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(.... در خصوص پروژه هایی که فاقد مجری هستند...../ مالک محترم )محترمشرکت مجری   

 موضوع: گزارش بازدید از محل پروژه با کد نوسازی.....

 با سالم

اه فنی، اجرایی و ایمنی در کارگاحتراما پیرو بازدید مورخ....... از ملک با کد نوسازی .....، اشکاالت 

مشاهده گردید. لذا شایسته است در اسرع وقت نسبت به اصالح و رعایت موارد مورد نظر، اقدام 

مقتضی صورت گیرد در غیر اینصورت هر گونه عواقب عدم رعایت موضوعات فوق الذکر بر عهده 

 ود.گونه مسئولیتی بر عهده اینجانب نخواهد بمجری محترم بوده و هیچ

 

 با تقدیم احترام                                                                                         

 ناظر پروژه                                                                                             
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(.... در خصوص پروژه هایی که فاقد مجری هستند...../ مالک محترم )محترمشرکت مجری   

 موضوع: گزارش بازدید از محل پروژه با کد نوسازی.....

 با سالم

متعددی از ایرادات مشاهده گردید؛ احتراما پیرو بازدید مورخ...... از ملک با کد نوسازی .....موارد 

که در ادامه تعدادی از ایرادات فنی، اجرایی و ایمنی مالحظه شده، جهت اصالح موارد با هماهنگی 

 گردند:سایر مهندسین دخیل در پروژه، ابالغ می

 ایرادات فنی متعددی نیازمند اصالح است، از جمله: -1

 نقشه های اجرایی مصوب رعایت نشده است. ی میلگردهای دال از یکدیگر مطابق با فاصله

از طرفی در برخی موارد، فاصله مربوطه از حداکثر ذکر شده در مبحث نهم تجاوز کرده 

 است.

  با توجه به نحوه آرماتوربندی و قالب بندی، مقدار کاور بتن، مقادیر حداقل ذکر شده در

 کند.مبحث نهم را تامین نمی

 ش مورد نیاز در اتصاالت، مقادیر مذکور در نقشه حداقل بعد جوش و همچنین طول جو

 های اجرایی را تامین نکرده است. 

 های اجرایی ذکر شده های سقف، از آنچه در نقشههای تیرچهمیختعداد و طول و قطر گل

 باشد.است، کمتر می

 ایرادات اجرایی متعددی نیازمند اصالح است، از جمله: -2

 قدار استاندارد مطابق با مبحث نهم و آیین نامه بتن ایران)آبا( اسالمپ بتن در محل، کمتر از م

 مشاهده شد.

 ها از رواداری مجاز مطابق با مبحث دهم ها، میزان ناشاقولی و انحراف ستوندر نصب ستون

 باشد.فراتر می 1401ویرایش 
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 سازمان مدیریت،  55شریهها، چرخش بیش از حد مجاز مندرج در نستوندر اجرای کف

 رخ داده است.

 استفاده شده  8.8های باشند، در حالیکه از پیچ 10.9بایست از نوع های اتصاالت میپیچ

 است.

  میلگردهای بسته شده در دیوار به اشتباه از نوعAII بایست اجرا شده است، در حالیکه می

 ، استفاده شود.AIIIاز میلگرد 

 متعددی نیازمند توجه است، از جمله: عدم رعایت مسایل ایمنی -3

 نامه حفاظتی وزارت کار، و آیین 12کفش ایمنی مورد استفاده در کارگاه، منطبق بر مبحث

 باشد.نمی

 استفاده نشده است. 12در هنگام کار در ارتفاع، تجهیزات مورد نظر مطابق با مبحث 

  سپر محافظ صورت، در زمان جوشکاری، برشکاری و سند بالست، از عینک ایمنی و

 استفاده نشده است.

 .کاله ایمنی در کارگاه مشاهده نگردید 

 باشد.مواد حاصل از گودبرداری در مجاورت گود دپو شده است که مورد قبول نمی 

 نتیجه:

نظر به مشاهده اشکاالت مورد اشاره، شایسته است در اسرع وقت با هماهنگی مهندسین دخیل در 

اصالح اشکاالت مطابق با آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان، پروژه، نسبت به رفع و 

اقدام مقتضی توسط مجری محترم صورت گیرد. در غیر اینصورت مسئولیت کلیه عواقب ناشی از 

 ی آن مجری محترم خواهد بود. عدم اصالح موضوعات مذکور بر عهده

 با تقدیم احترام

 ناظر پروژه   رونوشت:

 اظر سازمان نظام مهندسی، جهت استحضارامور مهندسین ن -

 مهندس ناظر هماهنگ کننده، جهت اقدام مقتضی -

های مرتبطجهت اطالع و هماهنگی  -مهندس طراح سازه -



 1401-05-03:  به نام خدا                                                          شماره                                                                            

              26/05/1401 :تاریخ                                                             نمونه نامه موثر مهندس ناظر 
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.... مجری هستند()در خصوص پروژه هایی که فاقد ...../ مالک محترم محترمشرکت مجری   

 موضوع: گزارش بازدید از محل پروژه با کد نوسازی.....

 با سالم

از ملک مورد نظر با کد نوسازی ..... مواردی از  تصاویر پیوستاحتراما پیرو بازدید مورخ..... و 

ند تا حسب گردبه شرح زیر اعالم می به تفکیکایرادات فنی، اجرایی و ایمنی مرتبط با پروژه، 

 با هماهنگی سایر مهندسین دخیل در پروژه، مورد اقدام مناسب در زمان مقرر گردند:  مورد

 

 ایرادات فنی متعددی مشهود است، از جمله: -1

( بیش از مقداری D,C,3,2ی میلگردهای دال از یکدیگر)در حد فاصل محورهای فاصله -الف

، حد فاصل Dی میلگردها )در محور ارایه شده است. همچنین فاصله ST-45 ینقشه است که در

به عنوان راهکار تجاوز کرده است.  5-7-9-9در بند ( از حداکثر ذکر شده 4تا 2محور 

ه ها ، یا آرماتوربندی مطابق با نقشپس از هماهنگی با طراح محترم سازهشود می پیشنهاد

-ه آیینده( و تامین ضابطاصالح گردد و یا به منظور تامین فواصل مورد نظر)مطابق با نقشه اشاره ش

 بین میلگردهای دال اضافه شود. …Фنامه، یک میلگرد 

 4تا  2، حد فاصل محورهای Fو  Eبا توجه به نحوه آرماتوربندی و قالب بندی)در محورهای  -ب

و جدول  9-4-9(، پرواضح است کاور بتن مطابق با مقادیر حداقل ذکر شده در بند 14.30+در تراز 

شود. لذا به منظور تامین ضابطه مذکور در خصوص کاور، توصیه تامین نمی مبحث نهم 9-4-6

ا، اقدام هشود پس از هماهنگی با طراح محترم سازه، نسبت به جابجایی میلگردها و اصالح قالبمی

 مقتضی صورت گیرد تا حداقل کاور بتن به شرح فوق؛ تامین گردد.
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طبقات اول تا سوم( و طول جوش)در اتصاالت صلب حداقل بعد جوش)در اتصاالت فصلی  -پ

ی اتصاالت نبشی تودلی جان)اتصال مربوط به تیر طبقات دوم تا چهارم( مورد نیاز مطابق با نقشه

، ST43ی ی اتصاالت صلب تیرهای اصلی در نقشهو نقشه ST-40ی فرعی به تیر اصلی( در نقشه

جوش، الزم است دستور کار الزم با مشورت با طراح رعایت نشده است. به منظور تامین حداقل بعد 

شود ابتدا گل جوش زده شده و سطح محترم سازه ارایه و اجرا گردند، در همین راستا پیشنهاد می

جوش تمیز گردد و پس از آن یک پاس جوش دیگر اجرا گردد. به منظور تامین طول جوش نیز با 

دن گل جوش و تمیز کردن سطح مربوطه، شود پس از زدوجلب نظر طراح سازه، توصیه می

 ی مذکور، تامین گردد.جوشکاری ادامه یابد تا طول جوش ارایه شده در نقشه

)که جزییات ST-38ی از آنچه در نقشه 5.80-های تیرهای فرعی سقف تراز میختعداد گل -ت

 3-3-8-2-10ها مطابق بند میخباشد. همچنین طول و قطر گلسقف ارایه شده است( کمتر می

ها، پس از هماهنگی با طراح سازه، ویرایش پنجم نیست. جهت تامین تعداد گل میخ 10مبحث 

ند. های اضافی توزیع شومیخگاهی(، گلهای برش حداکثر)نواحی تکیهشود در محلپیشنهاد می

طابق می اضافه به نحویکه نیاز طرح)هامیخها الزم است گلمیخهمچنین به منظور تامین طول گل

 نظر طراح تامین شود( اجرا گردند.

 

 ایرادات اجرایی متعددی مشهود است، از جمله:  -2

مه آبا و بند ناریزی، کمتر از مقدار مورد نظر در بند..... آییناسالمپ بتن تحویلی در محل بتن -الف

 هنگی باشود پس از همااست. در صورت مواجهه با شرایط مشابه، توصیه می 55نشریه  5-3-2-1

طراح، اقدام به اضافه نمودن افزودنی روان کننده و یا فوق روان کننده)مطابق با دستورالعمل شرکت 

 سازنده( گردد تا کارایی مورد نظر بتن جهت اجرا، تامین گردد.

 D-3و  C-1واقع در آکس  3و 2ها، میزان ناشاقولی و انحراف ستون طبقات در نصب ستون -ب

 10مبحث  6-8-4-10از راستای قایم، بیش از حد مجاز اشاره شده در بند  ST-15ی در نقشه

ه در های ذکر شدشود پس از مشورت با طراح، انحراف ستونباشد. توصیه می)ویرایش پنجم( می
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صب است، توسط تیفور و در صورتیکه انحراف ستون ناشی از ساخت صورتیکه انحراف ناشی از ن

 است، توسط عملیات حرارتی، اصالح گردد.

چرخش  دچار  BP-7و  BP-1 ،BP-5ها از جمله ها، برخی کف ستونستوندر اجرای کف -پ

 ردد.گهای پای ستون میی مربوطه و سخت کنندههاشده اند که منجر به عدم اجرای مناسب ستون

های مذکور، شایسته است پس از مشورت با طراح، نسبت به باز ستونلذا به منظور اصالح کف

 ها و در صورت نیاز به بولت، نسبت به کاشت بولت به فونداسیونها و اصالح کف ستونکردن بولت

 اقدام مقتضی معمول گردد. 

باشند، در  10.9بایست از نوع می ST-22ی های مورد نظر در اتصاالت صلب مطابق نقشهپیچ  -ت

استفاده شده است. بدین منظور الزم است با اخذ نظر طراح، نسبت به باز  8.8های حالیکه از پیچ

-10اقدام گردد. الزم به ذکر است در صورتیکه مطابق بند  10.9های ها و استفاده از پیچکردن پیچ

ابلیت استفاده مجدد را خواهند داشت در ها بست اولیه شده باشند، پس از بازکردن ق، پیچ4-5-6

 های باز شده نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرند.ها و مهرهغیر اینصورت پیچ

باشند در حالیکه از  AIIIبایست از نوع می B-2-3آرماتورهای بسته شده در دیوار محور  -ث

نحوی افزایش یابند تا مطابق به  AIIگردد تعداد میلگردهای اند. توصیه میاجرا شده AIIمیلگرد 

نظر طراح سازه، نیاز طرح تامین گردد. الزم به ذکر است در این صورت به علت تراکم میلگردها، 

احتمال دارد به منظور تامین حداقل فاصله بین میلگردها الزم شود، آرماتورها به صورت گروهی 

 رعایت گردد. "وه میلگردهاگر"ی در خصوص وصله 5-21-9بسته شوند و الزم است ضوابط بند 

  عدم رعایت مسایل ایمنی متعددی مشهود است، از جمله: -3

های نامه حفاظتی کارگاهو آیین 12کفش ایمنی مورد استفاده در کارگاه منطبق بر مبحث -الف

باشد. در این خصوص الزم است کفش کار به میزان کافی و به تعداد ساختمانی وزارت کار، نمی

در کارگاه ساختمانی، تهیه و از ورود بدون کفش کار به کارگاه جلوگیری به عمل  نفرات شاغل

 آید.

در هنگام کار در ارتفاع، تجهیزات ایمنی کافی توسط کارگران اجرای اسکلت استفاده نشده -ب
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مقررات ملی ساختمان و  12از مبحث 3-4-12با بند است. در این خصوص الزم است مطابق 

نامه ایمنی کار در ارتفاع وزارت کار، نسبت به استفاده از تجهیزات ایمن از قبیل همچنین آیین

 های حفاظتی استفاده نمود.بند کامل بدن و طناب مهار و یا سازهحمایل

-4-12وص الزم است مطابق بند متاسفانه کاله ایمنی در کارگاه مشاهده نگردید. در این خص -پ

، کاله ایمنی استاندارد به تعداد کافی در محل ورودی کارگاه قرارداده شود تا امکان استفاده از 2

 شوند، فراهم گردد.ی افرادی که وارد کارگاه میکاله ایمنی برای کلیه

ند طابق بمواد حاصل از گودبرداری در ضلع شرقی مجاورت گود دپو شده است در حالیکه م -ت

ی گود ریخته شود. متر از لبه 1مواد حاصل از گودبرداری نباید در فاصله کمتر از  12-9-2-7

های انباشته شده در مجاورت ضلع شایسته است در اسرع وقت نسبت به جابجایی مناسب خاک

 شرقی گود، اقدام گردد.

دخیل  ت با هماهنگی مهندسیندر خاتمه با توجه به ایرادات فوق الذکر، شایسته است کلیه اصالحا

هفته از  3طی مدت در پروژه و مطابق با ضوابط فنی و اجرایی و استانداردهای قانونیو حداکثر 

 رفع شده و نتیجه به اینجانب منعکس گردد. ،تاریخ ابالغ نامه

 بدیهی است عدم اقدام موثر و بموقع منجر به صدور اخطاریه و پلمب کارگاه خواهد شد.

قطعه عکس، آخرین وضعیت مشاهده شده در کارگاه را روایت  22ست این نامه به تعداد توجه: پیو

 کند.می

 با تقدیم احترام

 ناظر پروژه                                                                                                                            

 رونوشت:

 ن ناظر سازمان نظام مهندسی، جهت استحضارامور مهندسی -

 مهندس ناظر هماهنگ کننده، جهت اقدام مقتضی -

های مرتبطمهندس طراح سازه جهت اطالع و هماهنگی -



 1401-05-04:  به نام خدا                                                                 شماره                                                                             

               26/05/1401تاریخ:                                                         نمونه نامه اخطار اول مهندس ناظر

 پیوست:  دارد                                                                                                                             
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.... مجری هستند()در خصوص پروژه هایی که فاقد ...../ مالک محترم محترمشرکت مجری   

 موضوع: اخطار عدم رفع نقایص پروژه با کد نوسازی.....

 با سالم

اویر تصاحتراما پیرو نامه شماره)نامه موثر(.....، مورخ....... و طی بازدید بعمل آمده در تاریخ........و 

رد از مو 12از ملک با کد نوسازی........، مشاهده گردید که در بین اشکاالت ذکر شده،  پیوست

شود ساعت مهلت داده می 48ایرادات فنی، اجرایی و ایمنی همچنان رفع نشده است. بدین وسیله 

نسبت به رفع نقایص مذکور، با هماهنگی سایر مهندسین دخیل در پروژه، اقدام مقتضی صورت 

، رگرفته و نتیجه به اینجانب منعکس گردد. بدیهی است، عدم اقدام موثر و رفع نقص در مهلت مقر

 پلمب کارگاه خواهد شد.اخطار منجر به صدور 

توجه: تصاویر پیوست، حاکی از عدم رفع نقایص فنی، اجرایی و ایمنی مذکور و وضعیت موجود 

 باشد.پروژه می

 

 با تقدیم احترام

 ناظر پروژه                                                                                                                         

 رونوشت:

 امور مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی، جهت استحضار -

 مهندس ناظر هماهنگ کننده، جهت اقدام مقتضی -

طهای مرتبمهندس طراح سازه جهت اطالع و هماهنگی -



 1401-05-05 : به نام خدا                                                                 شماره                                                                             

 26/05/1401تاریخ:                                                        نمونه نامه اخطار نهایی مهندس ناظر

 اردپیوست:  د                                                                                                                                
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.... )در خصوص پروژه هایی که فاقد مجری هستند(...../ مالک محترم محترمشرکت مجری   

 موضوع: اخطار نهایی عدم رفع نقایص پروژه با کد نوسازی.....

 با سالم

احتراما پیرو نامه شماره)نامه موثر(.....، مورخ.......، نامه شماره)اخطار اول(......مورخ......و طی 

از ملک با کد نوسازی........، مشاهده گردید که  تصاویر پیوستبعمل آمده در تاریخ........و بازدید 

مورد از ایرادات فنی، اجرایی و ایمنی همچنان رفع نشده است. بدین  5در بین اشکاالت ذکر شده، 

سایر  گیشود نسبت به رفع نقایص باقیمانده، با هماهنساعت مهلت داده می 48وسیله با قید فوریت، 

 مهندسین دخیل در پروژه، اقدام مقتضی بعمل آورده و نتیجه به اینجانب منعکس گردد.

بدیهی است، عدم اقدام موثر و رفع نقص در مهلت مقرر، منجر به ارسال درخواست صدور پلمب  

 کارگاه به شهرداری منطقه خواهد شد.

عیت و ایمنی مذکور و حاکی از وضگر عدم رفع نقایص فنی، اجرایی توجه: تصاویر پیوست، بیان

 باشد.موجود پروژه می

 

 با تقدیم احترام

 ناظر پروژه                                                                                                                         

 رونوشت:

 شهرداری محترم منطقه....، جهت استحضار -

 امور مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی، جهت استحضار -

 مهندس ناظر هماهنگ کننده، جهت اقدام مقتضی -

های مرتبطمهندس طراح سازه جهت اطالع و هماهنگی -



 1401-05-06:  به نام خدا                                                            شماره                                                                             

             26/05/1401 تاریخ:                نمونه نامه اخطار گزارش وقوع تخلف ساختمانی  مهندس ناظر

 پیوست:  ندارد                                                                                                                             
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....)در خصوص پروژه هایی که فاقد مجری هستند(...../ مالک محترم محترمشرکت مجری   

اخطار گزارش وقوع تخلف ساختمانی ملک با کد نوسازی...موضوع:   

 با سالم

احتراما با توجه به تذکرات متعدد اینجانب در بازدیدهای مختلف از پروژه و عدم رفع نواقص در 

های ارسالی به شرح زیر و به طور خالصه اشاره کارگاه ملک با کد نوسازی....، به تفکیک نامه

 گردند:  می

 

مل ایرادات فنی، اجرایی مورد از اشکاالت شا 52نامه شماره)نامه موثر(.....مورخ.....؛ که در آن  -1

و ایمنی به انضمام تصاویر تهیه شده از کارگاه طی بازدید انجام شده در تاریخ......، به مجری پروژه 

 ابالغ گردید.

 

 12نامه اخطار اول با شماره......مورخ.......؛ که در آن، طی بازدید صورت گرفته در تاریخ ......،  -2

ایمنی که رفع نقص نشده بودند، به همراه تصاویر تهیه شده از  مورد از اشکاالت فنی، اجرایی و

ساعته جهت رفع نقایص)با هماهنگی سایر مهندسین دخیل در پروژه( به  48کارگاه، اعالم و مهلت 

 مجری داده شد.

 

مورد  5در آن، طی بازدید انجام شده در تاریخ........، نامه اخطار دوم با شماره.......مورخ......؛ که  -3

رغم اخطار اول، رفع نقص نشده بودند، به انضمام تصاویر از ایرادات فنی، اجرایی و ایمنی که علی

ساعته جهت رفع اشکاالت)با هماهنگی سایر  48تهیه شده از کارگاه، اعالم و با قید فوریت، مهلت 

مجری داده شد. مهندسین دخیل در پروژه(  به
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، در مهلت مقرر رفع نشده و اقدام موثری از 3در خاتمه، با توجه به اینکه اشکاالت مذکور در بند

به شهرداری  اقدامات قانونیسوی آن مجری محترم، صورت نگرفته است، مراتب جهت صدور 

 منطقه.... گزارش شده است. 

 با تقدیم احترام

 ناظر پروژه                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 شهرداری محترم منطقه....، جهت استحضار و اقدام مقتضی -

 امور مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی، جهت استحضار -

 مهندس ناظر هماهنگ کننده، جهت اقدام مقتضی -

مهندسین دخیل در پروژه، جهت اطالع -



 1401-05-07:  شماره                                   به نام خدا                                                                                                      

             26/05/1401 تاریخ:                    نمونه نامه گزارش وقوع تخلف ساختمانی مهندس ناظر

 پیوست:  ندارد                                                                                                                             
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 شهرداری محترم منطقه......

گزارش وقوع تخلف ساختمانی ملک با کد نوسازی...موضوع:   

 با سالم

اینجانب در بازدیدهای مختلف از پروژه و عدم رفع نواقص در احتراما با توجه به تذکرات متعدد 

های ارسالی به مجری پروژه به شرح زیر و به طور کارگاه ملک با کد نوسازی....، به تفکیک نامه

 گردند:  خالصه اشاره می

 

رایی مورد از اشکاالت شامل ایرادات فنی، اج 52نامه شماره)نامه موثر(.....مورخ.....؛ که در آن  -1

و ایمنی به انضمام تصاویر تهیه شده از کارگاه طی بازدید انجام شده در تاریخ......، به مجری پروژه 

 ابالغ گردید.

 

 12نامه اخطار اول با شماره......مورخ.......؛ که در آن، طی بازدید صورت گرفته در تاریخ ......،  -2

نشده بودند، به همراه تصاویر تهیه شده از مورد از اشکاالت فنی، اجرایی و ایمنی که رفع نقص 

ساعته جهت رفع نقایص)با هماهنگی سایر مهندسین دخیل در پروژه( به  48کارگاه، اعالم و مهلت 

 مجری داده شد.

 

مورد  5نامه اخطار دوم با شماره.......مورخ......؛ که در آن، طی بازدید انجام شده در تاریخ........،  -3

 نشده بودند، به انضمام تصاویررغم اخطار اول، رفع نقص از ایرادات فنی، اجرایی و ایمنی که علی

ساعته جهت رفع اشکاالت)با هماهنگی سایر  48تهیه شده از کارگاه، اعالم و با قید فوریت، مهلت 

مهندسین دخیل در پروژه(  به مجری داده شد.
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، در مهلت مقرر رفع نشده و اقدام موثری از 3در خاتمه، با توجه به اینکه اشکاالت مذکور در بند

آیین نامه اجرایی  27با استناد به مادهمحترم، صورت نگرفته است، خواهشمند است،  سوی مجری

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اقدامات قانونی صورت پذیرد. 33ماده 

 

 با تقدیم احترام 

 ناظر پروژه                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 امور مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی، جهت استحضار -

 مجری پروژه، جهت اطالع و پیگیری -

 ده، جهت اقدام مقتضیمهندس ناظر هماهنگ کنن -

مهندسین دخیل در پروژه، جهت اطالع -



 1401-05-08:  به نام خدا                                                            شماره                                                                             

             26/05/1401 تاریخ:                  ناظر نمونه نامه درخواست صدور مجوز مهلت زمانی مهندس

 پیوست:  ندارد                                                                                                                             
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 شهرداری محترم منطقه......

درخواست صدور مجوز مهلت زمانی جهت اخذ مجوزهای قانونی/رفع موضوع: 

 نواقص فنی و اجرایی ملک با کد نوسازی.....

 با سالم

احتراما پیرو نامه با موضوع درخواست عملیات اجرایی ساختمان با شماره پیگیری........در سامانه 

ساجام به تاریخ......در خصوص پروژه واقع در......با کد نوسازی......و با مسئولیت سازه 

ک، لاینجانب........، با توجه به درخواست مالک ساختمان صرفا جهت رفع نواقص ابالغ شده به ما

ادامه عملیات اجرایی ساختمان صرفا جهت اصالح به مدت.......روز از تاریخ  ،رساندبه استحضار می

س باشد. ضمنا پفوق، در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازی از نظر مهندس ناظر بالمانع می

 باشد.    یمقرر ، انجام هر گونه عملیات ساختمانی در پالک مزبور مجاز نمزمانی از اتمام مهلت 

 

 با تقدیم احترام

 ناظر پروژه                                                                                                                         

 

 رونوشت:

 امور مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی، جهت استحضار -

 مجری پروژه، جهت اطالع و پیگیری -

 مهندس ناظر هماهنگ کننده، جهت اقدام مقتضی -

مهندسین دخیل در  پروژه، جهت اطالع -



 1401-05-09:  به نام خدا                                                            شماره                                                                             

             26/05/1401 تاریخ:      نمونه نامه درخواست صدور مجوز ادامه عملیات اجرایی مهندس ناظر

 پیوست:  ندارد                                                                                                                             
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 شهرداری محترم منطقه......

درخواست صدور مجوز ادامه عملیات اجرایی و پاسخگویی به امور موضوع: 

 اداری ملک با کد نوسازی.....

 با سالم

احتراما پیرو نامه با موضوع درخواست عملیات اجرایی ساختمان با شماره پیگیری........در سامانه 

به تاریخ......در خصوص پروژه واقع در......با کد نوسازی......و با مسئولیت سازه ساجام 

امه عملیات رساند اداینجانب........، با توجه به رفع کلیه نواقص ابالغ شده به مالک، به استحضار می

 اجرایی ساختمان و همچنین پاسخگویی به امور اداری ساختمان فوق الذکر، در صورت عدم مغایرت

 باشد. با ضوابط شهرسازی از نظر مهندس ناظر بالمانع می

 

 با تقدیم احترام

 ناظر پروژه                                                                                                                         

 

 

 رونوشت:

 امور مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی، جهت استحضار -

 مجری پروژه، جهت اطالع و پیگیری -

 مهندس ناظر هماهنگ کننده، جهت اقدام مقتضی -

، جهت اطالعمهندسین دخیل در  پروژه -
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تیپ مکاتبات مهندسین ناظرهای نامه  
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 فهرست نامه های تیپ 

 ارسال گزارش به شهرداری*

 ارسال فرم شروع عملیات ساختمانی -      

 گزارش وقوع تخلف ساختمانی به شهرداری -      

زمانی جهت اخذ مجوزهای قانونی/رفع نواقص درخواست صدور مجوز مهلت  -      

 فنی و اجرایی

 درخواست صدور مجوز ادامه عملیات اجرایی و پاسخگویی به امور اداری -      

  اعالم گزارش گودبرداری رها شده توسط مهندس ناظر پروژه -      

 نامه های امور مهندسین ناظر*

 اعالم وضعیت اجرایی پروژه -      

 درخواست متفرقه -      

 برداریکار بهرهارسال درخواست عدم خالف/پایان -      

 درخواست انصراف ناظر/طراح قبل از صدور پروانه ساختمانی -      

نامه های مهندسین در رابطه با ساختمان*  

 اعالم شروع عملیات ساختمانی -      

 اعالم عدم حضور مجری/نماینده مجری در محل کارگاه -      

 درخواست مجوز گودبرداری -      

 مکاتبات مهندسین دخیل در پروژه*

 دستور کار اصالح جوش  -      

 درخواست نمونه برداری و انجام آزمایشات بتن -      


