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 شهرستان .......منطقه.../ امور برق یت محترمبه : مدیر

 از: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

 موضوع: بررسی وضعیت حریم شبکه های برق و نحوه تامین برق پالک ثبتی .........

 

 ؛با سالم

.. ................................................................................احتراما پالک ثبتی بشماره ........................ به مالکیت ......................................... واقع در 

دارای مشخصات ذیل می باشد. خواهشمند است با توجه به مشخصات )جدول نوع کاربری و متراژ واحد / واحدها و قدرت برق درخواستی به تفکیک 

ی موقعیت محل )ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی( که بپیوست آمده است، نسبت به طبقات و واحدها( و نقشه های معماری ساختمان و کروک

 بررسی وضعیت حریم شبکه های برق و نحوه تامین برق اقدام و نتیجه را اعالم فرمایید.

 نوع ساخت:               ویالیی                     آپارتمانی

 تجاری                 تجاری و مسکونی               تجاری و اداری                تجاری و اداری، مسکونی                 وضعیت کاربری:     مسکونی          

 

 ........... کیلوواتداری ......توان مورد نیاز واحد / واحد های مسکونی ............ کیلو وات                            توان مورد نیاز واحد / واحدهای تجاری، ا

 توان مورد نیاز مشاعات .................. کیلووات برآورد گردیده است.

 تلفن تماس مالک:  ................................................

 

 خوزستاناستان  سازمان نظام مهندسی                                                                    
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 به : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

 شهرستان ......../منطقه.. از: مدیر امور برق

 موضوع: بررسی وضعیت حریم شبکه های برق و نحوه تامین برق پالک ثبتی .........

 

 ؛با سالم

............................. ......................................احتراما در خصوص بررسی وضعیت حریم شبکه های برق و نحوه تامین برق پالک ثبتی شماره .......

 موضوع نامه شماره ................................ مورخ............................. طبق بررسی های انجام شده :

 وضعیت حریم شبکه های برق :

 ت حریم خطوط برق میباشد.ملزم به رعای 1346قانون سازمان برق ایران مصوب  18ماده  2ملک در حریم شبکه های برق قرار داشته و مالک باستناد تبصره       

 ملک در حریم شبکه های برق قرار ندارد      

 نحوه تامین برق :

 داری ................. کیلوواتتوان مورد نیاز واحد / واحد های مسکونی ............ کیلو وات                            توان مورد نیاز واحد / واحدهای تجاری، ا

 مشاعات .................. کیلووات برآورد گردیده است.توان مورد نیاز 

 کیلوولت آمپر: ..............................................  ظرفیت پست برق مورد نیاز: ................................. کیلو وات                            قدرت برق مورد نیاز

ه صدق می کند و در صورت تغییرات می بایست مراتب جهت بررسی دپذیر می باشد. )فقط در خصوص مشخصات ارسال ششبکه هوایی امکان          

 مجدد مکاتبه گردد.(

در با  احداث پست زمینی به ظرفیت ....................کیلوولت آمپر امکان پذیر است. لذا می بایست جهت دریافت شرایط و نکات فنی اجرایی پست         

دست داشتن رونوشت این نامه بپیوست کروکی شبکه برق و نقشه های معماری محل به معاونت مهندسی واقع در ستاد مرکزی توزیع برق مراجعه 

احل گردد. ضمنا نحوه تامین برق با توجه به ضوابط شرکت توزیع برق و بر اساس قدرت برق مورد نیاز تعیین گردیده و می بایست پس از پایان مر

 اخت و ساز، متقاضی طبق مقررات وزارت نیرو از امور مشترکین تقاضای انشعاب برق نماید.س

 مدیر امور برق شهرستان.............                          

 

 رونوشت:

 مهندسی امور برق شهرستان ............. جهت اقدام الزم-

 معاونت مهندسی جهت تهیه طرح اجرایی پست برق-
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 خوزستاندفتر اجرایی نظارت برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 موضوع: نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

 ؛با سالم

........................................... به نشانی .............................................................نظر به اینکه آقا / خانم ..........................

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

.............................. با ارائه پالک ثبتی ...............................................................................  و شماره تلفن .....................

اقدام نموده است، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تعیین بازرس جهت  مدارک مورد نیاز نسبت به درخواست انشعاب

. طبقه و قدرت انجام فرآیند نظارت برق ساختمان با زیربنا به متراژ ................................... متر مربع و در .........................

ت صحت اجرا، صدور تاییدیه اقدام و نتیجه را به منظور بررسی نهایی و برقراری .......................... کیلووات ساعت و در صور

 انشعاب به این شرکت اعالم نمایند.

 

 جدول تعداد انشعابات مورد نیاز ساختمان

 مالحضات جریان مورد نیاز هر واحد )آمپر( تعداد انشعاب نوع انشعاب

 خانگی
   تک فاز

 
   سه فاز

 عمومی
   تک فاز

 
   سه فاز

 صنعتی
   تک فاز

 
   سه فاز

 سایر مصارف
   تک فاز

 
   سه فاز

    مجموع

 

 منطقه / امور برق ........         

 شرکت توزیع نیروی برق ..........         
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 ..................: .شماره                                                                                                                                                                            

 پیوست: .................                                                                                                                                                                            

 فرم اعالم نواقص توسط بازرس انشعاب برق
 

 

 ..................................................................تاریخ بازدید اول: .

 موارد اشکال و نقایص مطابق چک لیست واگذاری انشعاب برق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 س انشعاب برق:امضاء مالک :                                                             مهر و امضاء بازر                                      

 

 تاریخ بازدید نهائی )رفع اشکاالت و نقایص باال(:         

 

 

 

 امضاء مالک :                                                             مهر و امضاء بازرس انشعاب برق:                                    

 

 شماره پرونده: 
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 ...................شماره: .                                                                                                                                                                          

 پیوست: .................                                                                                                                                                                          

 تاییدیه خرید انشعابات برق
 

 شهرستان ......./ ...منطقهامور برق  یت محترمبه : مدیر

 ؛با سالم

رق بدینوسیله تاییدیه بازرس پاسخ به نامه شماره ......................................... مورخ .............................................. شرکت توزیع بدر

گذاری انشعابات برق مربوط به بالمانع بودن واانشعاب برق آقای مهندس/ خانم مهندس .............................................. در خصوص 

ایفاد نشانی .....................................................................................................................  به .........................مالکیت.......... با ساختمان،

ساختمان مذکور مطابق جدول ذیل از نظر این سازمان یالمانع می باشد و مراتب جهت  گردد. واگذاری انشعاب / انشعابات برق بهمی

 ان ثبت شده است.هرگونه اقدام الزم اعالم می گردد. ضمناً مدارک فنی مربوطه در پرونده شماره ............................................ این سازم
 

 جدول تعداد انشعابات مورد نیاز ساختمان

 مالحضات جریان مورد نیاز هر واحد )آمپر( تعداد انشعاب نوع انشعاب

 خانگی
   تک فاز

 
   سه فاز

 عمومی
   تک فاز

 
   سه فاز

 صنعتی
   تک فاز

 
   سه فاز

 سایر مصارف
   تک فاز

 
   سه فاز

    مجموع

 

 خوزستاناستان  سازمان نظام مهندسی                 مهر و امضای مهندس بازرس انشعاب برق                          

 

 

 

 

 صحت مهر و امضاء مهندس بازرس انشعاب برق را تایید می نماید. توجه: سازمان صرفاً

 

 



 

 

 نمودار گردش کار واگذاری انشعاب برق

 
 

 

 

 شروع 

 معرفی مالک به شرکت توزیع

که جهت بررسی وضعیت حریم شب

ظام برق و نحوه تامین برق توسط ن

 مهندسی

(1)فرم شماره   

 بررسی و ارسال جوابیه شرکت

 توزیع برق در خصوص وضعیت

برق حریم شبکه برق و نحوه تامین  

(2)فرم شماره   

ط برق ساختمان توسانجام طراحی 

طراح برق و اخذ تائیدیه های 

مربوطه تا زمان اخذ پروانه 

 ساختمان

ای ساختمان و اجرتعیین ناظر داخلی 

وسط تاسیسات الکتریکی ساختمان ت

ر مجری ذیصالح و نظارت توسط ناظ

ت داخلی ساختمان و تکمیل چک لیس

رقمربوطه و تحویل به دفتر نظارت ب  

رسیدن به مرحله درخواست 

انشعاب برق توسط مالک به 

شرکت توزیع برق و ارسال 

 درخواست مربوطه به تعیین

 بازرس برق به نظام مهندسی

 توسط شرکت توزیع

(3)فرم شماره   

 تعیین بازرس برق توسط سیستم توزیع نظارت 

  فیش مربوط به دفتر نظارت برقواریز هزینه بازرسی توسط مالک و ارائه 

 ابالغ به بازرسی برق 

بازدید از محل و تکمیل چک 

رقلیست مربوط توسط بازرس ب  

برق  تاییدیه بازرس برق به شرکت توزیع جهت واگذاری انشعابارسال   

(5)فرم شماره    

 خیر

 بله

ع رفاعالم نواقص به مالک جهت 

 نقص توسط بازرس برق

(4)فرم شماره   

 پایان

دتایی  


