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 ؟

-1چرا باید گزارش بنویسیم؟

*عرف صنعت ساختمان  :جاري بودن قاعده استصحاب بجاي
قاعده برائت
 - ماده  197قانون آئين دادرسي مدني  :اصل برائت است  ،بنابراین اگر کسي مدعي
حق یا دیني بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند  ،در غير این صورت با سوگند
خوانده حکم برائت صادر خواهد شد .واليمين علي المنکر
 - ماده  198قانون آئين دادرسي مدني  :در صورتي که حق یا دیني بر عهده کسي
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
مفصلشان مقصرند (اثبات حق بر آنان) مگر اینکه خالف آن را بتوانند با اقامه دليل
اثبات کنند .
* نتيجه  :باید دالیل بریء الذمه شدن را فراهم کرد .

* بررسی موضوع از منظر مهندسی ریسك :
 - ریسك = بزرگي  xاحتمال

 - حوادث کارگاهي  +ایرادات فني و ضابطه ای محتمل ساختمان مجموعأ فراواني
زیادی دارد.
 - بزرگي تبعات از حيث مشکالت حقوقي و اجتماعي و اقتصادی هم بر کسي
پوشيده نيست( .خسارتهای جاني اعم از فوتي و جرحي و خسارتهای مالي به نرخ
روز)
 - نتيجه  :باید برای این ریسك بحکم عقلي اولویت پيشگيری بر درمان تدبيری
اندیشيد ( .خواهشأ اینقدر راحت امضا نکنيم!)

* جریان دادرسی در پرونده هاي حوادث کارگاهی یا
ایرادات فنی و ضابطه اي:
 - وقوع حادثه یا ایراد فني و ضابطه ای

 - طرح شکایت و تشکيل پرونده و توجه اتهام بسمت مهندس(مجری،ناظر،طراح)
 - رجوع به کارشناس یا استناد به مستندات پرونده
 - ارائه دليل از سوی مهندس دال بر انجام وظایف یا عدم ارائه دليل
 - صدور حکم برائت یا محکوميت
 - نتيجه  :برای اخذ برائت و مبرا شدن در یك پرونده باید هم دليل را شناخت و هم
وظایف را

* تعریف دليل در قانون :

 - ماده  1257قانون مدني  :هر کس مدعي حقي باشد باید آنرا اثبات کند و مدعي
عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امری شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر
عهده اوست  .الدليل علي المدعي و اليمين علي المنکر
 - ماده  194قانون آئين دادرسي مدني  :دليل عبارت از امری است که اصحاب دعوا
برای اثبات یا دفاع از دعوابه آن استناد مينمایند .

* چه چیزهایی دلیل است :
 - ادله اثبات دعوی ماده  1258قانون مدني :دالیل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
(سلسله مراتب)

 -1 اقرار (معموال در حوادث کارگاهي یا ایرادات ساختماني موجود نيست)
 -2 اسناد کتبي (رسمي-عادی)

 -3 شهادت ( قبل کاربرد در مسائل مهندسي از جمله ابالغ موضوعي به مالك یا
برعکس مالك به مهندس)
 -4 امارات (قانوني-قضایي) (پرکاربرد در مسائل مهندسي  :فيلم-عکس -ضبط
صدا -پيامك -تلگرام و )...
 -5 قسم
 - مواد  248و  257آئين دادرسي مدني  :معاینه محل و تحقيق محلي  ،رجوع به
کارشناس

 - سند در قانون مدني ماده  : 1284سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی
یا دفاع قابل استناد باشد .
 - انواع سند ماده  :1286سند بر دو نوع است رسمي و عادی (معني کلمه رسمي)
 - تعریف سند رسمي ماده  :1287اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر
اسناد رسمي یا در نزد سایر مامورین رسمي در حدود صالحيت آنها و بر طبق
مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
 - فرق سند رسمي با عادی ماده (1292جعل،انکار،تردید)  :در مقابل اسناد رسمي یا
اسنادی که اعتبار اسناد رسمي را دارد انکار و تردید مسموع نيست و طرف ميتواند
ادعای جعليت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتي از جهات
قانوني از اعتبار افتاده است ( .سندسازی)

 - امکان جعل و یا ابطال اسناد رسمي (پرونده معاوضه کوثر و امامت)

 - عدم اعتبار اسناد عادی برای اشخاص ثالث (قولنامه های ساختماني و کاربرد
اماره قانوني تصرف بعنوان مالکيت)
 - اهميت اثبات اصالت سند عادی ماده  : 1291اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد
رسمي را داشته در باره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :
 -1 اگر طرفي که سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب اليه تصدیق
نماید .

-2 هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفي که آن را تکذیب یا تردید
کرده في الواقع امضا یا مهر کرده است( .امضا یا مهر نه لزومأ هر دو)
 نتيجه  :مهندسين و خصوصأ ناظرین بدليل فقدان قدرت اجرایي فقط امکان
مستندسازی و مکاتبه دارند و گزارشات و مکاتبات مهندسي (با شرایط آن به شرح
آتي الذکر) از جمله ادله اثبات انجام وظایف و نتيجتأ بریء الذمه شدن ميباشد .

*مرجع وظایف مهندسین(طراح-ناظر-مجري) :
 -1 قوانين موضوعه از جمله تبصره  7ماده  100قانون شهرداری یا قانون پيش فروش
و آئين نامه اجرایي آن
 مهندسان ناظر ساختماني مکلفند نسبت به عمليات اجرایي ساختماني که به
مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در
پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه ان مستمرأ نظارت کرده و در پایان
مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمایند  .هر گاه
مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نماید و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم
نکند و موضوع منتهي به طرح در کميسيون موضوع تبصره یك ماده صد قانون
شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است
مراتب را به نظام معماری و ساختماني اعالم نماید........

 -2 شرح خدمات گروههای مهندسي ساختمان
ماده  11-3مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  :خدمات مهندسي طراحي و نظارت
ساختمان باید بر اساس شرح خدمات گروههای مهندسي ساختمان مصوب وزارت
مسکن و شهرسازی ارائه شود .
-3 مباحث مقررات ملي ساختمان خصوصا مبحث  2برای مجریان و  12برای مجریان
و ناظران

-4 ماده  91اصالحيه آئين نامه اجرایي قانون ( وظایف سلبي )

خالصه اي از شرح وظایف :
 -1قبل از پروانه  - :آشنایي با پروژه شامل بازدید از زمين  ،مشخصات پروانه،کامل 
و بي عيب بودن نقشه ها ( سازه نگهبان  ،همبندی ،توضيحات اجرایي و  )...مهر و
امضای نقشه ها (فاقد الزام قانوني)  ،آشنایي با کليه عوامل پروژه خصوصأ ناظر
هماهنگ کننده  ،مجری و نماینده اش  ،طراح و دفتر طراحي  ،مالك و سازنده و ...
،
انعقاد قرارداد  ،بيمه  ،
 -2بعد از پروانه  :کنترل اجرا طبق نقشه و مشخصات فني  ،مصالح استاندارد  ،
عوامل اجرایي  ،مقررات ملي خصوصأ مبحث  ، 12حقوق ارتفاقي شامل دیوارهای
مشترک  ،درز انقطاع و سایر مسائل حقوقي نظير حریم مالکيتي  ,عدم اضرار به
همسایه  ،گزارش تخلفات و نيز مراحل  ،تایيد مستندات تا انتها و ....

*گزارش نویسی در مستندات قانونی :
 - مبحث دوم ماده ( 3-5-2آئين نامه اجرایي ماده  33ماده  : )23ناظران باید گزارش پایان هر یك
از مراحل اصلي کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند  .مراحل اصلي کار عبارتند از
:

 الف)پي سازی
 ب)اجرای اسکلت
 پ)سفت کاری
 ت)نازک کاری
 ث)پایان کار
 هر گاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگي آن (حسب مورد) اعالم نمایند .
 تبصره  :تغييرات بعدی مراحل اصلي کار با توجه به نوع ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی
اعالم خواهد شد .

 ماده ( 2-6-2ماده  27آئين نامه ماده  : )33شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم کتبي وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام
مهندسي استان یا ناظران  ،در خصوص وقوع تخلف ساختمانی در اسرع دقت با
اطالع ناظر دستور اصالح صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگيری
نمایند .

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

ماده :2-7-13

ماده  91آئین نامه اجرایی قانون :
 - بند الف : 1-عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ،الزامات مقررات ملي ساختمان ،آئين کارها و
آئين نامه های الزم الرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسي یا انجام هر گونه فعل
یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقيما یا توسط عوامل تحت مدیریت
کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به مجازات انتظامي از درجه یك تا پنج

( ماده  2قانون مجازات اسالمي و مسئوليت کيفری ترک فعل) گزارش ننویسي! از مصادیق ترک فعل
است .
 - بند الف : 9-تعلل در تنظيم و تسليم به موقع گزارشهایي که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور
مراجع ذیصالح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذیربط بوده است به مجازات انتظامي از
درجه یك تا درجه سه
- بند الف : 10-صدور گواهي یا ادای شهادت فني خالف واقع یا اعالم نظر رسمي و داوری و
کارشناسي در موضوعات فني بدون داشتن صالحيت الزم به مجازات انتظامي از درجه سه تا پنج
(استحکام بناها و ندید امضا کردنها)

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

 در درجه اول هر گونه مورد باید به مالك و سازنده جهت اتمام حجت برطرف سازی
اعالم گردد  .در موارد بااهميت ميتوان نامه مذکور را به مراجع ذیربط رونوشت داد .
در غير اینصورت پس از نامه به مالك و سازنده  ،مراجع زیر الزم المکاتبه هستند :
* نهادهایي که گزارش به آنها الزامي است :
-1-2 شهرداری (تخلف ساختماني و ایمني)
-2-2 نظام مهندسي (تخلف ساختماني و ایمني)

- ماده  8-5-1-12مبحث  : 12مهندس ناظر موظف به نظارت بر اجرای مقررات این
مبحث در عمليات ساختماني موضوع بند  1-3-1-12ميباشد  .هرگاه در ارتباط با
عمليات ساختماني مواردی را خالف این مبحث مشاهده نماید باید ضمن تذکر کتبي
به سازنده مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعالم نماید .
 ماده  : 1-3-1-12عمليات ساختماني عبارت است از تخریب  ،خاکبرداری ،
گودبرداری  ،حفاظت گودبرداری و پي سازی ،احداث بناهای موقت و دائم ،توسعه،
تعمير اساسي و تقویت بنا  ،نماسازی  ،محوطه سازی و ....

 3-2 اداره کار (ماده  7آئين نامه حفاظت کارگاههای ساختماني)  :هرگاه مهندسان
ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عمليات ساختماني ایراداتي مشاهده نمایند که
احتمال وقوع حادثه را در بر داشته باشد  ،باید فورا مراتب را همراه با راهنماتييها و
دستورالعملهای الزم کتبا به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطالع داده و رونوشت
آنرا به واحدکار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمایند.
کارفرما موظف است فورا کار را در تمام یا قسمتي از کارگاه که مورد ایراد و اعالم
خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد
رفع خطر بعمل آورد .
 :4-2 سایر مراجع حسب مورد ( معاونت پيشگيری از جرم دادستاني  ،بازرسي ،
اداره نظارت بر عملکرد استانداری  ،حراست و بازرسي شهرداری و  )....خالصه
رونوشت هرچه بیشتر بهتر!

-3گزارش چه ویژگیهایی دارد ؟

 -1-3 ابالغ شود.

* اهميت ابالغ
 - ماده  302آئين دادرسي مدني  :هيچ حکم یا قراری را نميتوان اجرا نمود مگر
اینکه بصورت حضوری و یا بصورت دادنامه یا رونوشت گواهي شده آن به طرفين یا
وکيل آنان ابالغ شده باشد .
 - تفاوت حکم با قرار ماده  : 299چنانچه رای دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع
آن بطور جزئي یا کلي باشد حکم و در غير این صورت قرار ناميده ميشود .

 انواع ابالغ :
 حضوری به فرد(حقيقي یا حقوقي) یا وکيل ویا شخص ثالث با قيد تعهد ابالغ به مخاطب
 ابالغ غير حضوری و الصاق در محل اقامت

 تعریف اقامتگاه قانوني ماده  1002قانون مدني  :اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است که شخص در
انجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد  .اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور
او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است  .اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود .
 اهميت اقامتگاه قانوني تبصره  3ماده  34قانون ثبت :

 * نتيجه  :شرایط ابالغ را در مکاتبات تامين کنيم بنحویکه یا شماره ثبت نامه را
بگيریم و یا به اقامتگاه قانوني پست سفارشي نمایيم و یا حداقل با تامين امارات از
فرایند مراجعه به نهاد یا فرد ذیربط فيلم و عکس و صوت تهيه نمایيم.
- لزوم ذکر اقامتگاه قانوني در قراردادهای مهندسي
 - لزوم تعيين مخاطب (مالك یا سازنده یا وکيل مالك یا مشارکت در ساخت و )...
 - تبصره  :جایگاه پيامك و تلگرام و  ....چيست ؟ (امارات)

 -2-3 بموقع گزارش شود .اعم از گزارشات سلبي اعالم تخلف یا ایجابي مراحل کار
( تصریح تبصره  7ماده  -100گزارشات مرحله ای در پایان هر مرحله ) -
 - پرونده های عدیده شورای انتظامي و محکوميت ناظرین برای عدم گزارش بموقع
(پيشروی طولي-دیوار مشترک و )...
 -3-3 از افراط و تفریط پرهيز شود (لزوم کمك به ساخت و ساز خصوصا در دوران
رکود)
 -4-3 از بيان جزئياتي که مشکل آفرین است خودداری و در حداقل انجام وظيفه و
رفع مسئوليت مکاتبه شود ( .تخلفات ضابطه ای)
 -5-3 متناسب باجایگاه قانوني مکاتبه شود.

- آیا مجری ميتواند مکاتبه داشته باشد؟ (مکاتبات مجریان و ایراد گيری از کار یا
گزارش دهي به نهادهای ذیربط)

 -6-3 تناسب غلظت گزارش رعایت شود( .از تذکر شفاهي تا اظهار نامه  -ساخت و
سازهای قولنامه ای – اهميت رونوشت در ذیل نامه – ماده  11قانون مسئوليت مدني
و درج آن در اظهارنامه و )...
- ماده  11قانون مسئوليت مدني :
کارمندان دولت و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهه به
احتیاط خسارات به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مه باشهند وله هرگهاه
خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبهور باشهد در ایهن
صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ول در مورد اعمال حاکمیت دولت ههر گهاه
اقدامات که برحسب ضرورت براى تأمین منافع اجتماع طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شهود
دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

 -7-3 مستمر بودن نظارت ناظر را برساند ( صيغه مضارع بجای ماضي )
( دوره های زماني حداکثر  15روزه نظارتي و تمام وقت برای مجری حقيقي و نماینده
مجری حقوقي و هفته ای  2بار برای مدیرعامل مجری)
 -8-3 تناسب محتوا با موضوع :
- مصادیق و مثالها :
- نامه به سازمان برای ماده  : 8-4-8مرجع نظارت بر کار مجری  ،ناظران دارای
پروانه اشتغال  ...ميباشند .

- نامه برای مجری یا نماینده مجری یا ناظر یا ناظر هماهنگ کننده به سازمان

- نامه برای عدم اطالع شروع بکار و درخواست اقدام مقتضي از شهرداری
- نامه مجری در پایان مدت قرارداد و درخواست تعيين تکليف
 نامه مجری برای رفع ایراد نقشه ها به طراح یا طراحان
- انواع نامه استعالم از سازمان مثال برای تایيد نقشه ایراددار توسط طراح و محاسب
یا درخواست داوری سازمان در اختالفات بين مهندسين پروژه

- عدم مکاتبه با مالك زمانيکه کار مجری دارد و مکاتبه با مجری نه نماینده مجری
- گزارش در مرحله گودبرداری ولو خالف و عدم درخواست پلمپ
- گزارش قبل از صدور پروانه

(مواد  26-1و  33-1و  31-1مبحث دوم و تعریف نظارت و اجرا و دوره آن)

