
                               

 بسمه تعالی

 مجوز بتن ریزی    
 مالک/مجری ینسخه    

 :مشخصات پروژه
 تعداد طبقات:  کدنوسازی:                                 نام و نام خانوادگی مالک:                                                 شماره پروانه ساخت:                          

 آدرس محل اجرا:                                                              پیشرفت فیزیکی:                  

               ماس ناظر:                  پایه:                 شماره ت                 شماره پروانه ناظر:            نام و نام خانوادگی ناظر عمران:                                         

 نام سرپرست کارگاه:            شماره تماس مجری:                                                    ام مجری ذیصالح:     خیر            ن□ بله  □ مجری دارد:  

 مرحله مورد درخواست بتن ریزی: 

   :شخصات بتنم 
 عیار بتن: ..................................... مقاومت مشخصه بتن: ................................... رده بتن: ..............................

 :عمران ناظر
 اجرا با نقشه های تایید شده و مشخصات فنی کنترل شده است.

 آرماتور بندی کنترل و مورد تایید است.

 کیفیت قالب بندی کنترل و مورد تایید است. پایداری و

     *بتن نیاز به افزودنی دارد.

 تمهیدات الزم برای بتن ریزی در هوای سرد مورد نیاز است.   

 تمهیدات الزم برای بتن ریزی در هوای گرم مورد نیاز است.      

 هماهنگی الزم با آزمایشگاه دارای صالحیت انجام شده است.   

 خیر □بله      □

 خیر □بله      □

 خیر □بله      □

 بله □    خیر  □

 بله □    خیر  □

 بله □    خیر  □

 خیر □بله      □

 

 

 

 ................................................................نوع افزودنی مورد نیاز: ...............................

 ....................................................................................................................توضیحات: 

 ..................................................................................................توضیحات: ..................

 

 های بتنی الزامی است.کننده استاندارد در دیوارهای برشی و ستونکننده یا فوق رواناستفاده از روان*تذکر: 

 

                                                                        ناظر عمران: یمهر و امضا                 موارد  پیش نیاز بتن ریزی در بخش عمران کنترل شد. اجرای بتن ریزی بالمانع است.  

 :ناظر هماهنگ کننده

 

 

                                                                        مهر و امضای ناظر هماهنگ کننده:                 صورت گرفته است.   یو برق مکانیکی   تاسیساتمعماری،  ناظر ینهماهنگی با مهندس

 

 

 /مجری:مالک یمهر و امضا  

 تذکرات:

 ریزی تایید شده توسط ناظر عمران به مراکز تولیدی هستند. ی مجوز بتنمالکین موظف به ارائه

 شود.محسوب میای حرفهریزی تخلف تحویل بتن بدون دریافت مجوز بتن

  های پیوست قرارداد نظارت است.لیستبر اساس چک ریزینیاز بتنهای پیشی انجام کنترلبه منزلهین فرم توسط ناظرین تایید ا

 بندی فونداسیون توسط ناظر تاسیسات برقی الزامی است. کنترل هم

 

 ستون / دیوار برشی/ سقف طبقه چهارم □ فونداسیون □

 ستون / دیوار برشی/ سقف طبقه پنجم □ ستون / دیوار برشی/ سقف طبقه اول  □

 ستون / دیوار برشی/ سقف طبقه ششم □ ستون / دیوار برشی/ سقف طبقه دوم □

 ستون / دیوار برشی/ سقف طبقه هفتم □ ستون / دیوار برشی/ سقف طبقه سوم  □


