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 مراجعه مالک به واحد نظارت
  )طبقه زیر همکف سازمان(

 دریافت پرونده از بایگانی

 رسیدگی به پرونده

پرونده  اسناد
  کامل است

 تکمیل نواقصات پرونده

 ازبیلت صدور فرم 

 تنظیم نامه شهرداري

 ارائه نسخه کارفرما

دبیرخانه ( ثبت و شماره دهی نامه
 )طبقه همکف

 واحدامضاء مدیر مهر و 
 نظارت

بایگانی در پرونده 
 سازمان

نیاز به نقشه 
  ازبیلت دارد

 شهرداري و پایان کار مدارك مورد نیاز براي صدور معرفی به

  کپی پروانه-1

  )در صورت وجود(کپی وکالتنامه از طرف شرکاء -2

روزه بتن با مهر و  28گزارش مرحله اي فونداسیون و آزمایشات -3
  )گزارشات ناقص مردود است( ناظر مربوطهامضاء 

روزه  28مرحله اي سقفها و ستونها با آزمایشات  تکمیل شده گزارشات-4
  )گزارشات ناقص مردود است(بتن با امضاء و مهر ناظر مربوطه 

تائیدیه استحکام دارد یا تغییر ارتفاع ستون  اگر ساختمان اضافه بنا-4-1
   از ناظر مربوطهاضافه بنا و افزایش ارتفاع ستون طبقات 

  طهگواهینامه یونولیت استاندارد با مهر و امضاء ناظر مربو-4-2

   دوم تاسیسات برقی از ناظر مربوطهاول و احلمرتکمیل شده گزارشات -5

  )گزارشات ناقص مردود است(

اول و دوم تاسیسسات مکانیکی از ناظر  احلمر تکمیل شده گزارشات-6
  )گزارشات ناقص مردود است(  مربوطه

   مراحل اول الی چهارم معماري از ناظر مربوطهتکمیل شده گزارشات -7

  )گزارشات ناقص مردود است(

 گزارش پایان عملیات ساختمانی از ناظر مربوطه-8

  تسویه حساب کتبی از ناظر سازه در صورت داشتن اضافه بنا -9

  :تذکر

  جهت اخذ پایان کار ارائه کلیه مدارك فوق ضروریست -1

عرفی به شهرداري در هر مرحله ، مدر صورت تقاضاي مالک براي -2
  آن مرحله ضروریست  ارائه مدارك الزم تا

در صورت وجود مجري ذیصالح کلیه اوراق باید به تائید مهندس -3
  .برسد نیز مجري 

  فرمهاي گزارش از طریق سایت سازمان قابل دسترسی است -4

باعث ایجاد مشکالت جدي در مراحل   هرگونه گزارش خالف واقع -5
  . خواهد شد) در شهرداري و غیره(بعدي 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 اخذ نامه مربوط به پایان کار جهت ارائه به شهرداري  گردش کار 

 )طبقه همکف سازمان( مراجعه به دفتر فنی
 و اخذ فرم خدمات ارجاع

و  تهیه کننده نقشه مراجعه به دفتر طراحی
 تهیه نقشه هاي ازبیلت

 میخواهید؟پایان کار خود  ساختمان براي آیا   آغاز

  : تهیه و تنظیم

مدیریت باقري، مهندس 
  واحد نظارت سازمان

سعید عباسی، عضو : بازبینی
  هیات مدیره سازمان
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