
گزارش نویسی برق















:د شورعایتبایدکارگاههردررزیموارد

توزیعشرکتازکارگاهیموقتکنتورتقاضایوملکمحلدرقدیمیکنتورهایآوریجمعبهالزام

سیزدهممبحثبامطابق،استانداردوایمنکارگاهیبرقتابلویتهیهبهالزام

کابلنیزوارگاهکمحلدرکارگاهیبرقتابلوتابرقتیررویبرمنصوبموقتکنتوربینضوابطمطابقوایمنسانینیرو
(دباشمتفاوتاستممکنمختلفشهرهایدرکنتورنصبمحلشرایط)کارگاهمحلدرتجهیزاتاستانداردوایمنکشی

(دایمیاموقت)کارگاهمحلدراستانداردوایمنزمیناتصالسیستمایجاد

کارگاهدراستفادهموردالکتریکیتجهیزاتووسایلزمینبهاتصالوحفاظتیهادیوجودبررسی

حریمرفعتاساختمانیعملیاتتوقفدستوروبرقشبکهحریمبررسی





مرجع صدور پروانه ساختمان 

قانون شهرداری ها مرجع صدور پروانه در محدوده و حریم شهرها ، 55ماده 2به موجب بند 
.شهرداری محل می باشد 

.است 100مرجع رسیدگی به تخلفات شهرداری در این محدوده ، کمیسیون ماده 



مکاتبات مهندسین ناظر در مرحله فندانسیون

دستور کار ایمنی توسط ناظر برق

(نماینده قانونی ملک/ مجری / مالک ............... )سرکار خانم / جناب آقای 

با سالم 

..........مهندس ناظر برق ملک به شماره پرونده شهرداری ............. بدینوسیله اینجانب 

موارد ایمنی زیر را در مرحله گود برداری .............................................. به آدرس 
:ساختمان به شما ابالغ می نمایم 

.کابل ها و سیم های برق مربوط به دستگاه های برقی، حتما از مسیر ایمن عبور داده شوند-1

.همبندی اصلی مطابق مقررات ملی و نقشه های مصوب انجام شود -2

3- ......





گزارش مرحله ای مهندس ناظر برق در مرحله فندانسیون 
(بدون خالف)

• : ناظر هماهنگ کننده محترم میرساند/ نظام مهندسی / به اطالع شهرداری 

• ............  مهندس ناظر برق، ملک به شماره پرونده ............... اینجانب 
تایید می نماید ، .............. طی بازدید مورخه ...................... و آدرس 

مالک  همبندی اصلی فندانسیون ملک فوق را به اتمام رسانده و فندانسیون 
.آماده بتن ریزی می باشد 



گزارش مرحله ای مهندس ناظر برق در مرحله فندانسیون 
(خالف دار)

• : ناظر هماهنگ کننده محترم میرساند/ نظام مهندسی / به اطالع شهرداری 

• و ............ مهندس ناظر برق، ملک به شماره پرونده ............... اینجانب 
ساختمان فوق الذکر ، .............. طی بازدید مورخه ...................... آدرس 

لذا مالک به هیچ عنوان اجازه بتن ریزی فندانسیون . نواقص زیر مشاهده گردید 
.را قبل از رفع نقص ندارد 

• (لیست نواقص ) 



دستور کار فنی ناظر در مرحله سازه

• (نماینده قانونی مالک/ مجری / مالک ........... )سرکار خانم / جناب آقای 

• با سالم

• ........مهندس ناظر برق ملک به شماره پرونده شهرداری ............. بدینوسیله اینجانب 

• موارد فنی زیر را در مرحله اسکلت ساختمان به شما ............................................ به آدرس 
:ابالغ می نمایم 

• ابعاد و محل اجرا بازشو های سقف ، اعم از چاه آسانسور ، راه پله و داکتهای تاسیساتی با هماهنگی 
.ناظر مربوطه انجام شود 





مکاتبات ناظر در مرحله اسکلت ساختمان های بتنی

• :دستور کار فنی ناظر 

• (نماینده قانونی مالک/ مجری / مالک ........... )سرکار خانم / جناب آقای 

• با سالم

• ........مهندس ناظر برق ملک به شماره پرونده شهرداری ............. بدینوسیله اینجانب 

• موارد فنی زیر را در مرحله اسکلت ساختمان به شما ............................................ به آدرس 
:ابالغ می نمایم 

• .همبندی اصلی در ستون ها و طبقات مطابق نقشه های مصوب اجرا گردد 

• غالف های عبور تاسیسات برقی و مکانیکی در سقف طبقات با هماهنگی ناظر تاسیسات برقی و 
.مکانیکی اجرا شود 









• .قوطی گذاری ها و لوله کشی ها مطابق مقررات ملی و نقشه های مصوب انجام شود ( 4
• .سیم کشی حتما بعد از نازک کاری انجام شود ( 5

• .عملیات اجرایی برق توسط مجری صاحب صالحیت انجام شود( 6
• 7.... )





دستور کار فنی ناظر برق در زمان نازک کاری

• (نماینده قانونی مالک/ مجری / مالک ........... )سرکار خانم / جناب آقای 

• با سالم

• ........مهندس ناظر برق ملک به شماره پرونده شهرداری ............. بدینوسیله اینجانب 

• موارد فنی زیر را در مرحله نازک کاری ساختمان به شما ابالغ می ............................................ به آدرس 
:نمایم 

• استاندارد استفاده شود   ... حتما از لوله ، سیم ، قوطی و -1

• مطابق نقشه های مصوب ملزم به پروانه انجام شود ... کلیه لوله گذاری ها و سیم کشی ها و -2

• .رعایت مقررات ملی در تمام مراحل اجرا کار الزامی است -3

• 4-.....

• 5-.....



دستور کار فنی ناظر برق در زمان روشنایی نما

• (نماینده قانونی مالک/ مجری / مالک ........... )سرکار خانم / جناب آقای 

• با سالم

• ........مهندس ناظر برق ملک به شماره پرونده شهرداری ............. بدینوسیله اینجانب 

• موارد فنی زیر را در مرحله روشنایی نما ساختمان به شما ............................................ به آدرس 
:ابالغ می نمایم 

.نقشه های مصوب روشنایی نما ارائه گردد -1

.مناسب باشد IPکلیه تجهیزات الکتریکی استفاده شده در روشنایی نما دارای -2

.ولت ، نکات ایمنی الزم رعایت گردد220در صورت استفاده از درایو های -3

.  ترجیحا کنترل خودکار و دستی روشنایی نما پیشبینی شود -4

5-.....

6-.....



/نازک کاری / گزارش تخلف مالک در خصوص سفت کاری 
سایر موارد/ روشنایی نما 

• مجری / ناظر هماهنگ کننده / شهرداری / نظام مهندسی 

• ..............ناظر برق ساختمان به کد نوسازی ............. احتراما اینجانب مهندس 

• ............مبحث .............. بر خالف بند ..................................... و به آدرس 

• تامین تجهیزات برقی مصرفی رعایت ننموده / موارد زیر را علی رغم دستور کار تحویلی در اجرا 
.است ، لذا الزم است مالک را ملزم به اصالح آن بنماییم 

• مهر و امضا ناظر برق 



• مبحث چهارم ایمنی در حین بهره برداری 3-2-1-4بند 



گزارش پایانکار

• .........مجری / ناظر هماهنگ کننده / شهرداری / نظام مهندسی 

• با سالم

• ناظر برق ساختمان به شماره پرونده شهرداری ............. احتراما اینجانب مهندس 
به اطالع می رساند ، ............................................... به آدرس ............. 

علی رغم دستور کار های تحویلی ، و گزارش تخلفات ارسالی قبلی متاسفانه موارد و 
اشکاالت به شرح زیر هنوز برطرف نشده است و لذا خواهش مند است اقدام مقتضی 

.جهت الزام مالک به رفع معایب صورت پذیرد



آیا تعهدات کتبی محضری مالک جنبه قانونی دارد یا خیر ؟؟

بهبخشیدنسرعتبهانهبهجزءپیمانکارانیاواحداثحالدرساختمان هایمالکانمی شودمشاهدهمواردیدر
رناظمدنظرکهآیین نامه ایمواردرعایتعدمجهتبهواقعدروناظرمهندسانباهمکاریوساختمانیعملیات
مراحلرایاجوکارگاهایمنیبرقراریمسئولیتمحضریتعهددریافتبامی نماینددرخواستناظراناز،می باشد
ئولیتمستمامدهدرخکارگاهدراتفاقیدرصورتی کهمی کنندادعاوگرفتهخودعهدهبهراساختمانیعملیات

.باشدنداشتهحقوقیمسئولیتهیچ گونهناظروکردهقبولراحادثه

ساز وساختهزمیندرپیمانکاریامالکتجربهبهاعتماد: ازاعممختلفدالیلبهمحترمناظرانازبعضیمتأسفانه
خودمسئولیت هایوقوانینازاطالععدم-خودکافیتجربهعدمو

.می نمایندارواگذبفروشوبسازیامجریومالکبهرامسئولیت هاتمامخودخیالبهوکردهقبولراپیشنهاداین



می شودادرصقانونیمرجعیکتوسطوبودهقانونیسندیککهمحضریتعهدکهبرسدنظربهشایداولنگاهدر
قانون 691اما بر اساس ماده . می باشدقضاییوقانونیمحافلدراستنادقابلوداردرسمیتنیزموردایندرو

.ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است : مدنی 
ایجادوزهندینخود،ضمانتزماندریعنی،نیستشخصیعهدهبرآنمسئولیتهنوزکهدینیتضمین :تفسیر
.استباطلاستنپذیرفتهصورتهنوزکهفعلیتعهدوضمانت،دیگرعبارتبه .استباطلاستنشده
نندهتأمین کیاوپیمانکار،مجرینمی تواندهمزمانناظر،ساختمانملیمقرراتدوازدهممبحثاساسبرضمناً

تادادنخواهداجازهجزءپیمانکارانیامالکبهمالیمنافع،دریافتمی توانتأملکمیبا .باشدنیزپروژهمصالح
برایمجرییامالکازتعهداخذنتیجهدر .بگیرندعهدهبرراناظرمسئولیتوکردهوظیفهانجامناظرجایگاهدر

.بودخواهدباطلاستنشدهواقعهنوزکهفعلی
قانونساسابروخودمسئولیتازکاملآگاهیوخودتجربهوتخصص،دانشبهاتکابامی بایستناظرمهندس

هبمستندوموقعبهگزارشارائهوپروژهمحلازخودمستمرهایبازدیدباساختمانملیمقرراتمباحثو
.نمایداقداممربوطهمراجع









• دسته میشوند5تخلفات 

• (12مبحث )ایمنی-1

• ( 13مبحث )فنی -2

• مغایرت با پروانه مصوب-3

• مصوبمعماریبامغایرت-4

• مغایرت با نقشه های تاسیسات مصوب-5



دستور توقف عملیات اجرایی 

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی 7مقررات ملی ساحتمان و ماده 12مبحث 8-5-1-12مطابق بند ایمنیمسائلرعایتعدمصورتدر

اجتماعیاموروکاروزارتساختمانیکارگاه هایازحفاظتآیین نامهوساختمانملیمقررات 12مبحثبامطابقایمنیاصولوضوابطکهشرایطیدر
؛نمی گرددرعایتناظرمهندسنظارتتحتکارگاهدر

وسازمان هابهمربوطهقانونیمفادبهکاملاشارهباراخالفوقوعگزارش،"احتمالیجانیخطراتوموضوعاهمیتبهتوجهبا"بایدناظرمهندس
:نمایداخذراآن هادبیرخانه هایثبتشمارهوارائهزیرادارات

(دفاتر الکترونیک شهر)شهرداری -1

نظام مهندسی -2

ریاست اداره بازرسی کار -3





توجهاب،نشوداصالحکارپایانزمانتاکدامهیچامادهدگزارشوکندردخالفگوناگونمواردبهراجعایمرحلهگزارشاتتوساختمانناظراگر
مشکلی،گرفتهجریمهکمیسیونطریقازشهرداریکردهگزارشناظرکهخالفیاینکهیانکردهمتوقفکارشهرداریودادهگزارشناظراینکهبه

؟!خیریاهستکارپایاندادنبابتازناظرمتوجه

:دادگسترییکپایهوکیلازپاسخ

ه ببموقعالبتهگزارشدادنصِرفاًناظرمهندسوظیفه58/6/27اصالحیشهرداریقانون100ماده7تبصرهبویژهقانونیهایبایستهوفقچون
دوکارپایاندادنخصوصدرأمّا .باشدمینامبردهمسؤولیّترافعگزارشهابموقعتسلیمقانونیضوابطحسبلذاباشدمیپروانهصدورمرجع
:دَاردوجودحالت

.کنددرجراخالفهاتمامیمذکورناظربایدصورتایندرکهاجراییعملیاتاتمامگزارش-1

،میشودمتقبِّلارتعهداتیچهسندآندرکهبفهمدورابخواندآنمندرجاتدقیقاًبایدناظرحالتایندرکهاستسبزبرگباصطالحفرمتکمیل-2
انجامقرراتموضوابطمطابقاجراییعملیاتتمامیکهدَاردإقرارویکهشودمیتصریحاینگونهناظرزبانازغالباًچاپیفرمهاینوعایندرزیرا

.نداردوجوداشکالیهیچوشده

.  و پایان کار را امضا نکند نرودتعهدیچنینبارزیرمحترمناظرکهاینستبندهتوصیهحالتیچنیندر



:نکات مهم در تنظیم گزارش

!حتماً مخاطب شما در گزارشات ، مرجع صدور پروانه باشد-۱

برخی مهندسان ناظر ، گزارش خود را خطاب به سازمان استان می نویسند ، در حالی که

و نیز قانون نظام مهندسی ، مهندس ناظر شهرداری ها قانون 100ماده 7مطابق با تبصره 

به : "یعنی حتماً جمله خود را با . باید گزارش خود را خطاب به شهرداری منطقه بنویسد 

.شروع کند "می رساند . . . . اطالع شهرداری محترم منطقه 



مهندس ناظر نمی تواند گزارش تخلف فنداسیون را در ! حتماً گزارش خود را در موعد ثبت نمایید: 2

چون مالک می تواند مدعی گردد که ناظر به وظیفه خود . سقف سوم به مرجع صدور پروانه تحویل دهد 

، که نظارت مستمر می باشد عمل نکرده و اگر در موعد مقرر به این تخلفات اشاره می کرد حتماً در 

جهت رفع آن بر می آمدم و در صورت شکایت کردن مالک ، ناظر نیز درصدی از تقصیر را به خود 

الزم به ذکر است اگر مهندس ناظر گزارش تخلف را خارج از موعد ، ثبت نماید ، . اختصاص خواهد داد 

اما در هر صورت ناظر . قدرت این گزارش در جای خود باقی بوده و مالک باید نظر ناظر را جلب نماید 

.بوددچار تخلف انتظامی شده و در شورای انتظامی و دادگاه ، یکی از مقصرین پرونده خواهد 



! را پیوست گزارش کنید... ( دستورکار ، نامه و ) حتماً مستندات موجود : 3
مهندس ناظر باید در روند اجرای ساختمان در جمع آوری مستندات الزم مانند 

اقدام نموده و در . . . عکس ، فیلم ، مکاتبات بین ناظر و محاسب ، دستورکار و 
ناظر می تواند این مستندات را به . زمان الزم از آنها به نفع خود استفاده نماید 

. پیوست گزارش خالف دار به مرجع صدور پروانه و سازمان استان تحویل دهد 
. گردداین اقدام ناظر می تواند موجب گردد که در هر محکمه قضایی تبرئه 



در صورتی که ! به هیچ عنوان در تخلفات فنی ، دستور توقف عملیات را صادر نکنید: 4

مهندس ناظر به دالیلی غیر از ایمنی و مخاطرات جانی ، کار را تعطیل نماید باز هم مالک 

می تواند با مطرح کردن این موضوع که با تعطیل شدن کارگاه باید سود بانکی و یا جریمه 

دیرکرد بپردازد و این تعطیلی به مالک ضرر مالی وارد کرده ، از ناظر حقوقی مطرح 

.نماید 



ناظرهتکساختمانناظرمهندسوظایفشرح

تاسیسات،معماری،سازهلحاظازساختماننظارتایحرفههایمسئولیتتمام
ندسمهیاعمرانمهندسنفریکعهدهبربردارینقشهوبرقیتاسیسات،مکانیکی

ورکنتدریافتجهتمالکدرخواستازپسکنونیشرایطدرفقط .باشدمیمعمار
رقبمهندسنفریک،اماکنبرقارجاعسیستمطریقازاداریمراحلشدنطیوبرق

بهمواردازبسیاریدرمتاسفانهکهشودمیانتخابشدهانجاماقداماتکنترلجهت
میهانگاشتنادیدهمواردازبسیاریباشدمیپایانیمراحلدرساختماناینکهعلت
.شود



کنندههماهنگناظرمهندسوظایفشرح - ناظرهچهار

مهندسیاعمرانمهندس)ساختمانناظرمهندسافرادازیکی .باشدنفرمی 4برعهدهتخصصاساسبروجمعیصورتبهنظارتمسئولیت
ناظرعنوانوشودمیدارعهدهرا …وپروانهصدورمراجعبامکاتباتوناظرینسایرباهماهنگیمسئولیت،خودفردیوظایفبرعالوه(معمار

.شودمیدادهویبهکنندههماهنگ

خدماتشرحاساسبرکهاستعمرانیامعماریرشتهدرنظارتصالحیتواشتغالپروانهدارایحقوقییاحقیقیشخصیکنندههماهنگناظر
مرحلههایگزارشکنندهتسلیموساختمانیمجموعهیامجتمعیاساختمانهردرناظرانتمامیبینهماهنگیمسئول،ساختمانهایرشتهمهندسان

باشدمیربطذیمراجعسایریاواستانسازمان،شهرداریبهکارنای استشدهآوردهاختصاربهکنندههماهنگناظروظایفشرحبرخیزیردر . :

برترلکنمدیریتوهماهنگیمسئولطرفیازواستمجریوناظرانسایربینارتباطوهماهنگیایجاد،کنندههماهنگناظروظیفهترینواضح
.باشدمیذیربطمراجعباارتباطدرناظرانسایرنمایندهکنندههماهنگناظر،حاضرحالدر .باشدمیپروژهاجرایکمیتوکیفیت



عملیاتشروعبرگهامضایازقبلوساختمانیجوازصدورازپس ( جوازازبرگهآخرین ) مطمئنونمایددیدنملکازبایستیکنندهناظرهماهنگ،
یاوتخریبکهشود باشدنشدهانجام … برنظارتمسئولیت،کنندههماهنگناظرتوسطکاربهشروعبرگهامضایازپسکهاستذکربهالزم .

شودمیآغازساختمانیپروانهصدورباهمزماننیزناظرینسایرمسئولیتامابودهسازهناظرعهدهبه،ساختمانتخریبصحیحاجرای مثالبطور .
عمدهواستجویهایبارشورطوبتلحاظازبرقکنتورمحلایمنیکنترلمتوجهبیشترتخریبعملیاتدربرقناظرمهندسمسئولیت
ماشینترددمحلدرکهایگونهبهآنمحلکنترلوگازعلمکآوریجمعآب،کنتورجابجاییشاملتخریبزماندرمکانیکمهندسمسئولیت

کارگریهایاتاقدرگرمایشکنترلهمچنیننگیردقرارخاکبرداریآالت ( سالسردفصولدربخصوص عملیاتاتمامتاتخریببدواز (
.شودکنترلمکانیکیتاسیساتناظرتوسطبایدساختمانی .

جلساتصورتتهیهوهماهنگیجلساتبرگزاریولزوممواقعدرکارگاهدرحضوربرایآنانبهاطالعودیگرناظرانباپیوستهومستمرارتباط
ایدوره .

وهانقشهاجرای،ملیمقرراترعایتخصوصدرساختمانعملیاتاجرایحیندرچنانچه،مجریوناظرانسایربیننظراختالفرفع
وفنیمشخصات طریقازاختالفحلبهنسبتکنندههماهنگناظر،نخستوهلهدرنمایدبروزنظراختالفمجریوناظرانازهریکبین …

نمودخواهداقدامداوری مراجعبهاجراییعملیاتتوقفجهترامراتببایدطرفینتوسطداورعنوانبهوینظرپذیرشعدمصورتدر .
شودانجام،استانسازماندرمستقرداوریکمیتهتوسطالزماقداماتتادهداطالعپروانهصدور





مهندسانمدنیمسؤولیتدرزمانمرور

گرفتنخواهدصورتآناجراییاومجازاتحکمصدوریاکیفریتعقیب،جرموقوعازمدتیگذشتازپساینکهازاستعبارتزمانمرور .

ساختمانعیوبکردنبرطرفمسئولمعینیزمانتاآنتحویلوکاراتمامازپسمهندسکهمعناستبدینمهندسانمدنیمسؤولیتدرزمانمرور
.ندارداستماعقابلیتمهندسعلیهدعویآنازپسومیباشدخساراتجبرانو .

پیشبینیمهندسیخدماتازناشیمسؤولیتهایبرایزمانیمحدودیت،ساختمانکنترلومهندسینظامقانونومدنیقوانیندرکهاستذکرقابل
استنشده وجودشدهارایهخدماتازمترتبمسؤولیتهایبرایمحدودومعینزمانومشخصچارچوبهایمشاغلوصنوفسایردرحالیکهدر .

.دارد

.میبردرنجزمینهایندرقانونیخألیکازحقوقیسیستمواقعدر .

مهندسکشورقوانینطبقبنابراین " ساختمانمفیدعمرپایانتا ازناشیحوادثقبالدر " غیرواقعیچهوواقعیچه،مهندسیخدماتارائه
استمسؤول (صوری) .

رسمیکارشناسنظروآمدهپیشحادثهنوعبهبستهموضوعاینونداردوجودقوانیندرساختمانمفیدعمرمیزانازدرستیتعریفآنکهمهمنکته
.میشودتعییندادگستری



.پرونده ، عدم آگاهی آن ها از اختیارات و مسئولیت آن هاست600علت اصلی محکومیت مهندسین پس از بررسی 

رد انتخاب گردد و نباید در گزارش بعدی داناظر قلم او در نگارش گزارش ها می باشد و در صورت نقص ایمنی حتماً باید راه حل صحیح ارائه شده و دستور توقف صادر شود و گزینه خالف️❇
.ایمنی را تأیید نمایید

:در موارد خطر ، ناظر باید مستندات کافی را جمع آوری کند و این امر از طریق مستندات زیر انجام می گیرد️❇

(ثبت گزارشات)دفتر خدمات الکترونیک شهر✅

(با قید کلمه ابالغ و تفهیم گردید) دستور کار به مالک در هر مرحله ساختمانی✅

ناحیه شهرداری در صورت تخلف✅

شهرداری منطقه✅

سازمان نظام مهندسی استان تهران✅

(آئین نامه ساختمان7ماده )بازرسی و وزارت کار خیابان هویزه✅

(قانون نظام مهندسی استان تهران35به استناد ماده )وزارت راه و شهرسازی ✅



(مجرم و ضامن .)قبل از صدور پروانه ناظر به هیچ عنوان نباید در امر نظارت دخالت کند ️❇

روز 10ابالغ رسمی و قانونی را می توان از طریق دفاتر اسناد رسمی  به صورت اظهارنامه قضایی انجام می گیرد که حداکثر ️❇
.زمان می برد

.تعهدات کتبی مالک و پیمانکاران جز در زمینه های ایمنی کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت مهندس ناظر کارگاه نیست️❇

بنابراین ناظر باید نامه عدم رعایت موارد ایمنی را . معموالً بازرس وزارت کار حادثه را گزارش می دهد:بعد از وقوع حادثه جانی ️❇
.آئین نامه حفاظت از کارگاه های ساختمانی آمده است7الزام ارسال این گزارش در ماده . به اداره بازرسی وزارت کار هم ارسال نماید

اه چنانچه فوت اتفاق بیفتد، کالنتری راسا کار را تعطیل می کند و پرونده را به دادگاه می فرستد ، سپس کارشناس رسمی از کارگ️✳
.مقصر را شناسایی می کند… بازدید کرده و پس از بازخوانی گزارشات ناظر و



البته بعضی بیمه ها غیر )سال و یا اتباع  خارجی بدون پروانه باشد، بیمه دیه یا خسارات را پرداخت نخواهد کرد 18در صورتی که متوفی زیر ️❇

در این صورت الزم است به محض حضور مأمور کالنتری گزارش دهید این شخص مهمان یا مشغول تماشا و یا رهگذر ( قانونی پرداخت می کنند

در این صورت آن فرد شخص ثالث محسوب می شود و باهر شرایط بیمه خسارت او را . بوده و مأمور این موضوع را همان وقت گزارش نماید 

اولین صورت جلسه  کالنتری بسیار مهم است و هر طور شده  باید در آن قید گردد که متوفی شخص ثالث بوده است و کارگر .پرداخت خواهد کرد

باید به اولیای دم هم تفهیم گردد که بگویند متوفی شخص ثالث بوده است و در غیر این صورت توان پرداخت دیه را نخواهید .پروژه نمی باشد

(سال تخلف می باشد18استفاده از کارگر اتباع خارجی و یا زیر .)داشت

.در صورت وقوع خسارات جانی غیر از فوت تا زمانی که حادثه دیده شکایت نکند ، به خسارت او رسیدگی نخواهد شد️✳

.بعد از مرحله شکایت دادگاه از بازرس وزارت کار درخواست بازدید و بررسی شواهد و مدارک جهت تعیین خسارت و مقصر را می نمایند

، اما اگر کار به شکایت برسد و قرار شود دادگاه (نام ناظر در رضایت نامه قید گردد)اگر طرفین دعوی سازش کنند پای ناظر وسط نخواهد آمد️❇

.حکم دهد،ناظر هم در تخلف سهیم می گردد



3چنانچه خسارت در حین تخلف رخ دهد ، مثالً ناظر پایه :وارد شدن خسارت حین تخلف و نداشتن صالحیت️✳
اگر اشتباهی در اثر .نظارت ساختمان ملزم پایه یک را نظارت نماید، بیمه هیچ گونه خسارتی را پرداخت نمی نماید

عدم داشتن صالحیت صورت گیرد عالوه بر پرداخت خسارت مهندس ناظر محکوم به یک الی سه سال زندان 
.می گردد

قانون مجازات اسالمی کلیه کسانی که عوامل موثر در وقوع حادثه می باشند باید مجازات 19طبق ماده ️❇
.گردند

ناظر فقط مجاز به انجام امور نظارت در شهر محل صدور پروانه می باشد و در صورت تخلف از آن ناظر ️❇
.سه ماه لغو پروانه می گردد

از گرفت پول  به صورت . ناظر همزمان نمی تواند مجری ، پیمانکار و یا تأمین کننده مصالح  پروژه نیز باشد️❇
.قرضی از مالک ، معرفی پیمانکار جدا خودداری فرمایید



وظیفه ناظر طبق مبحث دوم چیست؟

مبحث دوم؛ نظارت بر اجرای ساختمان احداثی، مطابق با پروانه ساختمان،نقشه های مصوب، محاسبات منضم و مقررات ملی ساختمان2-13طبق بند 

با توجه به تعریف فوق 

در موارد ایمنی . )نمایدئه اگر اجرا، مطابق با هریک از موارد فوق الذکر نباشد ناظر باید گزارش تخلف را به نهاد صدور و رونوشت آنرا به سازمان نظام مهندسی ارا

( کارگاه و مطابق مبحث دوازدهم و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی ،باید به قسمت بازرسی ایمنی اداره کار هم رونوشت شود

.گزارش تخلف در صورت ارایه به موقع و مستد و متقن بودن مهم ترین سند و دلیل و برگ برنده یک مهندس برای دفاع در محاکم خواهد بود

. مراحل رد کردن یک گزارش تخلف در شهرهای مختلف متفاوت است و دارای وحدت رویه یکسان در کشور نیست

ی باید انجام دستارائه گزارش در بسیاری از شهرها به طریق سیستمی و از طریق کارتابل مهندس است و در برخی شهرها مانند اصفهان متاسفانه هنوز به صورت 

. شود

.



کرده ی نمن ناظر ساختمانی هستم که نقشه های آن بدون نقشه همبندی تایید شده و االن ساختمان در مرحله فونداسیون قرار دارد و شروع به بتن ریز

ند و من از مالک تقاضای اجرای همبندی را دارم اما مالک چون نقشه همبندی نداره حاضر به پذیرش و انجام نیست و دستورکار را هم امضا نمیک

ه به توجمن از نظام مهندسی تقاضای الزام طراح به تهیه نقشه همبندی کردم اما سوال من این است که مسئولیت من تا چه حده و باید چیکار کنم با 

و هم دستورالعمل برای الزام همبندی داریم۱۳اینکه هم در مبحث 

(البته قابل ذکر ناظر برق ساختمان در بوشهر میباشم و هیچ ساختمانی نقشه همبندی ندارد . ) ممنون میشم راهنماییم کنید

:پاسخ وکیل پایه یک دادگستری 

قانون شهرداری متعهد است که ۱٠٠ماده ٧همانگونه که آشکار است اساساً تمامی نقشه ها باید توسط طّراح تهیّه و تدوین شود و ناظر وفق تبصره 

ع مرجانطباق عملیات اجرایی را با مفاد پروانه، نقشه های مصوب و محاسبات پیوست بطور مستمر نظارت کرده و در انتها گزارش پایان کار را به 

د رأساً و بایصدور پروانه تسلیم کند و برغم آنکه ناظر یک ساختمان تکلیفی ندارد که خارج از مفاد پروانه و نقشه ها اقدامی انجام دهد به ویژه که ن

ی إضافیت سرخود دستور کاری بدهد که مبتنی بر نقشه ها نیست که اگر این کار را انجام دهد قطعاً نه تنها مسؤولیت طراح را زائل کرده بلکه مسؤول

ً برای خود رقم زده است، از سوی دیگر نقص در نقشه ها می تواند ایجاد إخالل در نظارت ناظر بنماید، علی هذا بی مناسبت نیست که ناظر کت به با

ه مالک ابالغ کند که نقص نقشه ها را برطرف کرده و هم به شهرداری اطالع دهد که با کیفیت کنونی ادامه عملیات اجرایی مقدور نیست و هم ب

سازمان استان و هم اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع را منعکس کرده خصوصاً از شهرداری بخواهد که تا رفع نقص، مانع انجام عملیات 

.البته قبل از آن سنجیده شود که آیا امکان ادامه عملیات اجرایی هست و همزمان با آن رفع نقص شود یا خیر. اجرایی شود
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