قًاويه ي مقررات مربًط بٍ صدير پرياوٍ ي پايان ساختمان :
 مبحث ديم مقررات ملي ساختمان با عىًان وظامات اداري
 قاوًن سازمان وظام مُىدسي ي كىترل ساختمان ي اصالحات بعدي آن
 قاوًن شُرداري ي اصالحات ي الحاقات بعدي آن
 مصًبٍ شمارٌ /5511دش مًرخ  5705/70/51شًرايعالي اداري

تعريف پرياوٍ ساختمان ي اوًاع آن :

 .1پزياوٍ ساختمان  :هجَص قاًًَی ای کِ اص عشف ضْشداسی تشای ّشگًَِ ساخت ٍ ساص تشای صاحثاى
اهالک صادس هی گشدد.
 .2تخزيب يوًساسي  :پشٍاًِ ای کِ تا تخشیة تٌای قذیوی ٍ احذاث تٌای جذیذ تشاساس عشح تفصیلی
صادس هی گشدد.
 .3تًسعٍ بىا :هجَص احذاث عثقاتی تشسٍی عثقات هَجَد (تَسؼِ تٌا دس استفاع /اضافِ اضكَب)
 .4تعًيط مُىذسيه واظز يا مجزي  :دس صَست دسخَاست هالک ٍ تا سػایت ضَاتظ ٍ هقشسات ٍ
هَافقت ًاظش  ،هجشی  ،هشاجغ ریصالح  ،هؼشفی ًاظش ٍ هجشی جذیذ  ،هجَص فَق صادس هی گشدد.
 .5تغييزات  :پشٍاًِ ای کِ هٌظَس اًجام تؼویشات ٍ تغییشات جضئی ٍ کلی صادس گشدد.
 .6تبذيالت :هجَصی کِ تشای تثذیل یک ٍاحذ هسكًَی تِ دٍ ٍاحذ ،تثذیل ٍاحذ هسكًَی تِ اداسی ٍ یا
تثذیل قسوتی اص هسكًَی تِ ٍاحذ تجاسی ٍ… صادس هی گشدد.
 .7تغييز وقشٍ :دس صَست تقاضای هالک ٍ تِ ضشط ػذم ضشٍع ػولیات ساختواًی ًسثت تِ تغییشات یا
جاتجایی فضاّا یا تَسؼِ تٌای پشٍاًِ ّای هؼتثش  ،پشٍاًِ تغییش ًقطِ صادس خَاّذ ضذ.
 .8تمذيذ پزياوٍ :دس صَست هٌقضی ضذى هْلت پشٍاًِ ٍ یا ػذم ضشٍع ػولیات ساختواًی اص عشف هالک ،
اػتثاس پشٍاًِ توذیذ ٍ تا ّواى هطخصات صادس خَاّذ ضذ.
 .9تعًيط سقف ّ :شگًَِ تغییش سقف کِ اص لحاظ ایوٌی ساختواى ضشٍسی تاضذ.
 .10ديًاركشي  :هجَص احذاث دیَاس تشای صهیي فاسؽ اص ایٌكِ داسای هستحذثات تاضذ یا ًثاضذ.
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 .11صذٍس پشٍاًِ تشای اساضی هطوَل هادُ ٍاحذُ قاًَى تؼییي تكلیف ٍضؼیت اهالک
(*) مدارك الزم جُت صدير پرياوٍ ساختمان در شُرَا :

 .1تكویل فشم دسخَاست صذٍس پشٍاًِ ساختواى
 .2اصل ٍ هذسک هالكیت ضاهل یكی اص هذاسک ( :سٌذ هالكیت /تشگِ قشاسداد ٍاگزاسی صهیي ضْشی /اجاسُ
ًاهِ ساصهاى اٍقاف /هقاٍلِ ًاهِ اداسُ اهالک ٍ هستغالت ضْشداسی تْشاى)
 .3اصل ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلّی هالک یا هالكیي
 .4اصل فیص پشداخت ضذُ ًَساصی سال جاسی
 .5اصل صَستوجلس تفكیكی تشای اهالکی کِ داسای سٌذ آپاستواًی هیتاضٌذ.
 .6اصل ٍ تصَیش گَاّی اًحصاس ٍساثت (دسصَست فَت هالک)
 .7اسائِ گَاّی  8 ٍ 6قاًَى صهیي ضْشی (دسصَستی کِ هلک فاقذ ساختواى تاضذ)
ً .8قطِ  GISکِ هحل هلک تَسظ هالک تش سٍی آى هطخص گشدیذُ تاضذ.
 .9حضَس کلیِ هالكیي یا ٍکالی قاًًَی آًاى الضاهی است( .اصل ٍکالتًاهِ ٍ ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی ٍکیل دس
صَست هشاجؼِ ٍکیل )
 .10فیطْای آب ،تشق ،گاص ٍ تفي
 .11اسائِ هجَص تغییش کاستشی اص هشاجغ ریصالح دسصَستیكِ هلک تغییش کاستشی داضتِ تاضذ :
 داخل هحذٍدُ ضْش  :کویسیَى هادُ ( )5یا کویسیَى تغییشات عشح ّادی -خاسج هحذٍدُ ٍ داخل حشین ضْش  :ضَسای تشًاهِسیضی ٍ تَسؼِ استاى
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(**)مدارك الزم ي وقشٍَاي مًرد وياز :

ً .1قطِ هؼواسی تا هْش ٍ اهضای هٌْذس هؼواس ( 4سشی)
ً .2قطِ هحاسثات ٍ ساصُ ًگْثاى تا هْش ٍ اهضای هٌْذس هحاسة ( 3سشی)
 .3چکلیست صلضلِ تا هْش ٍ اهضای هٌْذس هحاسة
 .4ساصُ ًگْثاى هَقت
 .5گضاسش هكاًیک خاک (تشای ساختواًْای تیص اص پٌج عثقِ)
ً .6قطِ تاسیسات هكاًیكی (آتی ،حشاستی ،تشٍدتی) تا هْش ٍ اهضای هٌْذس تاسیسات ( 3سشی)
ً .7قطِ تاسیسات تشقی تا هْش ٍ اهضای هٌْذس تشق ( 3سشی)
 .8تشگ تؼْذ هٌْذس هؼواس (حقیقی یا حقَقی)
 .9تشگ تؼْذ هٌْذس هحاسة (حقیقی یا حقَقی)
 .10تشگ تؼْذ هٌْذس تاسیسات تشقی (حقیقی یا حقَقی)
 .11تشگ تؼْذ هٌْذس تاسیسات هكاًیكی (حقیقی یا حقَقی)
 .12تشگ تؼْذ هٌْذس ًاظش (حقیقی یا حقَقی)
 .13تشگ تؼْذ هٌْذس هجشی ساختواى
(کلیِ فشهْای فَق پس اص اهضاء تَسظ هٌْذس هشتَعِ ٍ هالک دس دفتش اسٌاد سسوی گَاّی هی ضَد) .
 .14تاییذیِ آتصًطاًی (تشای ساختواًْای تیص اص ضص عثقِ)
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گردش كار صدير پرياوٍ ساختماوي
اخذ مذارك(*)،
ثبت فزم
درخًاست،
تشكيل پزيوذٌ

باسديذ

ادارٌ وظارت فىي جُت بزرسي

خالف دارد

ادارٌ طزح تفصيلي ي بزي كف

خالف وذارد

اخذ گًاَي بالماوع شُزساسي
دستًر وقشٍ

ياحذ كىتزل ي بزرسي وقشٍ

اخذ وقشٍ معماري ي بزگ
تعُذ مُىذس معمار

صذير فيش عًارض ي پزداخت آن تًسط متقاظي

تكميل مذارك ي وقشٍَاي
مًرد وياس(**)

پيشوًيس پزياوٍ
تاييذات
پزياوٍ

رئيس صذير پزياوٍ

معاين شُزساسي ي معماري

شُزدار مىطقٍ

صذير
پزياوٍ
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رئيس طزح تفصيلي ي بزي كف

