
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ساختمان استان هرمزگان یسازمان نظام مهندس

حداقل ضوابط جهت پذیرش نقشه ها و 

 قراردادهاي نظارت 

واحد کنترل خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان  -حوزه مدیریت اجرایی : تهیه و تنظیم

90خردادماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حداقل ضوابط جهت پذیرش نقشه ها و قراردادهاي نظارت

 

 

کلیه نقشه ها اعم از تحویل اولیه یا تحویل جهت برابر بـا اصـل نمـودن، صـرفاً توسـط طـراح حقیقـی،        -1

 . حقوقی و یا نماینده دفاتر و شرکتها پذیرش می شود

. ساعت عودت داده خواهد شد 24از نقشه هاي تحویل گرفته شده جهت برابر با اصل نمودن، پس -2

روز کاري سازمان می باشد، بدیهی است در مواقـع خـاص ایـن مـدت      4مدت زمان بررسی نقشه ها، -3

. زمان افزایش خواهد یافت

پیگیري وضعیت کنترل نقشه، صرفاً باید از طریق کیوسک اطالع رسانی و سایت سازمان و براساس کد -4

پاسخگویی حضوري در ایـن مـورد   ا انجام پذیرد، لذا این واحد از رهگیري درج شده در رسید نقشه ه

. خواهد بود معذور

 وضعیـت ظرفیـت اشـتغال بکــار خـود    الع ازـم از حقیقی و یا حقوقی جهت اطـاي سازمان اعـکلیه اعض-5

کیوسـک اطـالع    یا می توانند از طریق سرویس خدمات الکترونیکی قابل دسترسی در سایت سازمان و

موجود در سازمان، اقدام نمایند، بدیهی است این واحد از پاسخگویی حضوري در این خصـوص  رسانی 

.معذور خواهد بود

مراجعه کلیه اعضاي سازمان اعم از حقیقی ویا حقوقی،نماینده دفاتروشرکتها در خصوص پذیرش نقشه -6

امکان پـذیر  )ازمان دستگاه مستقر در س(ت گیري الکترونیکی از طریق نوب "وقراردادهاي نظارت صرفا

.خواهد بود

پذیرش نقشه هاي ساختمانی و قراردادهاي نظارت با توجه به شرایط مختلف توسط  برنامه زمانبندي-7

 . واحد کنترل ظرفیت اشتغال اعالم می گردد

 

 

 : مدارك الزم جهت پذیرش نقشه هاي معماري

بـه  (طلق و شیرازه و یا طلق و فنـر   سوزن شده با پوشش ،بزرگتریا و  A٣نقشه هاي معماري در قطعه   -

 با مهر و امضاي طراح حقیقی یا حقوقی  )صورت آلبوم شده

یک نسخه برگه تایید کمیسیون شهرداري با ذکر مهر مشخصات -

حقیقی یا حقوقی مربوطهشناسنامه فنی و ملکی با مهر و امضاي طراح  »یک«فرم شماره -

یا حقوقی مربوطه حقیقی  چک لیست معماري با مهر وامضاي طراح-

شرکت بیمه یهو تاییدارائه کاربرگ صدور بیمه نامه با مهر وامضاي طراحی حقیقی یا حقوقی مربوطه -

 ارائه خدمات مهندسی% 5تاییدیه امور مالی سازمان درخصوص پرداخت -

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی ساختمان  سازمان نظام

استان هرمزگان



 

 حداقل ضوابط جهت پذیرش نقشه ها و قراردادهاي نظارت 

 

 

 : ه هاي سازهمدارك الزم جهت پذیرش نقش

بـه  (بزرگتر سوزن شده با پوشش طلق و شیرازه و یا طلـق و فنـر   یا و  A٣نقشه هاي سازه در قطعه  -

  با مهر وامضاي طراح حقیقی یا حقوقی )صورت آلبوم شده

یک نسخه دفترچه محاسبات سازه با پوشش طلق و شیرازه یا طلق و فنر -

 دارايهاي شرکت با مهر و امضاي ) سقف و باالتر 7براي ساختمانهاي (یک نسخه گزارش مکانیک خاك -

در تمامی صفحات گزارش به انضمام فرم هاي مربوط به معرفی نامه صالحیت 

به انضمام مهر مشخصات ) اصل یا برابر با اصل(یک نسخه نقشه هاي معماري تایید شده سازمان -

 قی یا حقوقی مربوطه حقی شناسنامه فنی و ملکی با مهر و امضاي طراح» دو«فرم شماره -

حقیقی یا حقوقی مربوطه چک لیست سازه با مهر و امضاي طراح -

مشخصـات مالـک و شـماره    وص کـه  با کاور مخص حاوي فایل محاسباتی سازه و فونداسیون CDارائه -

. درج شده باشدنظام مهندسی پرونده 

وتاییدیه شرکت بیمهمربوطه  ارائه کاربرگ صدور بیمه نامه با مهر و امضاي طراحی حقیقی یا حقوقی-

ارائه خدمات مهندسی % 5تاییدیه امور مالی سازمان درخصوص پرداخت -

 

 : مدارك الزم جهت پذیرش نقشه هاي تاسیسات

به (یا بزرگتر سوزن شده، با پوشش طلق و شیرازه یا طلق و فنر و  A٣نقشه هاي تاسیسات در قطعه  -

 قیقی یا حقوقی با مهر و امضاي طراح ح )صورت آلبوم شده

یک نسخه دفترچه محاسبات تاسیسات با پوشش طلق و شیرازه یا طلق و فنر -

به انضمام مهر مشخصات ) اصل یا برابر با اصل(یک نسخه نقشه هاي معماري تایید شده سازمان -

حقیقی یا حقوقی  شناسنامه فنی و ملکی با مهر و امضاي طراح »شش«، »پنج«، »چهار«، »سه«فرم شماره -

مربوطه 

وتاییدیه شرکت بیمه ارائه کاربرگ صدور بیمه نامه با مهر و امضاي طراحی حقیقی یا حقوقی مربوطه -

ارائه خدمات مهندسی % 5تاییدیه امور مالی سازمان درخصوص پرداخت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان



 حداقل ضوابط جهت پذیرش نقشه ها و قراردادهاي نظارت 

 

 

 . درج گردد )تاتیل( نقشه ها قسمت مشخصاتاید در مواردي که ب

 نام دفتر مهندسی، شرکت حقوقی یا مهندسین مشاور -

شماره مجوز فعالیت دفتر مهندسی و یا شماره پروانه اشتغال شرکت حقوقی و یا مهندسین مشاور -

)صرفاً براي نقشه هاي سازه و تاسیسات(شماره پرونده نظام مهندسی -

) می توان از دستور تهیه نقشه صادره از شهرداري مناطق استخراج نمود(داري شماره پرونده شهر-

)می توان از دستور تهیه نقشه صادره از شهرداري مناطق استخراج نمود(شماره قطعه ملک -

) صفحه بوده به فرمت زیر شماره گذاري کرد 5چنانچه نقشه اي (شماره صفحات نقشه -

 نمونه هاي مشابه آن یا  5/5،  5/4،  5/3، 5/2،  5/1

 

مدارك الزم جهت پذیرش نقشه هاي سازه ساختمانهایی که با وضعیت موجود درخواست اضافه 

  دارند را یش متراژ و تغییر در ابعادنمودن طبقات و یا افزا

 :ساختمان ساخته شده است) الف

رداري نظـام مهندسـی و شـه    سـازمان  یک نسخه نقشه هاي سازه اي طبقات احـداث موجـود مصـوب   -1

 بندرعباس

یک نسخه تصویر پروانه ساختمان ، ارائه تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان علـی الخصـوص صـفحه     -2

 .زامیستگواهی پایان کار در صورت وجود المربوط به 

چنانچه در حین اجراي کار، تغییراتی در نقشه هاي موجود ایجاد شده است ارائه یک نسخه نقشه هـایی  -3

 هابا مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان احداث شده در ذیل کلیه نقشه) ازبیلت(چون ساخت 

گزارش مرحله اي مهندس ناظر تا مرحله پیشرفت کار -4

ارائه محاسبات و نقشه هاي سازه اي جدید اعم از وضعیت موجود یا طبقات جدید -5

ح تقویـت طبقـات   در صورت نیاز به طرح تقویت براي طبقات احداثی موجود، نقشه هاي سازه اي طر-6

. موجود نیز بایست در نقشه هاي جدید اضافه و ارائه گردد

چنانچه در حال حاضر ناظر ساختمان احداث شده عضو سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان هرمزگـان      -7

نبوده، هریک از مهندسین ناظر ساختمانی عضو سازمان می توانند از محل بازدید و نقشه هـاي چـون   

. و امضاء نمایند را مهر) 3مورد (ساخت 

 : ساختمان ساخته نشده است) ب

در صورتی که براي ملک مذکور، پروانه ساختمان صـادر گردیـده اسـت، ارائـه تصـویر کلیـه صـفحات         -1

 پروانه ساختمان و گزارش مهندس ناظر درخصوص عدم اجراي عملیات ساختمانی ضروري است

 

 

 

 

 . 

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان



 ردادهاي نظارتحداقل ضوابط جهت پذیرش نقشه ها و قرا 

 

 

 :مدارك الزم جهت پذیرش قراردادهاي نظارت

امضاء ناظر حقیقی یا حقوقی و با مهر و  تکمیل آن  وشهرداري از  قرارداد نظارت دریافت برگ 

  صاحب کار 

وتاییدیه شرکت بیمهارائه کاربرگ صدور بیمه نامه با مهر و امضاي ناظر حقیقی یا حقوقی مربوطه -

پنج درصد ارایه خدمات مهندسی درخصوص پرداخت  لی سازمانتاییدیه امور ما-

بابت پنج در هزار صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  تاییدیه امور مالی سازمان-

 :مهمعمومی نکات -

 . باشد قراردادهایی که شامل قلم خوردگی و الك گرفتگی باشد غیر قابل پذیرش می-

کلیه نقشه ها و قراردادهـاي نظـارت صـرفاً توسـط      14/11/87مورخ  9129/23حسب ابالغیه شماره -

مدیرعامل شرکت حقوقی یا مهندسان مشاور و مدیرمسئول دفتر مهندسی، ناظران حقیقی پـروژه یـا   

نماینده شرکت حقوقی، مهندسان مشاور یا دفتر مهندسی که بصورت کتبی به سازمان معرفـی شـده   

. شود باشند پذیرفته می

گـردد، بایـد صـرفاً بـا مهـر شـرکت و امضـا         ه توسط اشخاص حقوقی تعهد مـی قراردادهاي نظارت ک-

در حالیکـه  . باشـد  مدیرعامل بوده و نیازي به مهر و امضاي ناظر حقیقی شاغل در شخص حقوقی نمـی 

. مهر وامضاي طراح حقیقی در ذیل نقشه هاي که طراحان حقوقی تایید نموده اند، الزامی می باشد
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استان هرمزگان

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
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