
 جایگاه و عملکرد مراکز صدور پروانه ساختمان در نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط و قوانین موضوعه:

 

 معرفي كميسيون فني سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي
توجه به مقوله اجراي قوانين و مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح هاي توسعه شهري مصوب، مهم ترين رسالتي است كه همواره بر دوش 
متصديان امر در جامعه مهندسين بوده و اجراي آن نيازمند تجميع قواي كارآمد در كليه تخصص ها جهت شكل گيري بازوي نظارتي قوي 

 ي موجود مي باشد. جهت مقابله با چالش ها
مراحل صدور پروانه ساختمان ،كنترل نقشه ها قبل از صدور پروانه  وفق ضوابط در تسريع  بدين منظور،جهت اجراي روند يكپارچه سازي و

 قالب كليه تخصصها، در كميسيون فني سازمان نظام مهندسي) مستقر در سازمان نظام مهندسي( انجام مي شود . بديهي است كه كنترل و
نظارت دقيق بر اجراي ضوابط و مقررات فوق بر عهده امور مهندسين ناظر ، اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازهاي شهرداري و سازمان 

 نظام مهندسي مي باشد. 
 آشنائي  با چگونگي بررسي پروژه هاي  عمراني در كميسيون فني سازمان 

 پروژه ها از جهت بررسييمدارک مورد ن

 ميه از مهندسين ناظر و طراح در تمامي تخصص هابرگه كسر سه

  ساختمانش نويس پروانه يپارائه 

  كامل ساختمان  پرونده  مربوطه و در صورت انجام توافقات ارائه مدارک

 ارائه آلبوم نقشه هاي مربوط به هر گروه 

 بررسي در هر مرحله  جهتئه فايل نقشه ها ارا

  ( جهت پروژه هاي مربوطه91بهينه سازي مصرف انرژي)مبحثارائه مدارک مربوط به آزمايش مكانيك خاک و

 روند گردش كار در كميسيون فني سازمان
 در صورت كامل بودن مدارک فوق، ثبت پرونده در سيستم-9
 (مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط و قوانين موضوعه )طبق ورود به بخش آتش نشاني و ايمني جهت ثبت و بررسي-2
 (مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط و قوانين موضوعه )طبق ورودبه بخش شهرسازي و معماري جهت بررسي-3
 (مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط و قوانين موضوعه )طبق ورود به بخش ترافيك جهت كنترل نقشه هاي مربوطه-4
مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط و قوانين )طبق مقررات ملي ساختمان  جهت كنترل نقشه هاي مربوطه 91خش مبحث ورود به ب-5

 (موضوعه 
مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط و قوانين موضوعه )طبق تهيه مطالعات ژئوتكنيك مربوط به زمين مورد ساخت و ساز در صورت نياز-6
) 
 (مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط و قوانين موضوعه )طبق نترل نقشه هاي مربوطهورود به بخش سازه جهت ك-7
 (مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط و قوانين موضوعه )طبق ورود به بخش برق و مكانيك جهت كنترل نقشه هاي مربوطه-8
ر ضوابط مقررات ملي ساختمان و ساي)طبق عات فني ساختمانصدور برگه اطال -بعد از اخذ تاييديه نهايي از كليه گروه ها و كنترل ثانويه -1

 (و قوانين موضوعه 
 كنترل نهايي برگه اطالعات فني و تطبيق آن با ساير مدارک پرونده  توسط مسئول كميسيون فني-91
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 جدول  حدنصاب لزوم تهیه نفشه در کمیسیون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 

 حدنصاب موضوع

شهرسازی و نقشه های معماری

 ترافیک و
 متر مربع زیربنا 0222سقف یا 5تمامی درخواست پروانه های باالی  

 متر مربع زیربنا 0222سقف یا 5تمامی درخواست پروانه های باالی   نقشه های سازه

نقشه های تاسیسات برقی و 

 مکانیکی
 مربع زیربنامتر  0222سقف یا 5تمامی درخواست پروانه های باالی  

نقشه های مربوط به بخش 

 ایمنی
 متر مربع زیربنا 0222سقف یا 5تمامی درخواست پروانه های باالی  

 متر مربع زیربنا 0222سقف یا 5تمامی درخواست پروانه های باالی   91مبحث 

 ساختمانهای گروه د  اثر سنجی ترافیکی -ترافیک

تهیه الیحه انطباق  -شهرسازی

 کاربری

ساختمانهای گروه د که پیش نویس صادره آنها با ضوابط مصوب طرح 

 تفصیلی مغایرت داشته باشند

 مترمربع زیربنا 0222سقف یابیشتر از  6درخواستهای باالی  ژئوتکنیک
 

 شیوه کنترل مدارك : پرونده در کمیسیون فنی سازمان مدارك مورد نیاز جهت ثبت اولیه 
 كنندهكنترل  تهيه كننده موضوع

سقف 5تمامي درخواست پروانه هاي باالي  
 متر مربع زيربنا 2111يا 

دفاتر و شركت هاي مهندسي صاحب 
 صالحيت

 كميسيون فني سازمان نظام مهندسي
 ساختمان

تمامي درخواست پروانه هاي كمتر از 
 متر مربع زيربنا 2111سقف يا 5

دفاتر و شركت هاي مهندسي صاحب 
 صالحيت

اي مهندسي صاحب دفاتر و شركت ه
 صالحيت

 
 

 
 
 

                                                 
 و يا باركد دار پيش نويس داراي اعتبار و ممهور به مهر شهرداري منطقه 9

 مدارك نوع درخواست

 صدورپروانه

 )تجدید یا احداث بنا(

برگه كسر از 

 سهميه

 پرونده كامل شهرداري باركددار1پيش نويس پروانه

برگه كسر از  اصالح پروانه

 سهميه

نقشه هاي تاييد شده قبلي در صورت -پروانه يا پيش نويس قبلي

 تاييد قبلي در كميسيون

 نويس پروانه جديدپيش 

برگه كسر از  توسعه بنا

 سهميه

 پيش نويس پروانه جديد گواهي عدم خالف يا پروانه قبلي
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 کمیسیون فنی سازمان قسمتهای مختلف در آیتم های مورد بررسی 

 کنترل موارد آتش نشانی و ایمنی
  و... 21،مبحث 95،مبحث 4مقررات ملي ساختمان،مبحث  3بررسي ضوابط ايمني مندج در مبحث

 كنترل ضوابط اطفاء و اعالم حريق

 ...كنترل ظرفيت و تعداد خروجي ها )پلكان ها( ،راهروهاي دسترسي و

  پياده و دسترسي هاي اظطراري و امداد و...( –كنترل ضوابط ايمني مربوط به سايت ، دسترسي به سايت پالن مجتمع ها )سواره 

 شهرسازی -کنترل معماری 
  ضوابط طرح هاي توسعه شهري مالک عمل)طرح هاي تفضيلي و...(كنترل كليه

  كنترل ضوابط بلندمرتبه سازي مالک عمل شهرداري و كليه نهاد هاي مسئول در رابطه با نحوه استقرار توده و نحوه سايه اندازي
و....)در رابطه با ساختمانهاي مشمول( 

  سيما و منظر شهري )وفق الزامات مصوب در كميته سيما و منظر و يا طرح كنترل نماهاي ساختمانهاي ويژه به لحاظ كنترل بحث
 تفضيلي مصوب(

  مقررات ملي ساختمان 95و  4 – 3كنترل الزامات مباحث

 محاسبه تعداد جاي پارک مورد نياز و نحوه دسترسي هاي سواره و پياده وفق طرح هاي توسعه شهري مالک عمل

 ي داخلي وفق ضوابط كنترل كيفيت طراحي معماري پالن ها

  تهيه شده توسط مهندسين شهرساز –اخذ گزارش انطباق كاربري براي پروژه هاي ويژه گروه د-

 کنترل پارکینگ
 كنترل نحوه جانمايي تعداد جاي پارک مورد نياز بنا به ضابطه و كاربري موجود ملك

 هاي جمعي بررسي چيدمان جانمايي پارک بدون مزاحمت و مطابق ضوابط و ابعاد پارک

 بررسي دسترسي مجاز درب سواره مطابق آيين نامه طراحي راه هاي شهري

 بررسي امكان سنجي  رمپ مورد نياز مطابق ضوابط

 امكان سنجي و تاييد درخواست هاي جك و پاركينگ مكانيزه

 بررسي گزارش هاي اثر سنجي ترافيكي ساختمان هاي بلند مرتبه

 2ن  مقررات ملی ساختما 91کنترل مبحث 
  91كنترل چك ليست انرژي بر اساس طرح معماري پروژه كه بيانگر صحت طراحي ساختمان  از نظر رعايت ضوابط مبحث 

مقررات ملي ساختمان  مي باشد

  مالك و مهندسين ناظر پروژه( / كپي پيش نويس پروانه  و فايل 91مدارک مورد نياز جهت بررسي : فرم تعهد مبحث(
رسيمعماري پروژه مورد بر

 3تهیه مطالعات ژئوتکنیك
 ات جهت بررسي در جلس -ارائه دفترچه مطالعات مكانيك خاک ، مطالعات ژئوتكنيك،با توجه به تعداد سقف و متراژ زيربنا

كارشناسي، بازديد از محل پروژه ، همچنين بازديد نمونه در آزمايشگاه ژئوتكنيك

 کنترل سازه
 ات ،ميزان اهميت و متراژ به دو گروه الف و ب طبقه بندي پروژه ها بر مبناي تعداد طبق

  كنترل تطابق نقشه هاي معماري و سازه

 (بررسي و كنترل فايل هاي سازهEtabs & safe) .و نقشه هاي سازه ارائه شده

  و... 91و  1و  6كنترل كليه ضوابط مباحث

                                                 
 انجام مي گيرد  مترمربع زيربنا در اين  استان 2111سقف يا  6براي ساختمانهاي باالي  91كنترل مبحث 2 

 انجام مي گيرد  مترمربع زيربنا در اين  استان 2111 يا سقف 7براي ساختمانهاي باالي  گزارش مكانيك خاک 3 
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 بررسي قابليت اجرايي بودن نقشه ها

  ...بر اساس نشريات و محاسبات دستيكنترل دتايلهاي سقفهاي كروميت و

 كنترل كامل بودن دتايل هاي نقشه ها

  كنترل سازه ي نگهبان توسط كارشناسان

   كنترل مطالعات ژئوتكنيك توسط كارشناسان

 قرار مي گيرند نياز به بررسي مضاعف دو و يا سه كارشناس دارند "ب "سازه هايي كه در گروه

 کنترل تاسیسات مکانیکی
  مقررات ملي ساختمان و با توجه به نوع كاربري و  91و  97-96-94تاسيسات مكانيكي وفق الزامات مباحث نقشه هاي

تعداد سقف و متراژ پروژه مورد بررسي قرار مي گيرد. نقشه هاي مورد بررسي شامل موارد زير مي باشد:

آبرساني به ساختمان و واحدها و... -

فاضالب و سيستم دفع فاضالب و... -

آب بارانسيستم  -

سيستم گرمايش و سرمايش پروژه -

سيستم تخليه هواي سرويس ها و آشپزخانه ها و... -

محل دودكش و چگونگي اجراي آن  -

سيستم اطفاءحريق -

پالن بام با تمام جزئيات آن -

رايزرها و دياگرامهاي مربوطه -

 كنترل ظرفيت ها ، سايزها، جنس لوله ها، مشخصات دستگاه ها و... -

 برقیکنترل تاسیسات 
  مقررات ملي ساختمان و با توجه به نوع كاربري و تعداد سقف و  95-93-94نقشه هاي تاسيسات برقي وفق الزامات مباحث

متراژ پروژه مورد بررسي قرار مي گيرد. نقشه هاي مورد بررسي شامل موارد زير مي باشد:

روشنايي -

اعالم حريق -

سيستم صدا -

سيستم دوربين و شبكه كامپيوتر   -

تلفن و كنتورها -آنتن مركزي -پريزهاي برق -

كليدهاي سرمايش )كولر و...(–آيفن  -

رايزر ها و دياگرام هاي : اعالم حريق /آنتن مركزي/تلفن/تابلو برق و كنتورها/آيفون/ چاه ارت -

ارائه مشخصات ديزل و تابلو ديزل  -درصورت استقرار ديزل -

كليه تابلو برق ها و... -

 


