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شرکت صعود آزمای نوین ارگ

صفحه 1 :از2

شرکت بازرسی صعود آزمای نوین ارگ
شماره پرونده:
بدینوسییه ه اییوای ریی اییا جییه بییت نواییه بییه اسییرتاداب ر یی ستا ییوبیت با یی بییه
شیییهتب  6303-1و سیییروبال هج اااایییی رابوشیییه بیییه شیییهتب  /131/41ج هیییه اایییوا و
هرهت رابوط به ستا وب. ......افا بت .............ن دا نو ف ......
به بس...............................................................................................................:

و پیییثب ی رییی  .........................................ابا جهفهیییط رب یییو بیییو و ب یییت زییییا بیییت
اویهیییت نی ی رنیییدبم ب یییا ،رسالیییت نی ی ع سیییتلب و بیییه لحیییت ه یییا ر رنی ی
نیی ب یییت
بارییوازیص صیییحه نیی بیییو ور یییوولهط یااواییه وا یی اتشیی ازاشیی ت
به هد ایص شاجط ر بتشد:
 بیج یت باینهت و رر قت
 اتوباا

ن

 ناروایهن
 شنتبهت

و

 جتبج نااولهنگ

وسه رب ن هق

 نتب و ارتن



ت وزاهع وزاه یت ورر قت
فج ب یت

 جتبهص و یوب ن
 ضابه اهایت



سه رب رحاجه
ه یت جسش و یازاا

ن
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یهچنهص ایص شاجط رواب ذیج با رر هد ر اا


شرکت صعود آزمای نوین ارگ

:

ج هه سهب جس یت (به اسرثنت نتب و ارتن) ربتبق بند  1-5-13ااجت ،شد اسط.



شاایط وستیج ایهن با



رن ع باق اضبااب ربتبق بند  4-17-8نترهص شد اسط.

ربتبق بند  2-1-14ب تیط شد اسط.

 واصج ایهن ال رای ربتبق  3-2-2-13و باه حفتظط  IP2Xب رونوبختاه ربتبق بند
 2-1-13ب تیط شد اسط.




شاایط بتزشو
شااح

ب جتبهص ب ینگت ،بتزجا ن اضبااب ربتبق بند  11-8نترهص ر بتشد.

ب جتبهص و لره یت

سا ط و اااژ ان س

 شااح و اااا
ااجت ،شد اسط.



ن ربتبق بندیت  7-8و  10-8و  11-8ااجت ،شد اسط.

بیت ش قت ربتبق بند  2-5-7ر بتشد.

ببهت و چهتبچوبهت و بی هت یت

اهت ربتبق بندیت  2-7و  4-7و 2-2-10

شااح و اااا شتس زیا سه رب رحاجه ربتبق بت رحتس ت و اصول ن ااجت ،شد اسط.
سه رب اب

ستا وب به چت اب ستخرهتن بت رقداب رقتورط رنتس ررلج شد اسط.

 ج هه اوش تبیهت ستز ستا وب و ب ت
رقتورط جت باخوب اب اسط.

 شااح ع اارات ع ال و اااا ج هه انلت
و رهندس ااجت ،شد اسط.

ررل ه ربتبق اصول ن و رهندس ااجت ،شد و از
اداشدا ( اظها پهچ و رها ) ربتبق بت اصول ن

 شااح سه رب ن هق و اهاویت واب ش ق اصول ن و رهندس و بند  3-2-9ر بتشد.

 ب باسرت اااا بند  1-6-8-9از ک یت نارو ایهن به نوان جفسک یت باینهت اسرفت
اسد اسط.
 رحدو سا ط جتبهص ربتبق بت بند  6-12ب تیط شد اسط.

شرکت فروشنده آسانسور
تاریخ
مهر و امضا مجاز شرکت

