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 طراحی در ساختمان ملی مقررات و شهرسازی مقررات و ضوابط اجرای بر عالیه نظارت مسئولیت
 مقررات و ضوابط اجرای که شهری عمرانی و شهرسازی طرحهای و ساختمانها اجرای تمامی و

 .بود خواهد شهرسازی و راه وزارت عهده بر الزامی است  آنها مورد در مزبور

 درخواست صورت در موظفند 43 ماد در هشد یاد اشخاص و مراجع نظارت این اعمال منظور به
 در و دهند قرار شهرسازی و وزارت راه اختیار در را الزم فنی هاینقشه و اطالعات حسب مورد

 یا اصالح دستور مستندات  و دالیل ذکر با نماید برخورد تخلفی به شده وزارت یاد که صورتی
 ابالغ ذیربط ساختمانی پروانه صدور مرجع و نظارت مهندس مسئول به را کار ادامه از جلوگیری

 ذیربط مراجع کلیه وظیفه این اجرای در و است پیگیری قابل موضوع ، تخلف رفع تا و نماید

 .باشندمی همکاری به موظف

 

      :

 

 تمامی اجرای و طراحی در ساختمان ملی مقررات و ضوابط اجرای بر عالیه نظارت مسئولیت
 مقررات و ضوابط اجرای که شهری عمران و سازیشهرک و شهرسازی طرحهای و هاساختمان

 انتشار با مذکور وزارت و است شهرسازی و راه وزارت عهد بر  الزامی است آنها مورد در مزبور

 .داد خواهد جامعه افراد رابه الزم های،آگاهی هااطالعیه و اعالمیه
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مهندسی و کنترل ساختمان و مطابق دستورالعمل نظارت عالیه، از قانون نظام  43در راستای اجرای ماده 

که بخشنامه نظارت عالیه به استانها ابالغ گردیده مقدمات اجرایی نمودن آن مورد  43/8/14مورخ 

نفر  41الی  8روند اجرائی این بخشنامه در استان زنجان با تیمی متشکل از  4411بررسی و نهایتا از سال 

-معماری-ه )انتخابی از سوی اداره کل راه و شهرسازی( در رشته های چهارگانه )عمراناز مهندسین خبر

مکانیك و برق( با هدف بازدید از ساختمانهای در دست ساخت و بررسی شکایتهای واصله از شاکیان 

شهر استان با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف ساختمانی  14خصوصی در مورد نحوه ساخت و سازها در 

ها از و تهیه مستندات پروژه 43ماده  بازرسینکند. پس از بازدید های آن، فعالیت میامی جنبهدر تم

طریق مراجع صدور پروانه، در صورت مشاهده هرگونه تخلفات ساختمانی مراتب به شهرداری جهت 

جلوگیری از عملیات ساختمانی و یا اصالح موارد فنی مشاهده شده اعالم و نیز جهت پاسخگوئی 

هندسین ذیربط پروژه به سازمان نظام مهندسی استان ابالغ تا پاسخ مهندسین مربوطه را اخذ نمایند و م

در صورت عدم پاسخگویی مهندسین و یا پاسخ غیر قابل قبول مراتب به شورای انتظامی جهت بررسی 

 گردد.تخلف مهندس ارسال می
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تشکیل کارگروه جهت انتخاب 

 بازرسین

انعقاد قرارداد فی مابین سازمان نظام 

 مهندسی و عوامل نظارتی

بررسی صالحیت عوامل نظارتی و اخذ 

 تاییدیه از مدیر کل

 

برگزاری جلسات هماهنگی با عوامل 

 نظارتی

تهیه فایل اکسل و فرم مکاتبات و  

 گزارش دهی

منطقه بندی شهر زنجان و شهرستان های 

و ابالغ به  53استان از طرف واحد ماده 

 بازرسین

 

ارسال پیامک به ناظرین پروژه های بازدید 

 شده جهت ارسال گزارشات مرحله ای

انجام بازدیدها و تهیه و ارائه 

گزارشات به همراه معرفی ناظر و 

مجری بر اساس برنامه زمانبندی 

53واحد ماده  تعیین شده از سوی  

جلسه توجیهی عوامل نظارتی و اعالم 

 روند بازرسی

مراجعه به شهرداری و اسکن 

گزارشات مرحله ای ناظرین از 

 پرونده شهرداری

جمع بندی گزارش بصورت فایل مستندات 

53و تحویل به واحد ماده   

ها گزارش گیری و تحلیل داده 

 بصورت نموداری
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 نحوه انتخاب پروژه

 

سیاعالم توسط اداره نظام مهند شکایت وارده  
انتخاب تصادفی پروژه 

 توسط بازرسین

 انجام بازرسی

هماهنگی با مسئول کارگاه و 

ناظر ناظر جهت آماده نمودن 

 مدارک و نقشه ها

 

معرفی ناظر به 

 شورای انتظامی

در  مدارک و اسناد

محل موجود می 

 باشد؟

آیا ناظر تخلف داشته 

 است؟

 

کنترل مدارک و 

 اسناد فنی

نامه به شهرداری  

 جهت توقف کار

 کنترل نقشه ها

مقررات ملی ساختمان 

 رعایت شده است؟

 

مراجعه به 

شهرداری و کنترل 

 گزارش ناظرین

 

مراجعه به سازمان 

نظام مهندسی و 

کنترل صالحیت و 

اعتبار پروانه اشتغال 

 ناظرو طراح

 

آماده کردن 

 گزارش

انتخاب بر اساس آمار پروانه 

 های صادره شهرداری
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