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 فراینذ صذور پروانه ساختمانی

 نظارت بر عملیات ساختمانی :چهارمبخش 
ًظارت ٍ وٌترل تر ایي وِ دارًذُ پرٍاًِ، ػولیات ساختواًی یا شْرسازی را طثك شرایط ٍ هشخظات هٌذرج در پرٍاًِ ٍ ًمشِ 

فایذُ  ساختواًی واری ػثج ٍ تیهظَب اًجام دّذ، اهری ضرٍری است ٍ ّرگاُ چٌیي ًظارت ٍ وٌترلی اػوال ًگردد، طذٍر پرٍاًِ 

ۀ اخیر ترای اطویٌاى از استحىام ٍ ایوٌی تٌاّا ٍ رػایت ضَاتط ٍ همرراتی وِ در ایي زهیٌِ ٍجَد دارد، توْیذات در چٌذ دّ .است

 تِ ًیرٍّای هتخظض است. اجرایی سپردى اهَر ّا  آى هتؼذدی اًذیشیذُ وِ از جولۀ

ات یِ ػولیلو: (ّیات ٍزیراى 7333ر تی 71)هظَتِ  ٌترل ساختواىوٍ  یلاًَى ًظام هٌْذس 33 هادُ ییاجرا ًاهِ آییيتراساس 

 از طرف ی، طثك دستَرالؼول اتالغیساختواى تِ ػٌَاى هجر یاجرا یهٌْذس ٍ دفاتر یذ تَسط اشخاص حمَلیساختواى تا ییاجرا

 .(9هادُ ) ٌذیاى استفادُ ًوایٌگًَِ هجریاز ا اًذ هىلفخَد  یاًجام اهَر ساختواً یاى تراىاًجام شَد ٍ هال یي ٍ شْرسازىٍزارت هس

ّوساى  یاست ٍ هطاتك تا لراردادّا یٍ شْرساز راُ ار از ٍزارتوپرٍاًِ اشتغال تِ  یٌِ اجرا، دارایساختواى در زه یهجرّوچٌیي: 

هٌضن تِ لرارداد تر ػْذُ دارد.  نِ هذاریلوهظَب ٍ  ّایِ ات ساختواى را تراساس ًمشیػول یذ اجرایًوا هی اى هٌؼمذىِ تا هالو

ٌترل و گر هراجغیار تِ ًاظر ٍ دو یِ هراحل اجرایلو یساختواى تَدُ ٍ پاسخگَ یدر اجرا ههال یٌذُ فٌیساختواى، ًوا یهجر

 .(71هادُ ) تاشذ هی ساختواى

 ثزػْذُ هجزي است ػجبرتٌذ اس: يقبًَى ًظبم هٌْذس 33 هبدُ یياجزا ًبهِ آییيثزخي ٍظبیفي کِ ثزاسبس 

o هزاجغ کٌتزل  گزیکبر ثِ ًبظز ٍ د يهزاحل اجزا ِیکل يسبختوبى ثَدُ ٍ پبسخگَ يدر اجزا کبر صبحت يٌذُ فٌیسبختوبى ًوب يهجز

 .ثبشذ هي سبختوبى

o يهقزرات هل ذیثب بتیػول يیا يسبختوبى را ثزػْذُ دارد ٍ در اجزا یياجزا بتیػول ِیصحت اًجبم کل تیسبختوبى هسئَل يهجز 

 .ذیًوب تیهصَة هزجغ صذٍر پزٍاًِ را رػب يّبِ پزٍاًِ سبختوبى ٍ ًقش يهحتَا ،يسبختوبى، ضَاثط ٍ هقزرات شْزسبس

o ثبشذ يه يثِ ػْذُ هجز هحیطي سیستٍ حفبظت کبرگبُ ٍ هسبئل  يوٌیاصَل ا تیرػب. 

o اس  ّبیي قسوت ٍیژُ ثِ یياجزا بتیػول ِیرا ثِ اطالع ًبظز ثزسبًذ ٍ کل یياجزا يکبرّب ثٌذي سهبىهَظف است ثزًبهِ  يهجز

( در هحذٍدُ يیًبظز )ًبظز فیًظبرت در چْبرچَة ٍظب طیًبظز اًجبم دادُ ٍ شزا يخَاٌّذ شذ ثب ّوبٌّگ ذُیسبختوبى کِ پَش

 .کبرگبُ را فزاّن سبسد

o طَر ثِاصالح  يخَد را ثزا يشٌْبدیٍ در صَرت هشبّذُ اشکبل، ًظزات پ يرا ثزرس ّبِ ًقش ِیهَظف است قجل اس اجزا، کل يهجز 

 .ذیثِ طزاح اػالم ًوب يکتج

o کبرگزاى ٍ استبدکبراى ٍ  ،يهؼوبراى تجزث ،يفٌ ّبي کبرداىسبختوبى،  گزید يّبِ هکلف است حست هَرد اس هٌْذسبى رشت يهجز

 .ذیًوب تیهذکَر را رػب هقزراتشذُ ثبشذ،  يالشاه يهبّز استفبدُ کٌذ ٍ در ّز هحل کِ داشتي پزٍاًِ هْبرت فٌ يػَاهل فٌ يیّوچٌ

o يدارا يهصبلح کِ ياستفبدُ ًوَدُ ٍ در صَرت ّبِ ارائِ شذُ در ًقش يهکلف است اس هصبلح هٌبست هطبثق هشخصبت فٌ يهجز 

 .ذیًَع هصبلح استفبدُ ًوب يیاست اس ا ياستبًذارد اججبر

o ٍسارت  يسبسد، ثزاسبس دستَرالؼول اثالغ هي خَد تیکِ ثِ هسئَل يسبختوبً ياجزا تیفیک يیهکلف است ًسجت ثِ تضو هجزي

 .ذیاقذام ًوب يهسکي ٍ شْزسبس

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 ّای فؼالیتّوچٌیي، ترای آًىِ ساختواى تا رػایت ولیِ ضَاتط فٌی ٍ ًیس ضَاتط هؼواری ٍ شْرسازی احذاث شَد، 
ساختواى استاى  یًاظر تِ ٌّگام طذٍر پرٍاًِ ساختواى، تَسط سازهاى ًظام هٌْذسشَد.  ساختواًی تا ًظارت هٌْذس ًاظر اًجام هی

 .گردد یه یاًتخاب شذُ ٍ تِ هاله ٍ هراجغ طذٍر پرٍاًِ ساختواى هؼرف
شخظات هگردد از لحاظ اًطثاق ساختواى تا  هی احذاثّا  آى وِ تحت ًظارت یساختواً ییاجرا اتػولی تر اًذ هىلف ًاظراى

ساختواى را تا هذارن  ییاجرا اتیوار هطاتمت ػول ىایآى ًظارت وردُ ٍ در پا وِیضو یٍ هحاسثات فٌ ّاِ هٌذرج در پرٍاًِ ٍ ًمش

. هراحل ٌذیوار خَد را تِ هرجغ طذٍر پرٍاًِ ساختواى ارائِ ًوا یاز هراحل اطل هیّر  اىیگسارش پا ذتای ًاظراى .ٌذیًوا یفَق، گَاّ

 . وار اىیپای ٍ وار ًازنی، وار سفت، اسىلت یاجرا، سازی پی :وار ػثارتٌذ از یاطل
 یهَرد را تِ هرجغ طذٍر پرٍاًِ ساختواى ٍ سازهاى ًظام هٌْذس ذیتا ،ٌذیترخَرد ًوا یاجرا تا تخلف يیًاظراى در ح ّرگاُ

  .ٌذیآى )حسة هَرد( اػالم ًوا یٌذگیدفاتر ًوا ایساختواى استاى ٍ 
رور شذُ ٍ لثل از شرٍع فؼالیت لِ اسٌاد فرایٌذ طذٍر پرٍاًِ است( وِ از جو« )تري تؼْذ ًظارت»رور شذُ، در  ّوۀ هَارد

 رسذ. ػالٍُ تر آى در ّویي سٌذ، تِ تؼْذات وارفرها ًیس اشارُ شذُ است.  ساختواًی تِ اهضاء ًاظر هی
 
 

 
 در ثزگ تؼْذ ًظبرت هؼبًٍت شْزسبسي ٍ هؼوبري شْزداري تْزاى ایي تؼْذات ػجبرتٌذ اس:

 ؛(اس ًظز ضَاثط ٍ هقزرات) يٍ هحبسجبت يبرهؼو يدر طزاح قیذم دخبلت ٍ ػذم ارائِ طزػ 

 پزٍاًِ هفبد ثب هطبثق ٍ هزثَطِ ًبظز هٌْذس ًظبرت تؼْذ ٍ اطالع ثب اتوبم تب شزٍع اس ،يسبختوبً بتیػول ِیکل اًجبم 

 ؛غیزهجبس يسبختوبً بتیاس ّزگًَِ ػول يٍ خَددار یجيتصَ يّبِ ٍ ًقش سبختوبًي

  ؛يکبرگبّ بتیاس هٌْذس ًبظز ٍ ارائِ آى ثِ هٌطقِ قجل اس آغبس ػول يسبختوبً بتیشزٍع ػول هجَساخذ 

 السم در سهبى ػقذ قزارداد ثب  يّب يٌیث شیکبرگبُ هطبثق ثب ًظز هٌْذس ًبظز هزثَطِ ٍ پ يوٌیا لیٍسب ِیکل تأهیي

 ؛آى تیاس ػذم رػب يحَادث ًبش تیٍ قجَل هسئَل ٌِیسه يیدر ا وبًکبراىیپ

 ِيهزاحل سبختوبً ِیدر کل يٍ تخصص يفٌ ّبي اکیپ يزیکبرگ ث. 
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