
بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم
رحم اهلل امرءا علم من این 

....و فی این و الی این 



گزارش نویسی فنی و ضرورت آن



 این سمینار پاسخی است به این سوال که چه کسی، چرا، به

چه کسی، چه زمانی و با چه محتوایی باید گزارش بنویسد ؟



؟چرا باید گزارش بنویسیم-1



اي  جاري بودن قاعده استصحاب بج: عرف صنعت ساختمان *
قاعده برائت  

- دعي اصل برائت است ، بنابراین اگر کسي م: قانون آئين دادرسي مدني 197ماده
گند حق یا دیني بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند ، در غير این صورت با سو

واليمين علي المنکر. خوانده حکم برائت صادر خواهد شد

- ي در صورتي که حق یا دیني بر عهده کس: قانون آئين دادرسي مدني 198ماده
.ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خالف آن اثبات شود

- عرف پرونده های متشکله اشعار ميدارد مهندسين با توجه به شرح وظایف
امه دليل  مگر اینکه خالف آن را بتوانند با اق( اثبات حق بر آنان)مقصرند مفصلشان 

.اثبات کنند 

* باید دالیل بریء الذمه شدن را فراهم کرد : نتيجه.



:بررسی موضوع از منظر مهندسی ریسك * 

-بزرگي=ریسكxاحتمال

-فراوانيمجموعأساختمانمحتملایضابطهوفنيایرادات+کارگاهيحوادث
.داردزیادی

-کسيبرهماقتصادیواجتماعيوحقوقيمشکالتحيثازتبعاتبزرگي
رخنبهماليخسارتهایوجرحيوفوتيازاعمجانيخسارتهای).نيستپوشيده

(روز

-دبيریتدرمانبرپيشگيریاولویتعقليبحکمریسكاینبرایباید:نتيجه
!(نکنيمامضاراحتاینقدرخواهشأ).اندیشيد



جریان دادرسی در پرونده هاي حوادث کارگاهی یا * 
:ایرادات فنی و ضابطه اي

-ایضابطهوفنيایرادیاحادثهوقوع

-(مجری،ناظر،طراح)مهندسبسمتاتهامتوجهوپروندهتشکيلوشکایتطرح

-پروندهمستنداتبهاستنادیاکارشناسبهرجوع

-دليلارائهعدمیاوظایفانجامبردالمهندسسویازدليلارائه

-محکوميتیابرائتحکمصدور

-هموشناخترادليلهمبایدپروندهیكدرشدنمبراوبرائتاخذبرای:نتيجه
راوظایف



*قانوندردليلتعریف:

-مدعيوکنداثباتآنرابایدباشدحقيمدعيکسهر:مدنيقانون1257ماده
ربامراثباتباشددليلبهمحتاجکهشودامریمدعيدفاعمقامدرگاههرعليه

المنکرعلياليمينوالمدعيعليالدليل.اوستعهده

-دعوااصحابکهاستامریازعبارتدليل:مدنيدادرسيآئينقانون194ماده
.مينماینداستنادآندعوابهازدفاعیااثباتبرای



: چه چیزهایی دلیل است * 
- دالیل اثبات دعوی از قرار ذیل است : قانون مدني1258ادله اثبات دعوی ماده  :

(سلسله مراتب)

1- (معموال در حوادث کارگاهي یا ایرادات ساختماني موجود نيست)اقرار

2- (عادی-رسمي)اسناد کتبي

3- ا قبل کاربرد در مسائل مهندسي از جمله ابالغ موضوعي به مالك ی) شهادت
(برعکس مالك به مهندس

4- ط ضب-عکس-فيلم: پرکاربرد در مسائل مهندسي ( )قضایي-قانوني)امارات
...(تلگرام و -پيامك-صدا

5-قسم

- معاینه محل و تحقيق محلي ، رجوع به : آئين دادرسي مدني 257و 248مواد
کارشناس



-دعویمقامدرکهنوشتههرازاستعبارتسند:1284مادهمدنيقانوندرسند
.باشداستنادقابلدفاعیا

-(رسميکلمهمعني)عادیورسمياستنوعدوبرسند:1286مادهسندانواع

-دفاتریاوامالکواسنادثبتادارهدرکهاسنادی:1287مادهرسميسندتعریف
طبقبروآنهاصالحيتحدوددررسميمامورینسایرنزددریارسمياسناد

.استرسميباشندشدهتنظيمقانونيمقررات

-یارسمياسنادمقابلدر:(جعل،انکار،تردید)1292مادهعادیبارسميسندفرق
واندميتطرفونيستمسموعتردیدوانکارداردرارسمياسناداعتبارکهاسنادی

جهاتازجهتيبهمزبوراسنادکهنمایدثابتیاکندمزبوراسنادبهجعليتادعای
(سندسازی).استافتادهاعتبارازقانوني

-(امامتوکوثرمعاوضهپرونده)رسمياسنادابطالیاوجعلامکان



-کاربردوساختمانيهایقولنامه)ثالثاشخاصبرایعادیاسناداعتبارعدم
(مالکيتبعنوانتصرفقانونياماره

-اسناداعتبارمورددودرعادیاسناد:1291مادهعادیسنداصالتاثباتاهميت
:استمعتبرآنانمقامقائمووراثوطرفينبارهدرداشتهرارسمي

1-دیقتصاليهمنتسبازآنراصدوراستشدهاقامهاوعليهبرسندکهطرفياگر
.نماید

2-یدتردیاتکذیبراآنکهطرفيرامزبورسندکهشودثابتمحکمهدرهرگاه
(دوهرلزومأنهمهریاامضا).استکردهمهریاامضاالواقعفيکرده

امکانفقطاجرایيقدرتفقدانبدليلناظرینخصوصأومهندسين:نتيجه
شرحهبآنشرایطبا)مهندسيمکاتباتوگزارشاتودارندمکاتبهومستندسازی

.شدميباشدنالذمهبریءنتيجتأووظایفانجاماثباتادلهجملهاز(الذکرآتي



( :مجري-ناظر-طراح)مرجع وظایف مهندسین*

1-فروشپيشقانونیاشهرداریقانون100ماده7تبصرهجملهازموضوعهقوانين
آناجرایينامهآئينو

بهکهساختمانياجرایيعملياتبهنسبتمکلفندساختمانيناظرمهندسان
درمندرجمشخصاتباساختمانانطباقلحاظازميگردداحداثآنهامسئوليت

پایاندروکردهنظارتمستمرأانضميمهفنيمحاسباتوهانقشهوپروانه
گاههر.نمایندگواهيرافنيمحاسباتونقشهوپروانهباساختمانمطابقت
اعالمشهرداریبهبموقعراتخلفیاونمایدگواهيواقعخالفبرناظرمهندس

ونقانصدمادهیكتبصرهموضوعکميسيوندرطرحبهمنتهيموضوعونکند
استمکلفشهرداریگرددساختمانتخریبیاجریمهبررایصدوروشهرداری

........نمایداعالمساختمانيومعمارینظامبهرامراتب



2-ساختمانمهندسيگروههایخدماتشرح

نظارتوطراحيمهندسيخدمات:ساختمانمليمقرراتدوممبحث11-3ماده
وزارتمصوبساختمانمهندسيگروههایخدماتشرحاساسبربایدساختمان

.شودارائهشهرسازیومسکن

3-مجریانبرای12ومجریانبرای2مبحثخصوصاساختمانمليمقرراتمباحث
ناظرانو

4-(سلبيوظایف)قانوناجرایينامهآئيناصالحيه91ماده



:خالصه اي از شرح وظایف 

 آشنایي با پروژه شامل بازدید از زمين ، مشخصات پروانه،کامل -: قبل از پروانه -1
مهر و ...( سازه نگهبان ، همبندی، توضيحات اجرایي و ) و بي عيب بودن نقشه ها 

، آشنایي با کليه عوامل پروژه خصوصأ ناظر ( فاقد الزام قانوني)امضای نقشه ها 
...  هماهنگ کننده ، مجری و نماینده اش ، طراح و دفتر طراحي ، مالك و سازنده و 

 ،

 انعقاد قرارداد ، بيمه ،  

 کنترل اجرا طبق نقشه و مشخصات فني ، مصالح استاندارد ، : بعد از پروانه -2
، حقوق ارتفاقي شامل دیوارهای 12عوامل اجرایي ، مقررات ملي خصوصأ مبحث 

عدم اضرار به , مشترک ، درز انقطاع و سایر مسائل حقوقي نظير حریم مالکيتي 
....همسایه ، گزارش تخلفات و نيز مراحل ، تایيد مستندات تا انتها و 



: گزارش نویسی در مستندات قانونی *

-یكهرپایانگزارشبایدناظران:(23ماده33مادهاجرایينامهآئين)3-5-2مادهدوممبحث
ازندعبارتکاراصليمراحل.نمایندارائهساختمانپروانهصدورمرجعبهراخودکاراصليمراحلاز
:

سازیپي(الف

اسکلتاجرای(ب

کاریسفت(پ

کارینازک(ت

کارپایان(ث

ومانساختپروانهصدورمرجعبهراموردبایدنمایندبرخوردتخلفيبااجراحيندرناظرانگاههر
.نماینداعالم(موردحسب)آننمایندگيدفاتریاواستانساختمانمهندسينظامسازمان

هرسازیشومسکنوزارتتوسطساختماننوعبهتوجهباکاراصليمراحلبعدیتغييرات:تبصره
.شدخواهداعالم



 شهرداریها و سایر مراجع صدور ( : 33آئين نامه ماده 27ماده )2-6-2ماده -
پروانه ساختمان موظفند با اعالم کتبي وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام 

در اسرع دقت با در خصوص وقوع تخلف ساختمانی مهندسي استان یا ناظران ، 
اطالع ناظر دستور اصالح صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگيری 

.نمایند 



شیوه نامه هاي اجرایی آئین)مبحث دوم پیوست -
:1-7-13ماده ( 33نامه ماده 



:2-7-13ماده 



:آئین نامه اجرایی قانون 91ماده 

-وکارهاآئينساختمان،مليمقرراتالزاماتشهرسازی،مقرراتوضوابطرعایتعدم:1-الفبند
لفعگونههرانجامیامهندسيخدماتانجامدراجباریاستانداردهایوالرعایهالزمهاینامهآئين

مدیریتتحتعواملتوسطیامستقيماکهآنازاعمباشدآنهابامتناقضیامخالفکهفعلترکیا
پنجتایكدرجهازانتظاميمجازاتبهپذیردصورتشخصنظارتوکنترل

(فعلترککيفریمسئوليتواسالميمجازاتقانون2ماده)فعلکترمصادیقاز!ننویسيگزارش
.است

-دستوریامقرراتوضوابطموجببهکهگزارشهایيموقعبهتسليموتنظيمدرتعلل:9-الفبند
ازتظاميانمجازاتبهاستبودهذیربطمراجعبهآنهاتسليموتهيهبهموظفقانونيذیصالحمراجع
سهدرجهتایكدرجه

-وداوریورسمينظراعالمیاواقعخالففنيشهادتاداییاگواهيصدور:10-الفبند
نجپتاسهدرجهازانتظاميمجازاتبهالزمصالحيتداشتنبدونفنيموضوعاتدرکارشناسي

(کردنهاامضاندیدوبناهااستحکام)



به چه مرجعی و بابت چه چیزهایی باید گزارش بنویسیم ؟-2



سازیبرطرفحجتاتمامجهتسازندهومالكبهبایدموردگونههراولدرجهدر
.ددارونوشتذیربطمراجعبهرامذکورنامهميتوانبااهميتموارددر.گردداعالم

:ندهستالمکاتبهالزمزیرمراجع،سازندهومالكبهنامهازپساینصورتغيردر

*استالزاميآنهابهگزارشکهنهادهایي:

2-1-(ایمنيوساختمانيتخلف)شهرداری

2-2-(ایمنيوساختمانيتخلف)مهندسينظام

-اینمقرراتاجرایبرنظارتبهموظفناظرمهندس:12مبحث8-5-1-12ماده
باارتباطدرهرگاه.ميباشد1-3-1-12بندموضوعساختمانيعملياتدرمبحث

تبيکتذکرضمنبایدنمایدمشاهدهمبحثاینخالفرامواردیساختمانيعمليات
.نمایداعالمساختمانرسمیمرجعبهرامراتبسازندهبه

خاکبرداری،تخریبازاستعبارتساختمانيعمليات:1-3-1-12ماده،
،توسعهدائم،وموقتبناهایاحداثسازی،پيوگودبرداریحفاظت،گودبرداری

....وسازیمحوطه،نماسازی،بناتقویتواساسيتعمير



2-3مهندسانهرگاه:(ساختمانيکارگاههایحفاظتنامهآئين7ماده)کاراداره
کهنمایندمشاهدهایراداتيساختمانيعملياتاجراینحوهباارتباطدرناظر

ويهاراهنماتيباهمراهرامراتبفوراباید،باشدداشتهبردرراحادثهوقوعاحتمال
ونوشترودادهاطالعمربوطهكارفرمايانياكارفرمابهکتباالزمدستورالعملهای

.یندنماتسليمساختمانپروانهصدورمرجعومحلاجتماعياموروواحدکاربهآنرا
ماعالوایرادموردکهکارگاهازقسمتيیاتمامدرراکارفورااستموظفکارفرما

مورددرمقتضياقداماتودورخطرمحلازراکارگرانومتوقفشدهواقعخطر
.آوردبعملخطررفع

2-4:بازرسي،دادستانيجرمازپيشگيریمعاونت)موردحسبمراجعسایر،
خالصه(....وشهرداریبازرسيوحراست،استانداریعملکردبرنظارتاداره

!بهتربیشترهرچهرونوشت



 گزارش چه ویژگیهایی دارد ؟-3



3-1-شودابالغ.

*ابالغاهميت

-مگرنموداجرانميتوانراقرارییاحکمهيچ:مدنيدادرسيآئين302ماده
یاينطرفبهآنشدهگواهيرونوشتیادادنامهبصورتیاوحضوریبصورتاینکه
.باشدشدهابالغآنانوکيل

-قاطعودعواماهيتبهراجعدادگاهرایچنانچه:299مادهقرارباحکمتفاوت
.ميشودناميدهقرارصورتاینغيردروحکمباشدکليیاجزئيبطورآن



ابالغانواع:

مخاطببهابالغتعهدقيدباثالثشخصویاوکيلیا(حقوقيیاحقيقي)فردبهحضوری

اقامتمحلدرالصاقوحضوریغيرابالغ

درشخصکهاستمحليازعبارتشخصيهراقامتگاه:مدنيقانون1002مادهقانونياقامتگاهتعریف
امورمهممرکزازغيرشخصيسکونتمحلاگر.باشدآنجادرنيزاوامورمهممرکزوداشتهسکونتانجا

.بودخواهدآنهاعملياتمرکزحقوقياشخاصاقامتگاه.استمحسوباقامتگاهاوامورمرکزباشداو

ثبتقانون34ماده3تبصرهقانونياقامتگاهاهميت:



*رانامهتثبشمارهیابنحویکهکنيمتامينمکاتباتدرراابالغشرایط:نتيجه
ازاماراتنتاميباحداقلیاونمایيمسفارشيپستقانونياقامتگاهبهیاوبگيریم
.نمایيمتهيهصوتوعکسوفيلمذیربطفردیانهادبهمراجعهفرایند

-مهندسيقراردادهایدرقانونياقامتگاهذکرلزوم

-(...وساختدرمشارکتیامالكوکيلیاسازندهیامالك)مخاطبتعيينلزوم

-(امارات)؟چيست....وتلگراموپيامكجایگاه:تبصره



3-2-کارمراحلایجابيیاتخلفاعالمسلبيگزارشاتازاعم.شودگزارشبموقع
(-مرحلههرپایاندرایمرحلهگزارشات-100ماده7تبصرهتصریح)

-قعبموگزارشعدمبرایناظرینمحکوميتوانتظاميشورایعدیدههایپرونده
(...ومشترکدیوار-طوليپيشروی)

3-3-دوراندرخصوصاسازوساختبهکمكلزوم)شودپرهيزتفریطوافراطاز
(رکود

3-4-وهوظيفانجامحداقلدروخودداریاستآفرینمشکلکهجزئياتيبياناز
(ایضابطهتخلفات).شودمکاتبهمسئوليترفع

3-5-شودمکاتبهقانونيباجایگاهمتناسب.

-یاارکازگيریایرادومجریانمکاتبات)باشد؟داشتهمکاتبهميتواندمجریآیا
(ذیربطنهادهایبهدهيگزارش



3-6-وساخت-نامهاظهارتاشفاهيتذکراز).شودرعایتگزارشغلظتتناسب
مدنيمسئوليتقانون11ماده–نامهذیلدررونوشتاهميت–ایقولنامهسازهای

(...واظهارنامهدرآندرجو

-مدنيمسئوليتقانون11ماده:

تیجهه  به    کارمندان دولت و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در ن
اه احتیاط  خسارات  به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مه  باشهند وله  هرگه    
ایهن  خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبهور باشهد در  

ه صورت جبران خسارت بر عهده  اداره یا مؤسسه  مربوطه است ول  در مورد اعمال حاکمیت دولت ههر گها  
رى شهود  اقدامات  که برحسب ضرورت براى تأمین منافع اجتماع  طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگ

.دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود



3-7-(ماضيبجایمضارعصيغه)برساندراناظرنظارتبودنمستمر

(نمایندهوحقيقيمجریبرایوقتتمامونظارتيروزه15حداکثرزمانيهایدوره
(مجریمدیرعاملبرایبار2ایهفتهوحقوقيمجری

3-8-موضوعبامحتواتناسب:

-مثالهاومصادیق:

-دارایناظران،مجریکاربرنظارتمرجع:8-4-8مادهبرایسازمانبهنامه
.ميباشند...اشتغالپروانه



-سازمانبهکنندههماهنگناظریاناظریامجرینمایندهیامجریبراینامه

-شهرداریازمقتضياقدامدرخواستوبکارشروعاطالععدمبراینامه

-تکليفتعييندرخواستوقراردادمدتپایاندرمجرینامه

طراحانیاطراحبههانقشهایرادرفعبرایمجرینامه

-حاسبموطراحتوسطایراددارنقشهتایيدبرایمثالسازمانازاستعالمنامهانواع
پروژهمهندسينبيناختالفاتدرسازمانداوریدرخواستیا

-جریمنمایندهنهمجریبامکاتبهوداردمجریکارزمانيکهمالكبامکاتبهعدم

-پلمپدرخواستعدموخالفولوگودبرداریمرحلهدرگزارش

-پروانهصدورازقبلگزارش

(آندورهواجراونظارتتعریفودوممبحث31-1و33-1و26-1مواد)


