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 هدف از صدور پروانه ساختمان
 تِ هَخة ٍ ٌذو هی صادس هحل ساختواى ٌتشلو ٍ پشٍاًِ صذٍس هشخغ یا ضْشداسی ِو سسوی است  ساختواى هدَصی پشٍاًِ

 هؼیي فٌی ٍ هطخصات ٌّذسی ٍ استمشاس، استشیو تا هستحذثاتی یا هحَعِ ساختواى یا ،صهیي لغؼِ هی سٍی تش دّذ هی اخاصُ آى

 یا ساختواًی ساختواى، پشٍاًِ پشٍاًِ .ضَد ایداد تغییشاتی هَخَد هستحذثات ٍ هحَعِ ،تأسیسات، ساختواى دس یا ساختِ ضَد هصَب
ساختواى، هصَب هشداد  ٌتشلو ًاهِ آییياست )فصل اٍل اص  هؼٌا ّویي تِ ضذُ شور 5431 هصَب ضْشداسی لاًَى ِ دسوای  پشٍاًِ
 ٍ تٌا، تغییش تٌا، تدذیذ احذاث ٍی است تشای لاًًَی یلوٍ یا ٍ ههال تِ ضْشداسی ًاهِ ساختواًی اخاصُ ٍاًِخالصِ، پش عَس تِ( 5431
 ساختواى. دس اساسی تؼویش

 است آهذُ ًیض 511هادُ  یه تثصشُ دس ٍ ضذُ اضاسُ هالىاى سَی اص ساختواًی پشٍاًِ گشفتي ضْشداسی، تِ لاًَى 511هادُ  دس
 تٌاتشایي. است 511هادُ  وویسیَى دس عشح لاتل ًطَد، هَضَع سػایت ساختواى دس تْذاضتی ٍ ضْشساصی، فٌی اصَل چٌاًچِ وِ

تا دِّ پیص ّذف  گشدد. سػایت تایذ ّا ساختواى دس وِ است تْذاضتی ٍ ضْشساصی، فٌی ضَاتظ اػالم هٌضلِ تِ ساختواًی پشٍاًِ
 ذ:ض اختواًی دس هَاسد صیش خالصِ هیاص صذٍس پشٍاًِ س ّا ضْشداسیػوذُ تسیاسی اص 

 ٍصَل ػَاسض پشٍاًِ ساختواًی ٍ سایش ػَاسض هؼَلِ. (الف
 احذاث ضذُ. ّای خیاتاىداٍص هالىیي تِ اهالن هداٍس ٍ خلَگیشی اص ت (ب

ّذف صذٍس پشٍاًِ  تشیي هْنضَد، افضٍى تش هَاسد یاد ضذُ،  سػایت ضَاتظ ٍ همشسات ضْشساصی هی وِ تش تأویذیاخیشاً تا 
اتضاسّا تشای اػوال ًظاست ٍ وٌتشل  تشیي هْنساختواى، اعویٌاى اص سػایت حمَق ضْشًٍذاى است. دس حال حاضش پشٍاًِ ساختواى اص 
 تشای احذاث تٌاست. ّا چاسچَبًْادّای سسوی ٍ لاًًَی تش احذاث ساختواى ٍ صذٍس آى تِ هٌضلِ دادى هدَص ٍ تؼییي 

 

 ي کشور در صدور پروانهها شهرداريهماهنگ  هاي فعالیتشناسنامه ساختمان و آغاز 
ٌذ یىپاسچِ ٍ هطخصی دس صذٍس پشٍاًِ ساختواى تشخَسداس ًثَدًذ تا ایٌىِ ی وطَس اص فشایّا ضْشداسی، 5431تا اٍایل دِّ 

تْثَد  تشای 5435آتاى  54خلسِ دس  یاداس یػال یضَسادفتش فٌی ٍصاست وطَس دس ایي استثاط تِ ثوش سسیذ.  ۀتالش چٌذیي سال
صذٍس پشٍاًِ  ّای سٍشاصالح »ػٌَاى ، سٌذی تا وطَس یّا ضْشداسیدس سغح هشتَط تِ صذٍس پشٍاًِ  ّای سٍشٍ  ّا سیستن

ی وطَس هىلف ّا ضْشداسی سا تصَیة وشد. تشاساس ایي هصَتِ« ّا ضْشداسیواس ساختواى دس  اىیػذم خالف ٍ پا یساختواى، گَاّ
اسٌاهِ ضذًذ وِ اص صهاى تصَیة ٍ اتالؽ ایي سٌذ، صذٍس پشٍاًِ ساختواًی، گَاّی ػذم خالف ٍ گَاّی پایاى ساختواى سا دس لالة ضٌ

ٍ هشاحل صذٍس پشٍاًِ  هَسدًیاص هذاسن دس هتي هصَتِ ساختواى وِ دس سشتاسش وطَس داسای هطخصات یىساًی است، اًدام دٌّذ.
ًسثت تِ صذٍس  ،يیهالى ایهذاسن اص هاله  افتیسٍص پس اص دس 53هىلف ضذًذ حذاوثش  ّا ضْشداسیضذ ٍ  اىیت هیساختواى تِ تفى

 .سٍص واّص دٌّذ 3 ثشسٍص تِ حذاو 53ِ هشاحل صذٍس پشٍاًِ ساختواى سا اص فٍشصهاى هص حیپشٍاًِ ساختواى الذام وٌٌذ ٍ تِ تذس
ی وطَس ٍ تِ ّا ضْشداسیّای ساختواًی دس سغح  ضٌاسٌاهِ ساختواى دس خْت تحمك اّذافی چَى یىٌَاخت ًوَدى فشم پشٍاًِ

اهىاى  ٍیژُ تِگیش، استفادُ هٌاسة اص اعالػات هٌذسج دس آى ٍ  فایذُ ٍ ٍلت ، حزف الذاهات تیسخَع استابواس  هٌظَس ایداد سَْلت دس
ای تشای ٍاحذ ساختواًی  ّای ساختواًی تِ ػٌَاى یه هذسن تا اسصش ضٌاسٌاهِ ٍ تْا دادى تِ اصل پشٍاًِّا  آى استخشاج هاضیٌی

 خص تْیِ ضذُ است وِ ػثاستٌذ اص:ضٌاسٌاهِ ساختواى دس پٌح تتٌظین گشدیذ. 
 پشٍاًِ ساختواى،  (5

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 اصالحات ٍ تغییشات پشٍاًِ ساختواى،  (2
 توذیذ هْلت پشٍاًِ )ًَتت اٍل ٍ ًَتت دٍم(،  (4
 گَاّی ػذم خالف،  (3
 گَاّی پایاى ساختواى،  (1

ٍصاست ساُ ٍ ًاظش ٍ... آهذُ است.ّوچٌیي دس صفحِ آخش ضٌاسٌاهِ تَضیحاتی دستاسُ ضٌاسٌاهِ ساختواى، ٍظایف هاله، 
دستَسالؼول،  يیا 2هٌتطش وشد تش اساس هادُ  ضیسا ً «ساختواى یدستَسالؼول صذٍس ضٌاسٌاهِ فٌ» 5434دس سال  یضْشساص
 يیوٌذ. ا هی خذاگاًِ صادس عَس تِّش ٍاحذ  یسا تشا یصذٍس پشٍاًِ ساختواى، ضٌاسٌاهِ فٌ یهشاخغ لاًًَ شیّش ضْش ٍ سا یضْشداس

خذٍل خذاگاًِ  3ساختواى ضاهل  یدستَسالؼول ضٌاسٌاهِ فٌ َستیضَد ٍ هغاتك پ هی صادس یساختواً شٍاًِضٌاسٌاهِ ٌّگام صذٍس پ
 :است

عثك سٌذ، تؼذاد  يیهساحت صه ي،یصه یهله، ًَع واستش یساختواى )ضواسُ پشٍاًِ ساختواى، ًطاً یاعالػات ػوَه (5 خذٍل
 ؛...(عثمات ٍ ٍاحذّا ٍ

 ؛...(ٍ ٌگیعثمات، تؼذاد پاسو یدستشس ستنیتام، س ییپَضص ًْا ،یخاسخ ی)ًوا یهؼواس یهطخصات ول (2 خذٍل
 ؛(ًَع اسىلت، ًَع سمف ،یًَع پ ت،یاص ًظش اّو یساصُ )گشٍُ ساختواً یهطخصات ول (4 خذٍل
 .اتصال( ستنیدفغ فاضالب ٍ س ستنیس ص،یسشها ستنیس ص،یگشها ستنی)س تأسیسات یهطخصات ول (3 خذٍل

دس صهاى عشاحی، حسة هَسد اعالػات هشتَط  اًذ هىلفهٌْذساى عشاح هؼواس ٍ ػوشاى دستَسالؼول،  ایي تشاساس سایش هَاد
اعالػات  اًذ هىلفًیض ٌٌذُ و هٌْذساى ًاظش ّواٌّگ( ٍ 1)هادُ  ٌٌذوّای هشتَط دسج  تِ خذاٍل ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى سا دس ًمطِ

)هادُ  ّای هصَتِ ضویوِ آى تغثیك دادُ ٍ آى سا هْش ٍ اهضا ًوایٌذ ساختواى سا تا پشٍاًِ ساختواى ٍ ًمطِهٌذسج دس ضٌاسٌاهِ فٌی 
1). 
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