مراحل صدور پروانه – نظارت – عدم خالف – پايان کار
اخذ مدارک مقدماتی و تشکيل پروانه
مراجعه مالک يا نماينده قانونی به شھرداری – تکميل فرم
درخواست توسط مالک – تعيين نوبت بازديد توسط
شھرداری – ارائه نقشه ھوايی محل و نوع ملک ) مقياس
 ( ١/٢۵٠٠-١/٢٠٠٠فتوکپی مدارک مالکيت ) سند يا ھر
نوع مدرک ھويتی ديگر ( فتوکپی شناسنامه مالک يا
مالکين -
گواھی حصر وراثت – وکالتنامه محضری در
صورت نياز

آغاز عمليات اجرايی و اعالم زمان شروع به کار)(١

ارائه گزارشھای مرحله ای توسط مھندس يا مھندسين ناظر به شرح زير :
مرحله اول – پی کنی  ،شالوده ريزی ،استحکام شالوده از نظر فنی و درصد سطح اشغال  ،رعايت بر ،کف
از نظر شھرسازی و طبق نقشه و خط پروژه طرح تفضيلی
مرحله دوم – اتمام ديوارھا و آماده بودن بنا برای تير ريزی سقفھا از نظر فنی  ،رعايت ميزان عرصه و
اعيان  ،پارکينگ  ،ارتفاع از نظر شھرسازی و طبق نقشه
مرحله سوم – خاتمه عمليات سفت کاری  ،لوله کشی  ،سيم کشی  ،کانال کشی  ،و آماده بود ساختمان جھت
نازک کاری از نظر فنی
مرحله چھارم _ پايان کار ساختمان و آماده بودن جھت بھره برداری ) انجام نماکاری طبق بند  ١٩شناسنامه
ساختمان الزامی است و بايستی انجام آن به تاييد مھندس ناظر برسد( .
توضيح  :در ھر يک از مراحل چھارگانه فوق بايستی گزارشات مرحله ای مختص به ھر مرحله به تاييد
مھندس ناظر رسيده و شخصا تحويل شھرداری و به ثبت دفتر برسد و در پايان ھر مرحله تاييد شھرداری
نيز گزارش مھندس ناظر الزامی است .

بازديد از ملک
به اتفاق مالک
و تھيه گزارش
بازديد

کنترل نقشه ھوايی ملک توسط کارشناس بازديدتاييد ابعاد ملک و تطبيق با سند و ساير مدارک ھويتیمشخصات مستحدثات اشجار و شيب زمينارزش تاريخی بنای موجودارتفاع ،طبقات )مشخصات موجود ملک با سوابق فنی و ساير سوابق ( عرصه واعيان
مشخصات عقب نشينی شوارع ) ميزان باقيمانده ملک( – اشاره به خط پروژه ھایطرح تفضيلی با شماره آن
-نقشه برداری برای اراضی بيش از ٣٠٠٠متر الزامی است ) مقياس(١/۵٠٠

گواھی صحت اجرا )(١

-مشخص کردن حريم احتمالی

در رابطه با :
قرار گيری در طرحھای اجرايیکاربری – تراکم مجاز – شوارع تعيين تعداد طبقات – حدود تعريضتعيين بر و کف-بررسی موقعيت ملک و استعالمھای مورد نياز

تکميل فرم درخواست
توسط مالک و بررسی
ھمراه با گزارش
توجيھی توسط واحد
فنی و شھرسازی

صدور دستور تھيه نقشه
توسط شھرداری و ارائه يه
سازمان نظام مھندسی استان

کنترل نقشه توسط واحد
بررسی و کنترل نقشه
شھرداری منطبق بر فرم
دستور نقشه و تاييد آتشنشانی

در صورت مغايرت
کاربری يا درخواست
افزايش تراکم و غيره
....

تھيه نقشه توسط سازمان
نظام مھندسی استان و تاييد
آن در کميته بررسی نقشه
سازمان)کميسيون
شھرسازی  ،معماری ،سازه
و تاسيسات ( و ارسال به
شھرداری و معرفی ناظر

صدور برگه ھای عوارضی ) درآمد ،
نوسازی  ،ساير عوارض قانونی( و پرداخت
کليه وجوه توسط مالک

صدور پروانه ساختمانی و تحويل به مالک يا
نماينده قانونی وی ) طبق بند  (٢١شناسنامه
ساختمانی حضور مالک و ناظر جھت اخذ
شناسنامه ساختمان و امضائ نسخه بايگانی در
شھرداری الزامی است .

انجام
توافقنامه

بررسی کارشناسی تقاضا توسط کارشناسان
مربوطه و ارائه جھت طرح در کميته ھای
فنی کميسيون ماده پنج طرح تفضيلی

ارسال نظرات کارشناسی کميته ھای فنی به
دبيرخانه کميسيون ماده پنج مستقر در
سازمان مسکن و شھر سازی

گزارشات مھندس ناظر
جھت ھر مرحله به
شھرداری

خالف
دارد

خالف
ندارد

درخواست
گواھی صحت
اجرا

ارائه گزارش مھندس ناظر ومشخص
کردن نوع تخلف به شھرداری ) ثبت و
شماره دبير خانه شود (.بازديد فوری
شھرداری و دستور کتبی توقف عمليات
به مالک و تعطيل کارگاه

ارجاع پرونده
به دبير خانه
کميسيون ماده
صد

رفع تخلف توسط
مالک و اعالم به
مھندس ناظر و
شھرداری

گزارش کتبی مھندس
ناظر به شھرداری
جھت ساير مراحل يا
مرحله پايانی عمليات
اجرايی

اعالم اتمام عمليات ساختمانی توسط
مالک به مھندس ناظر و شھرداری
و درخواست پايان کار )(٣

در صورت تصويب کميسيون ماده پنج طرح
تفضيلی و کميته فنی ابالغ به شھرداری
جھت پيگيری قانونی

خالف
ندارد

توجه  :در فرم شروع عمليات ساختمانی ادرس مالک ،مھندس ناظر  ،شماره پروانه  ،تاريخ
صدور و تاريخ شروع را بايستی ھمزمان با شروع عمليات در فرم مشخص و به ناظر و
شھرداری اعالم و رسيد دريافت نمايد .

تھيه و تنظيم  :حوزه معاونت برنامه ريزی – گروه  GISشھرداری اراک

بازديد توسط شھرداری
و صدور گواھی صحت
اجرا و تحويل به مالک

بازديد و بررسی
و تاييد صحت
عمليات ساختمانی
توسط شھرداری

صدور پايان کار و
تحويل به مالک و
ارسال کپی نسخ
الزم به سازمانھای

مربوطه

توضيح  :تمامی مالکين بايستی جھت پروانه و مجوز ھای صادره يک نسخه گزارش اعالم
شروع به کار ) تاييد شده توسط مھندس ناظر ( را عالوه بر نقشه و پروانه ساختمانی در محل
کارگاه خود نصب تا در ھنگام مراجعه مسئولين کنترل ساختمان شھرداری به ناظرين مربوطه
جھت تطيبق ارائه نمايند  ) .طبق بند  ۴شناسنامه ساختمان (

