
 گواهي عدم خالف 
 لكدرگزارش بازديد ازممتر مربع  880متراژ كمتر از سقف و5تاحداكثرساختمان هاي الف) 

 كپي پروانه و گزارش بازديد از ملك شهرداري -1

  با مهر و امضاي مهندسين مربوطهبرگه استحكام بنا  -2

 محاسبات   CDنقشه هاي اجرايي سازه مصوب سازمان + -3

اجراي سقف كروميت ، ارائه نامه استاندارد و تاييديه بلوكه پلي استايرن و نامه تاييد ناظر مبني بر به كارگيري بلوكه هاي مذكور در در صورت  -4
 ساختمان مورد اشاره

 گزارش بازديد كارشناس سازمان و تاييد مطابقت اجرا با نقشه مصوب و عدم وجود نواقص فني و اجرايي -6

 در صورت وجودسازه ييد و رفع نواقص نامه ناظر جهت تا -5

 

  يصالح ذ مجري داراي ودرگزارش بازديد از ملك مربع متر 880سقف يامتراژ باالي  5باالي ساختمان هاي ب) 
 هرداري بازديد از ملك شكپي پروانه و گزارش   -1

 با مهر و امضاي مهندسين مربوطه برگه استحكام بنا   -2

 ) 1 مصوب سازمان + معماري ، (تبصرهنقشه هاي اجرايي سازه  -3

كور در در صورت اجراي سقف كروميت ، ارائه نامه استاندارد و تاييديه بلوكه پلي استايرن و نامه تاييد ناظر مبني بر به كارگيري بلوكه هاي مذ -4
 ) 2 ( تبصره ساختمان مورد اشاره

  و معماري با نقشه مصوب و عدم وجود نواقص فني و اجراييو تاييد مطابقت كليه موارد سازه  27گزارش كارشناس ماده  -5

 نامه ناظر جهت تاييد و رفع نواقص در صورت وجود  -6

  متر 2000سقف يا باالي  5باالي  ساختمانهاي تاييديه آتشنشاني جهت  -7

تهيه شود و هر گروه نقشه بايد به  )3( در بندنيز   : در صورتي كه تاسيسات به صورت كامل انجام شده باشد بايد نقشه هاي از بيلت تاسيسات 1 تبصره
 .امضاء مهندس ناظر مربوطه برسد

با  ها به كارگيري اين بلوكه تاييد يك نامه جهتد و ناظر نماي و ارائه اخذ  مشخصات و تاييد فروشنده با ذكر از متقاضي را بايد ه: استاندارد بلوك 2 تبصره
 .استاندارد پيوست شود نامه و بهنمايد  مورد اشاره ارائه مشخصات ذكر شده درساختمان 

 

 فاقد مجري ذيصالح  ومتر مربع درگزارش بازديد از ملك  880سقف يا متراژ باالي  5ج) ساختمان هاي باالي 
 عالوه بر مدارك مربوط به بند ( ب )  موارد ذيل نيز بايد ارائه گردد.

 بيمه نامه تضمين كيفيت ساختمان -1

 ) ارائه گردد. 27بند (ب) ، گزارش كارشناسي ميبايست توسط انجمن كارشناسان رسمي (ماده  5در خصوص گزينه شماره  -2

 

 توجه : مدارك مي بايست به سرگروه منطقه تحويل داده شود .


