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بز فرآیند تعویض طراح و ناظر بعد از اخذ مهر س



سال از پروانه 10ناظر به دلیل گذشت زمان بیشتر از تعویض . 1

(و مدارک پیوست 2به همراه فرم شماره  ) ارسال درخواست ناظر جدید  جهت تغییر ناظر 

ارسال انصراف ناظر بدوی به دلیل پایان مدت قرارداد

عداد ارسال  استعالم به امور مهندسین جهت بررسی صالحیت و ظرفیت و ت
کار مجاز ناظر یا طراح جدید و بازگشت پاسخ

مجزا به سامانه ساجام طی نامه، در فنی ناظر جدید تا پایان مرحله اجرای فعلی پروژه اخذ تاییدیه 
خ سال صرفا با اخذ تاییدیه فنی از ناظر جدید پاس10با توجه به گذشت زمان ) همراه تصاویر بازدید 

(ارجاع نمی شود 27گویی انجام می شود و پرونده به حوزه کارشناسی ماده 

وم ارسال سمپا به شهرداری در صورت لزکسر سهمیه نهایی طبق دستورالعمل های مالک عمل



دسترسی به  ناظر یا طراح بدوی تعویض ناظر به دلیل عدم . 2

به همراه فرم ) ارسال درخواست ناظر یا طراح جدید  جهت تغییر ناظر و طراح 
(و مدارک پیوست 2یا 1شماره 

ارسال استعالم جهت  بررسی عدم دسترسی به  ناظر یا طراح بدوی و بازگشت پاسخ 

طراحان

ار مجاز ارسال  استعالم به امور مهندسین جهت بررسی صالحیت و ظرفیت و تعداد ک
ناظر یا طراح جدید و بازگشت پاسخ

ناظر ین

در 27ارسال به حوزه کارشناسی ماده 
ص صورت  شروع عملیات اجرایی در تخص

مربوطه 

مور در صورت مثبت بودن پاسخ استعالم ا
در خصوص صالحیت و ظرفیت ، کسر 

اری سهمیه نهایی طبق دستورالعمل های ج
.انجام می شود

کسر سهمیه نهایی طبق دستورالعمل های مالک عمل

نامه تایید گروه های نظارت عالیه 

:الزم به ذکر است 

در صورت ثبت عدم 
ام دسترسی در سامانه ساج

در درخواست های عدم 
ه خالف و پایانکار  نیاز ب

تعویض ناظر در این حوزه
نمی باشد و جایگزین 

می مستقیما به امور معرفی
.گردد 

وم ارسال سمپا به شهرداری در صورت لز



تغییر ناظر یا طراح بدوی  به دلیل عدم پذیرش متراژ مازادبرپروانه یا به دلیل نتیجه بررسی شورای حل اختالف. 3

(و مدارک پیوست 2یا 1به همراه فرم شماره ) ارسال درخواست ناظر یا طراح جدید  جهت تغییر ناظر و طراح 

اف ناظر در صورت  تکمیل بودن مدارک و تایید درخواست ناظر جدید و مالک  نیاز به ارسال انصر
بدوی به دلیل عدم پذیرش متراژ مازادبرپروانه  یا بررسی شورا  می باشد 

طراحان ناظر ین

ر یا طراح ارسال  استعالم به امور مهندسین جهت بررسی صالحیت و ظرفیت و تعداد کار مجاز ناظ
پاسخو بازگشت جدید

بق کسر سهمیه نهایی ط--بعد از پاسخ استعالم امور 
دستورالعمل های مالک عمل تا (بدوی ) ارائه تاییدیه فنی ناظر اولیه 

بل  پایان مرحله اجرای فعلی پروژه  از کارتا
ا ناظر قدیم  در سامانه ساجام طی نامه مجز

به همراه تصاویر بازدید 

کسر سهمیه نهایی طبق 
دستورالعمل های مالک عمل

ک مالدر صورت تکمیل بودن مدارک و تایید  درخواست  طراح جدید و 
و ارسال انصراف طراح بدوی در صورت عدم  پایان مدت قرارداد   –

در صورت شروع عملیات اجرایی در تخصص 
ر نقشه به سازمان توسط ناظارسال -مربوطه 

برای  27جدید جهت ارسال به انجمن ماده 
استفاده از قالب نامه های تعویض –بازدید 

مهندسین و مجریان

جهت تایید برای  27پاسخ ماده 
گروه های نظارت عالیه ارسال  

میشود  

عداد کار ارسال  استعالم به امور مهندسین جهت بررسی صالحیت و ظرفیت و ت
پاسخو بازگشت مجاز ناظر یا طراح جدید

یه  نامه تایید گروه های نظارت عال



:برای ارسال کلیه نامه های ذکر شده در قسمت فوق می بایست  از مسیر زیر اقدام شود 

6

مهندسکارتابل  مدیریت نامه هثبت نام
انتخاب قالب نامه های **

تعویض مهندسین و مجریان 

http://sajam.nezammohandesi.ir


فوت ایشان تغییر ناظر یا طراح بدوی  به دلیل . 4

989178در کلیه درخواست های جاری طبق دستورات نامه 
مستقیما به امور ارجاع خواهد شد و نیاز به تعویض  در حوزه 

ولی در خصوص مواردی که فاقد . خدمات تفویضی ندارد
درخواست جاری درساجام باشد طبق رویه تعویض های طراح و 

.ناظر ذکر شده درحوزه تفویضی انجام می شود



فرآیند  تغییر مجریان



تغییر مجری. 5

3فرم شماره پیوست نمودنبا دقت و کمیل متن نامه ت)درخواست مجری جدید از قالب نامه های تعویض مهندسین و مجریان : انتخاب نامه با عنوان -1
(فرم تسویه حساب مالک و مجری اولیه آن و همچنین پیوست نمودن مدارک درخواست شده به پیوستو 

حتماطفال(دباشمیتصاویرودرصدیفرمهمراهبه)پروژهناظرمرحلهاعالمنامهارسالبهنیازبعدیمرحلهدرباشدتکمیلاولمرحلهمدارککهصورتیدر-2
شودارجاعمربوطهکارشناسبهمستقیمتاشوداستفادهگزارشاینارسالبرایمجریانومهندسینتعویضهاینامهقالبازخصوصایندر

توسط مجری و ناظر پروژه ، درخواست جهت بررسی صالحیت و ظرفیت مجری جدید به امور ارسال می شود 2و 1از تکمیل مرحله بعد -3

رسی می شود ارسال و  بردیداز ارائه پاسخ استعالم از امور و در صورتی که مجری جدید صالحیت و ظرفیت مجاز برای این کار را  داشته باشد  ، قرارداد توسط  مجری جبعد -4

جهت تعویض مجری تنظیم و اقدام می شودعملطبق دستورالعمل های مالک ... نهایی و ارسال سمپا وجدید  کسر سهمیه در صورت تایید قرارداد با مجری -5



مهندسکارتابل  مدیریت نامه

ت نام
ثب

ه

انتخاب قالب نامه های تعویض مهندسین و مجریان **

درخواست مجری جدید ( 1(: انتخاب نامه با عنوان 

و مدارک 3تکمیل متن نامه با دقت و پیوست نمودن فرم شماره 
ویه درخواست شده به پیوست آن و همچنین پیوست نمودن  فرم تس

حساب مالک و مجری اولیه 

ارسال نامه به سازمان جهت بررسی و اقدام الزم  

:توجه 

رم تسویه حسابو ف3فرم شماره 
با مجری بدوی در  پیوست این 

!  نامه موجود می باشد

:  نکته -توجه

امه لطفا همزمان ناظر پروژه نیز نامه اعالم مرحله اجرا را از همین قالب ن( 2)
ال انتخاب و به همراه فرم درصدی و تصاویر بازدید به این حوزه ارس** ها

فرمایند 

فرآیند  
تعویض 
مجری

http://sajam.nezammohandesi.ir

