سیستمآیا برای تامین نیروی مورد ن -8-3-2
  خیر                             بله
  
هـا و غیـره، در نقشـه     های سیستم های عبور هادی آیا اطالعات مورد نیاز از قبیل نحوه مداربندی، اندازه لوله -8-3-3

  ارائه شده است؟
   خیر                             بله
  
  ها تعیین و مشخص شده است؟ ها، در نقشه ت و یا مجاری عبور قائم مورد نیاز برای هر یک از سیستمآیا شف -8-3-4
  خیر                             بله
  
  



 

  ها، نمایش ارتباطات مدارها و اتصاالت، بصورت رایزر دیاگرام و غیره، ارائه شده است؟ آیا در نقشه -8-3-5
  خیر                             بله
  
  ؟هائی از قبیل احضار و دربازکن در نقشه ارائه شده است محل نصب، مشخصات و ظرفیت مراکز سیستمآیا  -8-3-6
  خیر                             بله
  
 شـده ارائـه  ها از قبیل محل، ارتفاع نصـب و غیـره، در نقشـه     اطالعات مورد نیاز برای نصب اقالم سیستمآیا  -8-3-7

  ؟است
  خیر                             بله
  
  :سیستم اعالم حریق -8-4
های سازنده سیستم اعالم حریق، در طراحی ایـن   ها و راهنمائی کلیه دستورالعمل 1-0-8-13آیا مطابق بند  -8-4-1

  سیستم رعایت شده است؟
  خیر                             بله
  
رعایت شده  1-0-8-13مطابق بند، انی در طراحی سیستم اعالم حریق ساختماننش ضوابط سازمان آتشآیا  -8-4-2

  است؟
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟1-3-8-13، بند در انتخاب مرکز سیستم اعالم حریق و مشخصات فنی آنآیا  -8-4-3
   خیر                             بله
  
  است؟ رعایت شده 2-3-8-13اب محل نصب مرکز اعالم حریق ساختمان، بند در انتخآیا  -8-4-4
  خیر                             بله
  
  ؟اند ها کشیده شده ، مستقل از سایر سیستم3-3-8-13بند کلیه مدارهای سیستم اعالم حریق مطابق آیا  -8-4-5
  خیر                             بله
  
هـای   ، از قبیل اتـاق 4-3-8-13های قید شده در بند  های ضروری در ساختمان، آیا برای محل محل عالوه بر -8-4-6

های مربوط به تأسیسات مکانیکی، موتورخانه و چاه آسانسـور، کریـدورها و    های تابلوهای برق، اتاق ترانسفورماتور، اتاق
  بینی شده است؟ ب پیشهای جریان ضعیف دتکتور مناس ها، اتاق مرکز تلفن و سیستم پله راه
  خیر                             بله
  
رعایـت   5-3-8-13در انتخاب شدت صوتی، وسائل صوتی سیستم اعالم حریق از قبیل آژیر یا زنگ، بند آیا  -8-4-7

  است؟ شده
  خیر                             بله



 

هـای معتبـر، دسـتورالعمل     ق سـاختمان، اسـتانداردی  سیسـتم اعـالم حریـ   ) بنـدی  زون( بندی در منطقهآیا  -8-4-8
  رعایت شده است؟ های معماری بندی حریق در نقشه سازندگان و یا منطقه

   خیر                             بله
  
  شده است؟ ها تعیین و مشخص نوع سیستم اعالم حریق و مرکز اعالم حریق در نقشهآیا  -8-4-9
   خیر                             بله
  
هـای عبـور هادیهـای مـدارها، انـدازه هادیهـای        اطالعات مورد نیاز از قبیل نحوه مداربندی، اندازه لولـه آیا  -8-4-10

  شده است؟ ها ، ارائه مربوطه و غیره در نقشه
  خیر                             بله
  
شـده  هـا، تعیـین و مشـخص     تم اعالم حریق در نقشـه سشفت و یا مجاری عبور قائم مورد نیاز برای سیآیا  -8-4-11

  است؟
  خیر                             بله
  
مجاری عبوری قائم یا شفت، نوع عایق هادی مدارهای اعالم حریق و غیـره از نظـر مقاومـت در مقابـل     آیا  -8-4-12

  شده است؟ حریق بررسی و تمهیدات الزم در نظر گرفته
  خیر                             بله
  
ها، نمایش ارتباطات مـدارها و اتصـاالت بصـورت رایـزر دیـاگرام و غیـره و همچنـین انـدازه و          در نقشهآیا  -8-4-13

  است؟ ها، ارائه گردیدهرمشخصات هادی مدا
  خیر                             بله
  
نـوع   بـه  ستم اعالم حریق فضاها با توجـه سطح پوشش دتکتورهای سیستم اعالم حریق، در طراحی سیآیا  -8-4-14

  شده است؟کاربردی آنها، براساس استانداردهای معتبر و یا ضوابط مربوطه، در نظر گرفته 
  خیر                             بله
  
 هـا،  آیا در جانمائی محل نصب دتکتورهای سیستم اعالم حریق فاصله مجاز از دیوارهـا، موانـع و برآمـدگی    -8-4-15

  های هوا و غیره، رعایت شده است؟ بازشوها، دریچه
  خیر                             بله
  
بنـدی   های اعالم حریق، استانداردهای معتبر و یا ضوابط مربـوط بـه زون   آیا در جانمائی محل نصب شستی -8-4-16

  های حریق، حداکثر طول مسیر حرکت و غیره رعایت شده است؟ خروجی
  خیر                             بله
  



 

زن، چراغ نشان دهنده  اری سیستم اعالم حریق از قبیل چراغ مخصوص چشمکدآیا در جانمائی وسائل دی -8-4-17
  عمل دتکتورها و غیره استانداردهای معتبر و یا ضوابط مربوطه رعایت شده است؟

   خیر                             بله
  
ائی وسایل شنیداری سیستم اعالم حریق از قبیـل زنـگ یـا آژیـر و یـا دتکتورهـای بـا امکـان         آیا در جانم -8-4-18

  رسانی، استانداردهای معتبر و یا ضوابط مربوطه از نظر سطح شدت صوتی و غیره رعایت شده است؟ پیام
  خیر                             بله
  
  ها ارائه شده است؟ الم حریق در نقشهآیا مشخصات عمومی اجزاء و اقالم سیستم اع -8-4-19
  خیر                             بله
  
، نوع سیستم، اجزاء مربوطه )Loop(آیا مشخصات عمومی مرکز اعالم حریق از قبیل تعداد زون، تعداد لوپ -8-4-20

  شده است؟ محل نصب آن و غیره، در نقشه ارائهو همچنین 
  خیر                             بله
  
های فرار بسـته و غیـره همـاهنگی     خصوص تخلیه دود از فضاها، تامین فشار هوای مثبت در راه پلهآیا در  -8-4-21

  است؟ الزم، در طراحی سیستم اعالم حریق انجام گرفته
  خیر                             بله
  
  است؟ با دستورالعمل سازندگان معتبر هماهنگ تعداد اجزاء سیستم اعالم حریق در هر مدار یا لوپآیا  -8-4-22
   خیر                             بله
  
اطالعات مورد نیاز برای نصب و جانمائی اقالم سیستم اعالم حریق از قبیل محل، ارتفاع نصـب و غیـره   آیا  -8-4-23

  شده است؟ ها ارائه در نقشه
   خیر                             بله
  
  شده است؟ به ارتفاع و فاصله نصب مجاز انواع دتکتورهای اعالم حریق، توجهآیا  -8-4-24
  خیر                             بله
  
  مشخص شده است؟ عالئم بکار گرفته شده در سیستم اعالم حریق، در نقشه تعریف وآیا  -8-4-25
  خیر                             بله
  
  
  
  
  



 

  ):صوتی(رسانی مسیستم پیا -8-5
رعایـت شـده    1-4-8-13رسانی، بنـد   آیا در انتخاب ولتاژ کار یا امپدانس مرکز تقویت و پخش سیستم پیام -8-5-1

  است؟
  خیر                             بله
  
رعایت شـده   1-4-8-13رسانی، بند  در انتخاب قدرت اسمی سینوسی مرکز تقویت و پخش سیستم پیامآیا  -8-5-2
  ست؟ا

  خیر                             بله
  
شـده  ، وسیله حفاظـت در نظـر گرفتـه    1-4-8-13رسانی مطابق بند  برای هر مدار خروجی سیستم پیامآیا  -8-5-3

  است؟
   خیر                             بله
  
  شده است؟در نظر گرفته  2-4-8-13برای مدار میکروفون لوله یا مجرای عبور مستقل، مطابق بند آیا  -8-5-4
  خیر                             بله
  
  ؟رعایت شده است 3-4-8-13برای مدارهای تغذیه بلندگوها و مجاری عبور آنها، بند آیا  -8-5-5
  خیر                             بله
  
کـابین  ، از قبیـل  5-4-8-13در بنـد  های قید شـده   های ضروری در ساختمان، آیا برای محل عالوه بر محل -8-5-6

  است؟رسانی در نظر گرفته شده  ها، سیستم پیام پله انتظار آسانسور، راهروها و راهسرسرای ، آسانسور
  خیر                             بله
  
  است؟ یدهها ارائه گرد رسانی، در صورت نیاز ساختمان، در نقشه سیستم پیام) بندی زون( بندی منطقهآیا  -8-5-7
  خیر                             بله
  
رسانی به شدت صوتی مورد نیاز در فضای مربوطه، مقدار  انتخاب قدرت صوتی بلندگوهای سیستم پیامآیا در  -8-5-8

  شده است؟نویز فضا و سایر پارامترهای مؤثر توجه 
   خیر                             بله
  
  شده است؟ رعایت 1-4-8-13دی و اتصال بلندگوها به مرکز صوتی، بند در مداربنآیا  -8-5-9
   خیر                             بله
  
و مشخصـات  های عبور هادیهـای مـدارها، انـدازه     آیا اطالعات مورد نیاز از قبیل نحوه مداربندی، اندازه لوله -8-5-10

  ها ، ارائه شده است؟ هادیها و غیره در نقشه
  خیر                             بله



 

  شده است؟ ها، تعیین و مشخص رسانی در نقشه پیام تمسآیا شفت و یا مجاری عبور قائم مورد نیاز برای سی -8-5-11
  خیر                             بله
  
یا نوع عایق هادی و یـا  م خطر استفاده گردد، آرسانی در ساختمان، برای اعال در صورتی که از سیستم پیام -8-5-12

  در نظر گرفته شده است؟ مجاری عبور قائم یا شفت، مقاوم در مقابل حریق
  خیر                             بله
  
هـادی  بصورت رایزر دیاگرام و غیره و همچنـین انـدازه    ،ها، نمایش ارتباطات مدارها و اتصاالت آیا در نقشه -8-5-13

  ؟ها، ارائه گردیده استرمدا
  خیر                             بله
  
رسانی از قبیل محل، ارتفاع نصب و غیره، در  اطالعات مورد نیاز برای نصب و جانمائی اقالم سیستم پیامآیا  -8-5-14

  شده است؟ ها ارائه نقشه
  خیر                             بله
  
  شده است؟ ها ارائه رسانی، در نقشه یاممشخصات عمومی اجزاء و اقالم سیستم پآیا  -8-5-15
  خیر                             بله
  
رسـانی از قبیـل قـدرت اسـمی، اجـزاء مربوطـه و        مشخصات عمومی مرکز تقویت و پخش سیستم پیامآیا  -8-5-16

  شده است؟ همچنین محل استقرار آن و غیره، در نقشه ارائه
  ر خی                            بله
  
  شده است؟رسانی، در نقشه تعریف و مشخص  عالئم بکار گرفته شده در سیستم پیامآیا  -8-5-17
   خیر                             بله
  
  :سیستم آنتن مرکزی تلویزیون، رادیو، -8-6
  یت شده است؟رعا 1-5-8-13آیا در انتخاب باند فرکانس مرکز تقویت و تغییر فرکانس آنتن مرکزی، بند  -8-6-1
  خیر                             بله
  
  مطابقت دارد؟ 1-5-8-13آیا قدرت مرکز تقویت و تغییر فرکانس آنتن مرکزی با بند  -8-6-2
  خیر                             بله
  
  رعایت شده است؟ 2-5-8-13آیا در انتخاب اقالم و اجزاء سیستم آنتن مرکزی، بند  -8-6-3
   خیر                             بله
  
  



 

  شده است؟ رعایت 3-5-8-13های سیستم توزیع آنتن، بند  آیا در انتخاب کابل -8-6-4
  خیر                             بله
  
-13بند مطابق  ،ها و در لوله یا مجاری مخصوص سیستم آنتن مرکزی، مستقل از دیگر سیستمآیا مدارهای  -8-6-5
  شده است؟ هدایت 8-5-4
  خیر                             بله
  
 سیستم توزیع آنتن مرکزی به حداقل و حداکثر سطح سیگنال در پریزهای آنتن مرکزی توجه در طراحیآیا  -8-6-6

  شده است؟
  خیر                             بله
  
ح سیگنال در اجزاء و اقالم شبکه توزیع آنتن مرکـزی  در طراحی سیستم توزیع آنتن مرکزی، به افت سطآیا  -8-6-7

  است؟ توجه شده
  خیر                             بله
  
  است؟ طراحی سیستم توزیع آنتن مرکزی با دستورالعمل سازندگان معتبر هماهنگآیا  -8-6-8
   خیر                             بله
  
عبور هادی مدار، اندازه و مشخصات هادیها و غیره   یل نحوه مداربندی، اندازه لولهآیا اطالعات مورد نیاز از قب -8-6-9

  ؟در نقشه ارائه شده است
   خیر                             بله
  
هـا، تعیـین و مشـخص شـده      آیا شفت و یا مجاری عبور قائم مورد نیاز برای سیستم آنتن مرکزی در نقشه -8-6-10

  ؟است
  خیر                             بله
  
  ؟است شدهها، نمایش ارتباطات مدارها و اتصاالت، بصورت رایزر دیاگرام و غیره، ارائه  آیا در نقشه -8-6-11
  خیر                             بله
  
نصب و غیـره،   آیا اطالعات مورد نیاز برای نصب و جانمائی اقالم سیستم آنتن مرکزی از قبیل محل، ارتفاع -8-6-12

  ؟ها ارائه شده است در نقشه
  خیر                             بله
  
  ؟ها ارائه شده است آیا مشخصات عمومی اجزاء و اقالم سیستم آنتن مرکزی، در نقشه -8-6-13
  خیر                             بله
  



 

مرکزی از قبیل میزان تقویت، باندهای فرکانس و مشخصات عمومی مرکز تقویت و تغییر فرکانس آنتن آیا  -8-6-14
  ، در نقشه ارائه شده است؟همچنین محل نصب آن و غیره

  خیر                             بله
  
  شده است؟ عالئم بکار گرفته شده در سیستم آنتن مرکزی در نقشه تعریف و مشخصآیا  -8-6-15
  خیر                             بله
  
  :های جریان ضعیف دیگر، سیستم -8-7
هـای   ای، شـبکه  هـای چندرسـانه   تواند شامل هر یـک از سیسـتم   های جریان ضعیف دیگر که می آیا سیستم -8-7-1

و دزدگیر، تلویزیون مدار بسـته، کنتـرل و   ) کنترل تردد و غیره(، سیستم حفاظتی)ITهای  کامپیوتر و شبکه (ای رایانه
  بینی شده است؟ برای ساختمان پیش باشد )سیستم مدیریت ساختمان( BMSهای  ابزار دقیق و سیستم

  خیر                             بله
  
-6-8-13های جریان ضعیف دیگر و مورد نیاز ساختمان، بنـد   کشی سیستم کشی و کابل آیا درخصوص سیم -8-7-2
  رعایت شده است؟ 1
  خیر                             بله
  
رعایت شده  2-6-8-13های جریان ضعیف دیگر و مورد نیاز ساختمان، بند  آیا در خصوص مدارهای سیستم -8-7-3

  است؟
   خیر                             بله
  
یا مجاری عبور هادیها، اندازه و یا مشخصات هادیها   آیا اطالعات مورد نیاز از قبیل نحوه مداربندی، اندازه لوله -8-7-4

  ها ارائه شده است؟ مورد نیاز ساختمان، در نقشه و های جریان ضعیف دیگر ه برای هر یک از سیستمو غیر
  خیر                             بله
  
هـای   ها، نمایش ارتباطات مدارها و اتصاالت بصورت دیاگرام و یا بـه نحـوه دیگـر بـرای سیسـتم      آیا در نقشه -8-7-5

  ها ارائه شده است؟ ز ساختمان، در نقشهمورد نیا و جریان ضعیف دیگر
  خیر                             بله
  
ها  در نقشه ،های جریان ضعیف مورد نیاز دیگر آیا شفت و مجاری عبور قائم مورد نیاز برای هر یک از سیستم -8-7-6

  ؟تعیین و مشخص شده است
  خیر                             بله
  
مـورد نیـاز    و هـای جریـان ضـعیف دیگـر     عات مورد نیاز برای نصب و جانمائی اقالم و اجراء سیسـتم اطالآیا  -8-7-7

  شده است؟ ها ارائه ساختمان، در نقشه
  خیر                             بله



 

رائـه  هـا ا  های جریان ضعیف دیگر و مورد نیاز ساختمان، در نقشه مشخصات عمومی اجزاء و اقالم سیستمآیا  -8-7-8
  است؟ شده
   خیر                             بله
  
های جریان ضعیف دیگر و مورد نیاز ساختمان،  ز مربوط به سیستمات عمومی و محل استقرار مراکمشخصآیا  -8-7-9

  شده است؟ ها ارائه در نقشه
   خیر                             بله
  
شـده   ها ارائه های جریان ضعیف دیگر و مورد نیاز ساختمان، در نقشه سیستمعالئم بکار گرفته شده در آیا  -8-7-10

  است؟
  خیر                             بله
  
  
  
  
  


