توضیحات:

 -1مدارک
 1-1ارائه نقشه های اجرای با توجه به مرحله اجرا شده تا زمان درخواست
 2-1ارائه دفترچه مشخصات فنی با تائید ناظرین و مجری با توجه به مرحله اجرا شده تا زمان درخواست
 -2نحوه نگارش نامه فسخ
 1-2مخاطب درخواست فسخ قرارداد می بایست مالک باشد.
 2-2رونوشت ها می بایست:
به ناظر جهت دستور توقف ساختمان تا مشخص شدن وضعت مجری
•
به انجمن مربوطه و یا شورای حل اختالف شورای انتظامی جهت بررسی درخواست فسخ
•
به سازمان نظام مهندسی ساختمان ،جهت استحضار
•
 -3گروه آزاد سازی
آقایان مهندسین گنج آبادی ( ،)1237گنج علی ( )1064و خانم مهندس رحمان مشهدی ()1057
 -4گروه بازدید
آقایان مهندسین شریعتی ( ،)1216ایزد پناه ( ،)1231کاشی الحسینی ( )1093و نشاط مفیدی ()2218
 -5آدرس انجمن انبوه ساز
قرنی  23برج شماره یک مجد طبقه شش واحد 605

مراحل درخواست آزادسازی
ظرفیت مجری بدون پایانکار
بهره برداری

شرکت مجری انبوه ساز می باشد

بلی

خیر
درخواست مجری مبنی بر ازاد سازی با حفظ
مسئولیت تا پایانکار
(گروه آزاد سازی طبقه اول سمت راست)

درخواست انبوه ساز جهت بازدید مرحله
پیشرفت کار
(گروه آزاد سازی طبقه اول سمت راست)

درخواست جهت بازدید مرحله پیشرفت کار
(گروه آزاد سازی طبقه اول سمت راست)

درخواست مجری مبنی بر فسخ قرار داد
مطابق توضیحات ()2

ارسال به بازدید
(گروه بازدید طبقه اول سمت چپ)

ارجاع به شورای حل اختالف و یا انجمن
سازندگان
(گروه آزاد سازی طبقه اول سمت راست)

ارسال به بازدید
(گروه بازدید طبقه اول سمت چپ)

ارجاع بازدید به انجمن انبوه سازان
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

بررسی درخواست مجری با دعوت از مالک و
مجری در شورای حل اختالف یا انجمن
سازندگان واقع در ساختمان شماره  2نظام
مهندسی حاشیه بلوار ارشاد

بررسی درخواست مجری با دعوت از مالک و
ناظر در انجمن انبوه سازان

نامه انجمن انبوه سازان /انجمن سازندگان
مسکن خطاب به سازمان مبنی بر فسخ قرار
داد و معرفی مجری جدید

نامه انجمن انبوه سازان خطاب به سازمان
مبنی بر ازاد سازی سهمیه مجری با حفظ
مسئولیت تا پایانکار

ارائه تائیدیه فنی پروژه توسط ناظرین تامرحله
اجرا شده

ارائه مدارک توضیحات ()1
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

بررسی قرار داد مجری جدید و ثبت آن طبق
چارت الف
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

بازدید به جهت تطابق نقشه با اجرا
در گروه های بازدید مورد نیاز

صدور نامه آزاد سازی
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

امور مهندسین ناظر
نبش خیام 35

دبیرخانه سازمان

مسئول مستقیم

مجوز گودبرداری

بررسی نقشه های اجرایی سازه

تحویل گزارش ژئوتکنیک

نامه های دادیاری

آقای مهندس آدینه ()1230
(طبقه دوم سمت چپ)

آقای مهندس عارف زاده()1040
(طبقه اول سمت چپ)

خانم مهندس طالئی()1241
(طبقه دوم سمت چپ)

آقای مهندس شریعتی()1216
(طبقه اول سمت چپ)

بازدید ژئوتکنیک

مهندس ایزدپناه()1231

آقای
(طبقه اول سمت چپ)
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چارت الف

ارائه قرار داد مالک – مجری به امور
مهندسین ناظر جهت بررسی صالحیت و
ظرفیت شرکت مجری و ارسال الکترونیکی
نامه صالحیت و ظرفیت شرکت مجری به
سازمان

توضیحات:
 -1مدارک چهت عقد قرار داد مالک – مجری  -سرپرست کارگاه
 1-1ثبت قرارداد مجری و مالک ( 2نسخه) و سرپرست کارگاه ( 4نسخه) همزمان با حضور تمامی اشخاص دخیل صورت می پذیرد.
 2-1حضور مدیر عامل شرکت مجری یا شخص مجری همراه با کارت شناسایی معتبر
 3-1سرپرست کارگاه به همراه اصل پروانه اشتغال و کارت شناسایی معتبر همراه با کپی
 4-1شخص مالک یا نماینده قانونی آن به همراه مدارک که دال بر مالکیت و یا وکالت ایشان دارد همراه با کپی

 -2ادرس انجمن انبوه ساز:
قرنی  23برج شماره یک مجد طبقه شش واحد 605

شرکت مجری انبوه ساز می باشد

 -3گروه آزاد سازی
آقایان مهندسین گنج ابادی ( ،)1237گنج علی ( )1064و رحمان مشهدی ()1057
 -4گروه بازدید
آقایان مهندسین شریعتی ( ،)1216ایزد پناه ( ،)1231کاشی الحسینی( )1093و نشاط مفیدی ()2218

بلی

خیر

 -5واحد اسکن
خانم شاکری ( )1072و خانم کریمی () 2261
 -6دبیرخانه
خانم جوان ،خانم استری ،خانم آزادی و خانم تقدیسی

مراجعه انبوه ساز به انجمن مربوطه و ثبت قرار داد مجری و نماینده
مجری
حضور همزمان مدیر عامل شرکت مجری – نماینده مجری و مالک جهت
ثبت قرار داد در سازمان
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)
ارسال قرارداد مجری و نماینده مجری از انجمن به سازمان همراه با نامه
معرفی نماینده مجری
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

کنترل قرار داد و احراز صالحیت نماینده مجری
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

ثبت مدارک نماینده مجری
(دبیرخانه سازمان در طبقه همکف)
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کنترل قرارداد
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

احراز صالحیت سرپرست کارگاه و کنترل
قرارداد آن
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

اسکن قرار داد مجری با مالک
(واحد اسکن طبقه اول سمت چپ)

ثبت قرار داد
(دبیرخانه طبقه همکف)

تایید تعهد مجری در قبال مالک
( برای مجریان غیر انبوه ساز)
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

تایید تعهد مجری در قبال مالک
(برای مجریان غیر انبوه ساز)
(گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست)

ارسال الکترونیکی ثبت قرار داد سازمان به امور
مهندسین ناظر (واقع خیام )35

ارسال الکترونیکی ثبت قرار داد سازمان به امور
مهندسین ناظر (واقع خیام )35

چارت کمیسیون

مرحله 1

انجام مطالعات ژئوتکنیک (برای پروژه های 7
سقف به باال یا باالتر از 2000متر مربع زیر بنا)

ایمنی و آتش نشانی

مرحله 2

شهرسازی و معماری
ترافیک

فرآیند بررسی پرونده ها در
کمیسیون های فنی سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی

سازه
مرحله 3
مبحث  18و 19

تاسیسات مکانیکی
مرحله 4

تاسیسات برقی
تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

فرآیند کمیسییون فنی
مراجعه به دفتر پیشخوان
شهرداری جهت درخواست صدور
پروانه

صدور اولیه پیشنویس پروانه

ارسال به امور مهندسین ناظر نبش
خیام 35

ارجاع به امور مالی شهرداری جهت
صدور و واریز فیش های مربوطه

ارجاع پرونده به مدیریت ارجاع کار
اقای مهندس مهاجر()1036

انتخاب مهندس ناظر

انتخاب دفتر مهندسین
طراح

صدور فیش های مهندسین و فیش
های مربوط به سازمان

توضیحات:
 -1مدارک مورد نیاز جهت بررسي پروژه ها
 1-1برگه کسر سهمیه از مهندسین ناظر و طراح در تمامی تخصص ها
 2-1ارائه پیش نویس پروانه ساختمان
 3-1در صورت انجام توافقات ارائه مدارک مربوطه و پرونده کامل ساختمان ارائه آلبوم نقشه های مربوط به هر گروه
 4-1ارائه فایل نقشه ها جهت بررسی در هر مرحله
 5-1ارائه مدارک مربوط به آزمایش مکانیک خاک و بهینه سازی مصرف انرژی(مبحث ) 91جهت پروژه های مربوطه

ارجاع به کمیسیون فنی سازمان
واقع در طبقه دوم سمت چپ

 -2بررسي کننده شهرسازی
خانم مهندس رحمتی( )1220و خانم مهندس مرزبان()1109
 -3بررسي کننده ایمني و حفاظت حریق
آقای مهندس طوسی ( ،)1157آقای مهندس فرزان ( )1094و آقای مهندس وهاب زاده ()1266

کسر سهمیه نهایی مهندسین ناظر و
طراح

مراحل بررسی نقشه های گروه الف و
ب در کمیسیون فنی

مراحل بررسی نقشه های گروه ج و
د در کمیسیون فنی

نقشه های ایمنی وحفاظت حریق

بررسی شهرسازی

 -4بررسي کننده نقشه ترافیک
آقای مهندس فاضلی نیا ()2266
 -5بررسي نقشه های معماری
خانم مهندس قلی نژاد ،خانم مهندس یعقوبی ( ،)1159خانم مهندس کریمی ( ،)1163خانم مهندس فرشیدیان فر( ،)1158خانم مهندس قره گوزلوئی ( )1162و اقای مهندس طوسی()1157
 -6بررسي نقشه های سازه
آقای مهندس علیزاده ،آقای مهندس خرمشاهی ،خانم دکتر بهنام و خانم مهندس محسنی

نقشه های ایمنی وحفاظت حریق

بررسی نقشه های ترافیک

بررسی نقشه های ترافیک

بررسی نقشه های معماری

 -7بررسي کننده نقشه های مکانیک
آقای دکتر آجیلیان ( )1146و آقای مهندس سپهر

بررسی نقشه های سازه

 -8بررسي کننده نقشه های برق
آقای مهندس صباغیان ،آقای مهندس سهرابی ،آقای مهندس کاردان ،آقای مهندس رحمانی ،آقای مهندس اسد الهی ،آقای مهندس پور محمد و آقای مهندس صولتی

بررسی نقشه های معماری

 -9بررسي کننده مبحث 19
خانم مهندس قلی نژاد
 -10بررسي کننده مکانیک خاک
خانم طالئی()1241
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بررسی نقشه های مکانیک

بررسی نقشه های سازه

بررسی نقشه های برق

بررسی نقشه های مکانیک

بررسی نقشه های برق

ارسال به شهرداری
منطقه جهت صدور پروانه

ارسال به واحد مقررات ملی ساختمان
شهرداری جهت اخذ مهر سبز

ارجاع به امور مهندسیین ناظر در
صورت تائید کلیه مدارک و نقشه ها

مکانیک خاک

مبحث 19

توضیحات:
 -1در مراجعه به مدیریت محترم ارجاع کار اقای مهندس مهاجر ( )1036داشتن برگه گزارش بازدید ملک شهرداری و کد نوسازی جهت دریافت
شماره ارجاع امورنیاز مي باشد.
 -2توضیحات نقشه های اجرایي
 1-2ساختمان های تاحداکثر  5سقف ومتراژ کمتر از  880متر مربع درگزارش نامه امور
 1-1-2کپی پروانه و گزارش بازدید از ملک شهرداری
 2-1-2برگه استحکام بنا با مهر و امضای مهندسین مربوطه
 3-1-2نقشه های اجرایی سازه مصوب سازمان به همراه لوح فشرده محاسبات
 4-1-2در صورت اجرای سقف کرومیت با بلوک پلی استایرن ،ارائه نامه استاندارد و تاییدیه بلوکه پلی استایرن و نامه تایید ناظر مبنی بر به کارگیری بلوک
های مذکور در ساختمان مورد اشاره
 5-1-2گزارش بازدید کارشناس سازمان و تایید مطابقت اجرا با نقشه مصوب و عدم وجود نواقص فنی و اجرایی
 6-1-2نامه ناظر جهت تایید و رفع نواقص سازه در صورت وجود
 -3ساختمان های باالی  5سقف یامتراژ باالی 880مترمربع در نامه امور از ملک و دارای مجری ذیصالح
 1-3کپی پروانه و گزارش بازدید از ملک شهرداری
 2-3برگه استحکام بنا با مهر و امضای مهندسین مربوطه و مجری ذیصالح
 3-3نقشه های اجرایی سازه مصوب سازمان  +معماری (تبصره )1
 4-3در صورت اجرای سقف کرومیت  ،ارائه نامه استاندارد و تاییدیه بلوکه پلی استایرن و نامه تایید ناظر مبنی بر به کارگیری بلوکه های مذکور در ساختمان
مورد اشاره (تبصره )2
 5-3گزارش کارشناسی نظارت مضاعف و تایید مطابقت کلیه موارد سازه و معماری با نقشه مصوب و عدم وجود نواقص فنی و اجرایی
 6-3نامه ناظر جهت تایید و رفع نواقص در صورت وجود
 7-3تاییدیه آتشنشانی جهت ساختمانهای باالی  5سقف یا باالی 2000مترمربع
تبصره  :1در صورتی که تاسیسات به صورت کامل انجام شده باشد باید نقشه های از بیلت تاسیسات نیز در بند ( )3-3تهیه شود و هر گروه نقشه باید به امضاء
مهندس ناظر مربوطه برسد.
تبصره  :2استاندارد بلوک را باید متقاضی از فروشنده با ذکر و تایید مشخصات اخذ و ارائه نماید و ناظر یک نامه جهت تایید به کارگیری این بلوکه ها با
مشخصات ذکر شده درساختمان مورد اشاره ارائه نماید و به نامه استاندارد پیوست شود.

سابقه دارد
مراجعه به مسئول
منطقه
(طبقه اول سمت
راست)

سابقه ندارد
مراجعه به اقای کاشی
الحسینی()1093
جهت تشکیل پرونده

مراحل عدم خالف
(پایانکار سفت کاری)

درخواست از طریق شهرداری
منطقه یا دفتر پیشخوان شهرداری
منطقه
مراجعه به مدیریت محترم ارجاع کار
مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان

ارائه مدارک و نقشه های
اجرایی :با توجه توضیحات
شماره 2

مراجعه به مسئول منطقه و تعیین مدارک مورد نیاز
الزم به ذکر است روند تهیه مدارک به صورت موازی میباشد

بررسی سابقه در سازمان

کنترل نقشه های اجرایی
جهت سازه مراجعه به آقای مهندس عارف زاده( )1040و بررسی معماری مراجعه به
گروه معماری واقع در طبقه اول سمت چپ
گروه تاسیسات برقی و مکانیکی طبقه دوم سمت چپ

 -4ساختمان های باالی  5سقف یا متراژ باالی  880متر مربع درگزارش بازدید از ملک و فاقد مجری ذیصالح
عالوه بر مدارک مربوط به بند 3موارد ذیل نیز باید ارائه گردد.
 1-4بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان مطابق شرایط و هزینه ساخت اعالمی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
 2-4در خصوص گزینه شماره  5بند ،3گزارش کارشناسی میبایست توسط انجمن کارشناسان رسمی ماده  27ارائه گردد.
توجه :مدارک می بایست به مسئول منطقه تحویل داده شود.

اخد تاییدیه آتشنشانی
مراجعه به واحد آتشنشانی طبقه دوم
واحد سمت چپ -اتاق  208و 206

بنابر شرایط پرونده انجام بازدید به صورت زیر توسط مسئول منطقه تعیین می شود

 -5مسئولین مناطق
خانم مهندس رضایتی (  )1071مناطق  6/1 ،5/1 ،1/1 ، 7/1و آقای مهندس ولیپور ( 3/1 ، 1/2 )1254و آقای مهندس هاشمی ( 2/1 )1100و آقای
مهندس رجبی  9/1 ، 4/2 ، 2/2و آقای مهندس توکل  12/2 ، 12/1 ، 7/2 ، 6/2و آقای مهندس فیضی  80/2 ، 80/1 ، 10/2 ، 10/1 ، 3/2و آقای مهندس
نادمی  4/1 ، 9/2و خانم مهندس فخاری  5/2، 11/1 ، /11/2و خانم مهندس محمدی 8/2 ، 8/1

بازدید کارشناسی ماده  27تهیه نامه توسط مسئول
منطقه و مراجعه به انجمن کارشناسان رسمی
سازمان واقع در :بین خیابان راهنمایی و خیابان
فلسطین ،خیابان سلمان فارسی ،نبش شیرین 20
(تلفن)38403898 :

 1-5گروه معماری
آقای مهندس تقدیسی ( ، )1218خانم مهندس شیخ ( ، )1062خانم مهندس قلعه نوی ( ، )2114خانم مهندس گوهری ( )2219و خانم مهندس رمضانی

نیاز به بازدید دارد
مراجعه به گروه بازدید
سازمان طبقه اول سمت
چپ

 2-5گروه برق

آقای مهندس کاظمی ( )1250و آقای مهندس مهدویان ( )1200و خانم مهندس قاضی زاده ()2099
 3-5گروه مکانیک
آقای مهندس خاکزاد ( ،)1199آقای مهندس اصغریان ()2251و آقای مهندس آش افزون()1189
 -6آدرس کارشناسان رسمي انجمن ماده 27
بین خیابان راهنمایی و خیابان فلسطین ،خیابان سلمان فارسی ،نبش شیرین ( 20تلفن)38403898 :

تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

مراجعه به
مدیریت محترم
ارجاع کار
واقع در :امور
مهندسین ناظر
خیام 35

دبیرخانه
جهت
دریافت نامه
طبقه
همکف

پس از تکمیل موارد
مورد نیاز و تایید
مسئول منطقه
مراجعه به اتاق
100جهت امضا

اقدام جهت اصالح نواقص مطابق نظر ناظر
پروژه و ارائه گزارش ناظر مبنی بر رفع
نواقص

اجرا مطابق نقشه های
اجرایی و عدم وجود
نواقص
گروه ها و مسئولین
مناطق

تائید نقشه های اجرایی چون ساخت

وجود نواقص اجرایی
گروه ها و مسئولین
مناطق

توضیحات:
 -1در مراجعه به مدیریت محترم ارجاع کار اقای مهندس مهاجر ( )1036داشتن برگه گزارش بازدید ملک شهرداری و کد نوسازی جهت دریافت شماره ارجاع امورنیاز مي
باشد.

سابقه دارد(نظارتی)
مراجعه به طبقه
اول
مسئول منطقه

 -2توضیحات نقشه های اجرایي
 1-2ساختمان های تاحداکثر  5سقف ومتراژ کمتر از  880متر مربع درگزارش نامه امور
 1-1-2کپی پروانه و گزارش بازدید از ملک شهرداری
 2-1-2برگه استحکام بنا با مهر و امضای مهندسین مربوطه
 3-1-2نقشه های اجرایی سازه مصوب سازمان همراه لوح فشرده محاسبات
 4-1-2در صورت اجرای سقف کرومیت با بلوک پلی استایرن ،ارائه نامه استاندارد و تاییدیه بلوکه پلی استایرن و نامه تایید ناظر مبنی بر به کارگیری بلوک های مذکور در ساختمان مورد
اشاره
 5-1-2گزارش بازدید کارشناس سازمان و تایید مطابقت اجرا با نقشه مصوب و عدم وجود نواقص فنی و اجرایی
 6-1-2نامه ناظر جهت تایید و رفع نواقص سازه در صورت وجود

مراحل پایانکار بهره برداری
سابقه دارد(مجری دار)

مراجعه به طبقه
اول
گروه آزاد سازی
مجری

سابقه ندارد
مراجعه به اقای کاشی
الحسینی()1093
جهت تشکیل پرونده

مراجعه به مدیریت محترم ارجاع کار

ارائه مدارک و نقشه های
اجرایی :با توجه توضیحات
شماره 2

مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان

 -3ساختمان های باالی  5سقف یا متراژ باالی  880مترمربع در نامه امور از ملک و دارای مجری ذیصالح
 1-3کپی پروانه و گزارش بازدید از ملک شهرداری
 2-3برگه استحکام بنا با مهر و امضای مهندسین مربوطه و مجری ذیصالح
کنترل نقشه های اجرایی
 3-3نقشه های اجرایی سازه مصوب سازمان  +معماری (تبصره )1
جهت سازه مراجعه به آقای مهندس عارف زاده( )1040و بررسی معماری مراجعه به
 4-3در صورت اجرای سقف کرومیت  ،ارائه نامه استاندارد و تاییدیه بلوکه پلی استایرن و نامه تایید ناظر مبنی بر به کارگیری بلوکه های مذکور در ساختمان مورد اشاره (تبصره )2
گروه معماری واقع در طبقه اول سمت چپ
 5-3گزارش کارشناسی نظارت مضاعف و تایید مطابقت کلیه موارد سازه و معماری با نقشه مصوب و عدم وجود نواقص فنی و اجرایی
گروه تاسیسات برقی و مکانیکی طبقه دوم سمت چپ
 6-3نامه ناظر جهت تایید و رفع نواقص در صورت وجود
 7-3تاییدیه آتشنشانی جهت ساختمانهای باالی  5سقف یا باالی 2000مترمربع
تبصره  :1در صورتی که تاسیسات به صورت کامل انجام شده باشد باید نقشه های از بیلت تاسیسات نیز در بند ( )3-3تهیه شود و هر گروه نقشه باید به امضاء مهندس ناظر مربوطه برسد.
تبصره  :2استاندارد بلوک را باید متقاضی از فروشنده با ذکر و تایید مشخصات اخذ و ارائه نماید و ناظر یک نامه جهت تایید به کارگیری این بلوکه ها با
مشخصات ذکر شده درساختمان مورد اشاره ارائه نماید و به نامه استاندارد پیوست شود.

اخد تاییدیه آتشنشانی

 -4ساختمان های باالی  5سقف یا متراژ باالی  880متر مربع درگزارش بازدید از ملک و فاقد مجری ذیصالح
عالوه بر مدارک مربوط به بند 3موارد ذیل نیز باید ارائه گردد.
 1-4بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان مطابق شرایط و هزینه ساخت اعالمی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
 2-4در خصوص گزینه شماره  5بند ،3گزارش کارشناسی میبایست توسط انجمن کارشناسان رسمی ماده  27ارائه گردد.
توجه :مدارک می بایست به مسئول منطقه تحویل داده شود.

مراجعه به واحد آتشنشانی طبقه دوم
واحد سمت چپ

درخواست از طریق شهرداری منطقه
یا دفتر پیشخوان شهرداری منطقه

مراجعه به مسئول منطقه و تعیین مدارک مورد نیاز
الزم به ذکر است روند تهیه مدارک به صورت موازی بوده

تائیدیه اسانسور در
صورت داشتن اسانسور

ارائه نتایج آزمایش های
جوش و بتن برای
ساختمان های گروه دال

بنابر شرایط پرونده انجام بازدید به صورت زیر توسط مسئول منطقه تعیین می شود

 -5مسئولین مناطق

بازدید کارشناسی ماده  27تهیه نامه توسط مسئول
منطقه و مراجعه به انجمن کارشناسان رسمی
سازمان واقع در :بین خیابان راهنمایی و خیابان
فلسطین ،خیابان سلمان فارسی ،نبش شیرین 20
(تلفن)38403898 :

خانم مهندس رضایتی (  )1071مناطق  6/1 ،5/1 ،1/1 ، 7/1و آقای مهندس ولیپور ( 3/1 ، 1/2 )1254و آقای مهندس هاشمی ( 2/1 )1100و آقای مهندس رجبی  9/1 ، 4/2 ، 2/2و آقای
مهندس توکل  12/2 ، 12/1 ، 7/2 ، 6/2و آقای مهندس فیضی  80/2 ، 80/1 ، 10/2 ، 10/1 ، 3/2و آقای مهندس نادمی  4/1 ، 9/2و خانم مهندس فخاری  5/2، 11/1 ، /11/2و خانم
مهندس محمدی 8/2 ، 8/1
 1-5گروه معماری

نیاز به بازدید دارد
مراجعه به گروه بازدید
سازمان طبقه اول سمت
چپ

آقای مهندس تقدیسی ( ، )1218خانم مهندس شیخ ( ، )1062خانم مهندس قلعه نوعی ( ، )2114خانم مهندس گوهری ( )2219و خانم مهندس رمضانی
 2-5گروه برق
آقای مهندس کاظمی ( )1250و آقای مهندس مهدویان ( )1200و خانم مهندس قاضی زاده ()2099
 3-5گروه مکانیک

آقای مهندس خاکزاد ( ،)1199آقای مهندس اصغریان ()2251و آقای مهندس آش افزون()1189
 -6آدرس کارشناسان رسمي انجمن ماده 27
بین خیابان راهنمایی و خیابان فلسطین ،خیابان سلمان فارسی ،نبش شیرین ( 20تلفن)38403898 :

تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

مراجعه به
مدیریت محترم
ارجاع کار
واقع در :امور
مهندسین ناظر
خیام 35

دبیرخانه جهت دریافت
نامه

پس از تکمیل موارد
مورد نیاز و تایید
مسئول منطقه
مراجعه به اتاق
100جهت امضا

ازاد سازی
مجری در
صورت داشتن
مجری ذیصالح
اتاق  103واحد
ازاد سازی
مجریان

پس از تکمیل موارد مورد نیاز و
تایید مسئول منطقه
در صورت اینکه ساختمان باالی
شش سقف و  800متر باشد
مراجعه به واحد شناسنامه فنی
ملکی اقای اسودی در طبقه اول
واحد سمت چپ با بهمراه
داشتن مدارک مالکیت

اقدام در جهت اصالح نواقص مطابق نظر
ناظر پروژه و ارائه گزارش ناظر مبنی بر
رفع نواقص

تائید نقشه های اجرایی چون ساخت

اجرا مطابق نقشه های
اجرایی و عدم وجود
نواقص
گروه ها و مسئولین
مناطق
وجود نواقص اجرایی
گروه ها و مسئولین
مناطق

توضیحات
 -1در خصوص مبحث 19
 1-1اگر زمان آخرین مجوز شهرداری قبل از  95/3/1باشد.
ساختمان های شش سقف و بیشتر و یا بیش از  2000متر مربع نیاز به کنترل
مبحث  19دارند
 2-1اگر زمان آخرین مجوز شهرداری بعد از  95/3/1باشد.
ساختمان های سه سقف و بیشتر و یا بیش از  600متر مربع نیاز به کنترل
مبحث  19دارند.

طرح ارجاع پویا

طرح ارجاع پویا
امور مهندسین ناظر

آیا پروژه های باالی  300متر مربع و یا توسعه
بنا و یا اصالح پروانه هایی که در مرحله قبل جز
طرح ارجاع بوده است؟

بلی

 -2آدرس انجمن انبوه ساز:
قرنی  23برج شماره یک مجد طبقه شش واحد 605
 -3مدارک مورد نیاز جهت پروانه و اصالح پروانه های کمتر از  800متر
مربع و کمتر از  6سقف

همزمان انتخاب مهندسین
محاسب و طراح توسط مالک

پرداخت فیش

برگه تعهدات مهندسین ،برگه تعهد مالک ،ارائه نقشه ها ،تائیدیه پرداختی های
سازمان

خیر

انتخاب مهندسین توسط مالک

اعالم لیست ناظران

کنترل صالحیت  ،ظرفیت ،
اعتبار پروانه و کسر ظرفیت

 -4مدارک مورد نیاز جهت پروانه و اصالح پروانه های بیش از  800متر
مربع و یا بیش از  6سقف
برگه تعهدات مهندسین ،برگه تعهد مالک ،ارائه نقشه ها ،تائیدیه پرداختی های
سازمان ،برگه تعهد مالک و مجری ،تائیدیه کمیسیون فنی

قطعی کردن لیست ناظران

چاپ فیش %5

 -5مدارک در خصوص توسعه بناها
برگه تعهدات مهندسین ،برگه تعهد مالک ،ارائه نقشه ها ،تائیدیه پرداختی های
سازمان ،تائیدیه کمیسیون فنی

ارائه مدارک

پرداخت فیش و ارائه مدارک

تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

تهیه البوم نقشه ها

پروانه تا متراژ کمتر از 800
مترمربع و کمتر از  6سقف

پروانه تا متراژ بیش از 800
مترمربع و یا بیش از  6سقف

خیر (بیش از  2000متر مربع و
یا بیش از  7سقف و یا توسعه
بنا)

کسر ظرفیت مجری

تهیه البوم نقشه ها

کمیسیون فنی

چاپ برگه کسر ظرفیت
مهندسین

بین  800تا  2000متر مربع و
یا بیشتر از  7سقف

ارجاع به امور مهندسین ناظر
بلی

مهر سبز

مهر قرمز

مهر فرمز مبحث 19
مطابق توضیحات 1

توسعه بنا و اصالح پروانه که در
مرحله قبل جزء طرح ارجاع
بوده اند

تائید و کنترل قرار داد مجری
صالحیت  ،ظرفیت  ،اعتبار

خیر

شرکت انبوه ساز می باشد ؟

دعوت از مدیر عامل  ،مالک و
نماینده مجری و بستن قرار داد
در سازمان نظام مهندسی

توسعه بنا و اصالح پروانه هایی
که در مرحله قبل جزء طرح
ارجاع نبوده اند
قبل از اتمام بتن ریزی
سقف ها گواهی عدم خالف
اخذ شده است
بلی

دعوت از مدیر عامل  ،مالک و
نماینده مجری و بستن قرارداد
در انجمن انبوه سازان

ثبت کالسه پرونده و اسکن
قرارداد مجری و نماینده مجری
در سازمان
امضا نهایی قرار داد و ارسال به
امور مهندسین

پروژه های زیر  300مترمربع

بعد از اتمام بتن ریزی
سقف ها گواهی عدم خالف
اخذ شده است

بیش از 800
مترمربع و یا
بیش از 6
سقف

کمتر از 800
مترمربع و
کمتر از 6
سقف
توسعه بنا می
باشد

بلی

خیر

تهیه البوم نقشه ها

توضیحات:

ثبت تقاضای تعویض ناظر توسط
مالک و یا وکیل قانونی ایشان

 -1تهیه فرهای تعویض ناظر از واحد کپي واقع در طبقه همکف انجام گیرد.
 -2گروه آزاد سازی
آقای مهندس گنج ابادی ( ،)1237مهندس گنج علی ( )1064و مهندس رحمان مشهدی ()1057
 1-2گروه بازدید
آقای مهندس شریعتی ( ،)1216مهندس ایزد پناه ( ،)1231مهندس کاشی الحسینی( )1093و مهندس نشاط
مفیدی()2218
 2-2واحد تشکل ها
آقای مهندس طاهریان( ،)1101آقای مهندس خلیلی( ،)2107آقای مهندس موحدی فر ( )1030و خانم مهندس
باغستانی()1210
 -3آدرس انجمن انبوه ساز:
قرنی  23برج شماره یک مجد طبقه شش واحد 605
آدرس کارشناسان رسمی انجمن ماده 27
نبش شیرین 20

مراحل تعویض ناظر

فوت ناظر بدوی

عدم دسترسی به ناظر بدوی

استعالم از مدیریت پذیرش
اقای توتونچی( )1120واقع
در همکف

مکاتبه تشکل های حرفه ای با ناظر
بدوی و  3مرتبه تماس تلفنی

تایید
میباشد

واحد تشکل ها در طبقه سوم سمت چپ

تایید
نمیباشد

تایید
نمیباشد

تایید
میباشد

خارج شدن از صالحیت ناظر یا بکار
گیری پروانه اشتغال خارج فعالیت
نظارت

اختالف در شیوه اجرا

مراحل اجرا شده تحت
نظارت ناظر بدوی

تایید ناظر بدوی نمیباشد

تایید ناظر بدوی میباشد

اعالم به متقاضی
ناظر بدوی انصراف
میدهد

بلی

خیر
راهنمایی متقاضی به شورای انتظامی
واقع در ساختمان شماره  2نظام
مهندسی در حاشیه بلوار ارشاد

تایید رفع ایرادها توسط
ناظر پیشنهادی و در
صورت نیاز بازدید
مجدد با اخذ هزینه
کارشناسی

غیر قابل
قبول

مراجعه به امور
مهندسین ناظر

تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

مکاتبه با امور مهندسین ناظر جهت اعمال
جایگزینی با ناظر پیشنهادی واجد صالحیت و
ظرفیت ضمن لحاظ نمودن درصد تعیین شده درج
در ظرفیت ناظر جدید در گروه ازاد سازی واقع در
طبقه اول سمت راست

پروژه با زیربنای
کمتر از  400متر
مربع و کمتر از 4
سقف می باشد

پروژه زیربنای بیش
از  400متر مربع یا
بیش از  4سقف می
باشد

تهیه گزارش توسط
کارشناس سازمان
گروه بازدید سازمان
طبقه اول سمت
چپ

تهیه گزارش توسط
کارشناس ماده 27
واقع در نبش
شیرین 20

ارزیابی بازدید کارشناسی
طبق ضوابط فنی
گروه ها واقع در طبقه اول و
سوم

قابل قبول

استعالم از مدیریت ارجاع کار آقای مهندس مهاجر
( )1036در خصوص صالحیت و ظرفیت ناظر
پیشنهادی
معرفی ناظر
جایگزین
جدید

تایید
نمیباشد

تایید
میباشد

ارائه خالصه و تعیین درصد درج در ظرفیت بر
مبنای پیشرفت فیزیکی جهت تفویض مسئولیت
به ناظر جدید در خصوص اخذ تائیدیه معاونت فنی
سازمان جناب آقای مهندس ذوقی ( )1047واقع
در طببقه دوم سمت راست

ثبت تقاضای تعویض محاسب (طراح) توسط مالک و یا وکیل
قانونی ایشان
گروه آزاد سازی طبقه اول سمت راست

توضیحات:
 -1دفتر خدمات تفویضي
آقای مهندس گنج ابادی ( )1237و آقای مهندس اعتمادی ()1091
 -2واحد تشکل ها
آقای مهندس طاهریان ( ،)1101آقای مهندس خلیلی ( ،)2107آقای مهندس موحدی فر ( )1030و
خانم مهندس باغستانی ()1210
 -3واحد پذیرش
آقای توتونچی ()1120

درخواست متقاضی
(مالک یا وکیل قانونی)

فوت محاسب (طراح)

عدم دسترسی

استعالم از مدیریت پذیرش
اقای توتونچی( )1120واقع
در همکف

مکاتبه تشکل های حرفه ای با طراخ
یا محاسب بدوی و  3مرتبه تماس

تایید
میباشد

تعویض محاسب (طراح)

واحد تشکل ها در طبقه سوم سمت چپ

تایید
نمیباشد

تایید
نمیباشد

تایید
میباشد

اعالم به
متقاضی

استعالم از مدیریت ارجاع کار آقای مهندس مهاجر
( )1036در خصوص صالحیت و ظرفیت
محاسب/طراح پیشنهادی
معرفی
محاسب/طراح
جایگزین
جدید

تایید
میباشد

تایید
نمیباشد

ارائه خالصه و تعیین درصد درج در ظرفیت جهت
تائید
به معاونت فنی سازمان جناب آقای مهندس
ذوقی ( )1047واقع در طببقه دوم سمت راست

مکاتبه با امور مهندسین جهت اعمال جایگزینی با
محاسب/طراح پیشنهادی واجد صالحیت و لحاظ
نمودن درصد تعیین شده درج در ظرفیت
محاسب/طراح جدید
دفتر خدمات تفویضی واقع در طبقه اول سمت
راست

مراجعه به امور
مهندسین ناظر

تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

توضیحات:
 -1مدارک تکمیل فرم های تعویض مجری در واحد کپي

ثبت تقاضای تعویض مجری بدوی توسط مالک و ارائه مدارک
در دفتر خدمات مهندسی تفویضی طبقه اول سمت راست

 1-1سندی دال بر تصویه حساب مالی فی مابین مالک و مجری بدوی تا زمان ثبت تقاضا
 2-1ارائه تائیدیه فنی پروژه توسط ناظرین تا مرحله اجرا شده
 3-1ارائه قرار داد منعقد شده فی مابین صاحب کار و سازنده ذیصالح جدید به سازمان و
بررسی و تایید آن

استعالم از مدیریت ارجاع کار آقای مهندس مهاجر ( )1036در خصوص بررسی
صالحیت و ظرفیت مجری پیشنهادی

 -2دفتر خدمات تفویضي
آقای مهندس گنج ابادی ( )1237و آقای مهندس اعتمادی ()1091

 -3واحد تشکل ها
آقای مهندس طاهریان( ، )1101آقای مهندس خلیلی( ، )2107آقای مهندس موحدی فر
()1030و خانم مهندس باغستانی()1210

معرفی مجری جایگزین جدید
تایید نمیباشد

تایید میباشد

ارائه خالصه جهت اخذ تائیدیه به معاونت محترم فنی سازمان جناب آقای مهندس
ذوقی ( )1047واقع در طببقه دوم سمت راست

مکاتبه با امور مهندسین ناظر جهت اعمال جایگزینی مجری پیشنهادی واجد صالحیت
در دفتر خدمات مهندسی تفویضی واقع در طبقه اول سمت راست

بررسی قرار داد مجری جدید و ثبت آن طبق چارت الف
گروه ازاد سازی طبقه اول سمت راست

مراجعه به امور مهندسین ناظر

تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

تعویض سازنده ذی
صالح (مجری)

توضیحات:

دریافت شکایت شهرداری از مهندسین ناظر ساختمان به استناد تبصره  7ماده
 100قانون شهرداری
(اقای مهندس گنج ابادی ( )1237مسئول دفتر خدمات مهندسی تفویضی
طبقه اول سمت راست)

 -1دفتر خدمات تفویضي
آقای مهندس گنج ابادی ( )1237و آقای مهندس اعتمادی ()1091

تاریخ آخرین ویرایش95/05/16 :

کنترل ناظرهای مسئول در پرونده و استخراج شماره تماس های ایشان
(اقای مهندس اعتمادی ( )1091طبقه اول سمت راست)

اطالع رسانی تلفنی به ناظرهای مورد شکایت وارده از شهرداری و دعوت به مراجعه
حضوری
(اقای مهندس اعتمادی ( )1091طبقه اول سمت راست)

خیر

پاسخگو می باشد

تماس مجدد تا سه
مرتبه

خیر

ناظر پاسخگو میباشد

بلی

ارائه راهنمایی به ناظرین در هنگام مراجعه به سازمان در تنظیم الیحه و ابالغ تبصره 7
قانون  100شهرداری ها به ایشان به صورت دفترک (بروشور)
(دفتر خدمات مهندسی تفویضی طبقه اول سمت راست )

آیا در شکایت صورت پذیرفته نشانه ای مبنی بر طرح تخلف
در کمیسیون ماده  100آورده شده است ؟

خیر

ثبت الیحه و
شکایت در
سیستم سبا

خیر

بلی

مکاتبه با شورای انتظامی جهت رسیدگی به شکایت شهرداری از ناظرین بدون الیحه
ایشان و درخواست انعکاس نتیجه اقدامات بعمل آمده
(دفتر خدمات مهندسی تفویضی طبقه اول سمت راست )

آیا در شکایت صورت پذیرفته نشانه ای مبنی بر طرح تخلف در کمیسیون ماده 100
آورده شده است ؟

بلی

مکاتبه با شورای انتظامی جهت رسیدگی به شکایت شهرداری از ناظر همراه با الیحه
ایشان و درخواست انعکاس نتیجه اقدامات بعمل امده
(دفتر خدمات مهندسی تفویضی طبقه اول سمت راست )

شکایات شهرداری به
استناد تبصره  7ماده 100
قانون شهرداری ها از
مهندسیین ناظر

