
 

 

 

مرحله اول -فرم تاییددودکش  

(جهت اجرای لوله کشی گاز تایید،)  
 

نباراا  ن  /نبارا  ........................................................................... ببه مبرا پ وانانبه امب  ا      .................................................................... اینجانببا  هننبد   /بدینوسیله اینجانب  

 ام وبب ث تب بب  دا ...............................................بببه ونببوا  ببباز   تازسبباخ را  بببه  ببد باز سبب     ............................................................. آقببام هننببد   /خببان 

 ناقبببر د  ...................................................... مبببرا پ وانانبببه سببباخ را  ن ...................................................................آقبببام / ببببه هات یببب  خبببان   .....................................................

هین آبگام ساخ را  اجاام توته هبام  أت سیسات تاهایش  نأ  با توجه به سیس   تییید ه  نرایأت او م ن .............................................................................................................

فاقد هاتونه انسداد اجاا    ساخ را  با  وای  قطا هناس  داخل  ندند ش ساخ را  تا وایا  هاحله سف   ا م بااسا  هبحث هفده  هقا ات هل

 ./تادیدپ اس  

 

مهندس ناظرسازه                                                                                  بازرس تاسیسات گازرسانی                                                              مهندس ناظرتاسیسات مکانیکی    
(یمختص پروژه های فاقد نقشه تاسیسات مکانیک(                                    )مختص پروژه های دارای نقشه تاسیسات مکانیکی )نام ونام خانوادگی                                                                             

            

ء مهر و امضا                                                                                      مهر و امضاء                                                                                             مهر و امضاء                        

 

 

 

مرحله دوم -فرم تاییددودکش  

(جهت نصب انشعاب گاز تایید،)  

 
نبباراا  ن /نبارا  ........................................................................... ببه مببرا پ وانانبه امبب  ا    .................................................................... اینجانببا  هننببد  /بدینوسبیله اینجانبب  

 دا ام وبب ث تب بب  ............................................... سبباخ را  بببه  ببد باز سبب   بببه ونببوا  ببباز   تبباز  .................................................................آقببام هننببد  /خببان 

 ناقبببر د  ......................................................مبببرا پ وانانبببه سببباخ را   ن ...................................................................آقبببام / ببببه هات یببب  خبببان   .....................................................

هین آبگام ساخ را  اجاام توته هبام  أسیسات تاهایش  نتأ  با توجه به سیس   تییید ه  نرایأت او م ن ................................................................................................................

فاقد هاتونه انسداد اجاا    تا وایا  هاحله نازث  ا م بااسا  هبحث هفده  هقا ات هل  ساخ را  با  وای  قطا هناس  داخل  ندند ش ساخ را

 ./تادیدپ اس  

 

معماری مهندس ناظر                                                                                  بازرس تاسیسات گازرسانی                                                              مهندس ناظرتاسیسات مکانیکی    
(مختص پروژه های فاقد نقشه تاسیسات مکانیکی(                                    )مختص پروژه های دارای نقشه تاسیسات مکانیکی )نام ونام خانوادگی                                                                             

            

مهر و امضاء                                                                                                    مهر و امضاء                                                                                        مهر و امضاء                    

 
 
 
 
 
 
 

 

( ه سازنده موردتاییدکارخان)نصاب مجازوسایل گازسوز  
 نام ونام خانوادگی

 

امضاء و مهر  


