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سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

فرآیند خروج پروژه از ظرفیت ناظر ) خوداظهاری اتمام مدت پروانه ساختمانی(

        خروج پروژه از ظرفیت ناظر به روش خود اظهاری تنها در صورتی که پروانه ساختمانی صادر شده باشد، امکان پذیر است.

        مرحله اول: اطالع رسانی به مالک

        مرحله دوم: اطالع رسانی به مرجع صدور پروانه )شهرداری(

        مرحله سوم: ارسال درخواست خود اظهاری )پایان مدت پروانه ساختمان(

        از منوی اصلی، گزینه پروژه های من را انتخاب منایید.

1

1

        یادآوری: آشنایی با اصطالحات »مدت اعتبار پروانه ساختامنی« و »مهلت پروانه ساختامنی«

مهلت پروانه ساختمانی

مدت اعتبارپروانه ساختمانی

مهلت پروانه ساختمانی

مدت اعتبار پروانه ساختمانی

 توجه :ابتدا بایستی ناظر پایان مدت پروانه ساختامنی را به مالک پروژه طبق روش زیر اطالع رسانی منوده، تا مالک در صورت متایل به متدید 

قرارداد نظارت، موضوع را به ناظر اعالم مناید.

مرحله اول: اطالع رسانی به مالک
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2       با این کار به صفحه زیر هدایت می شوید. در قسمت عملیات بر روی آیکون پاکت نامه، کلیک منایید.

3       از طریق آیکون پاکت نامه، برای ارسال پیام مبنی بر امتام مهلت قرارداد نظارت به مالک اقدام منایید.

3

        در قسمت توضیحات، منت زیر را تایپ منایید.

»کارفرمای محترم پالک ثبتی........

با توجه به اتمام قرارداد نظارت و مدت اعتبار پروانه ساختمانی پالک ثبتی فوق در تاریخ.......... خواهشمند است مطابق بند 14-4-6 مبحث دوم 

مقررات ملی ساختمان ظرف مدت پنج روز، نسبت به تمدید قرارداد برابر ضوابط و مقررات اقدام فرمایید. عدم اقدام شما ظرف مدت مقرر به منزله عدم 

تمایل به تمدید قرارداد می باشد.«

        پس از تکمیل فرم، گزینه فرستادن را انتخاب منایید.
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4        در قسمت موضوع پیام، امتام مهلت قرارداد نظارت را درج منایید.
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اتمام مهلت قرار داد نظارت

کارفرمای محترم پالک ثبتی........

پروانه  اعتبار  مدت  و  نظارت  قرارداد  اتمام  به  توجه  با   

تاریخ..........خواهشمند  در  فوق  ثبتی  پالک  ساختمانی 

ملی  مقررات  دوم  مبحث   6-4-14 بند  مطابق  است 

ساختمان ظرف مدت پنج روز، نسبت به تمدید قرارداد برابر 

ضوابط و مقررات اقدام فرمایید. عدم اقدام شما ظرف مدت 

مقرر به منزله عدم تمایل به تمدید قرارداد می باشد.
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        بعد از ارسال پیام به مالک از طریق کارتابل الکرتونیکی، کد رهگیری برای ناظر ارسال می گردد. تصویر پیام ارسالی به مالک در منوی صندوق 

پستی، بخش صندوق پیام ها قابل رویت می باشد.

8
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7        می توانید برای مشاهده سوابق کلیه پیام های ارسالی خود، از طریق صندوق پستی و سپس گزینه صندوق پیام ها، اقدام منایید.
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 پس از انجام مراحل فوق و در صورتی که مالک پس از گذشت پنج روز برای متدید قرارداد اقدام ننامید، ناظر می بایست گزارش پایان مدت 

قرارداد را مطابق مراحل زیر به مرجع صدور پروانه )شهرداری( ارسال مناید.

9        از منو گزارش، گزینه ارسال گزارش را انتخاب منایید.
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مرحله دوم: اطالع رسانی به مرجع صدور پروانه )شهرداری(



سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

 4

4

سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه
ویرایش صفر-خرداد 99

10        در ستون عملیات، بر روی آیکون ارسال گزارش مرحله ای کلیک منایید.

        پس از انجام مراحل فوق، در صفحه ارسال گزارش مرحله ای، یک شناسه تایید به شامره همراه ناظر ارسال می گردد. شناسه دریافتی را،در کادر 

مربوطه وارد کرده و گزینه تایید شناسه و گام بعد را انتخاب منایید.
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       با این کار به صفحه ارسال گزارش هدایت می شوید.

12        در قسمت انتخاب گزارش، گروه ساختامنی مد نظر را انتخاب منایید.

13        در بخش گزارش مرحله، گزارش پایان مدت قرارداد را انتخاب منایید.

14        در قسمت خالصه وضعیت از ستون رشح، کار در چه مرحله ای می باشد، را مشخص منایید.

        اگر پروژه، دارای تخلف می باشد، »ساختامن فوق دارای خالف می باشد« را تیک بزنید. 

اگر نیاز به اطالع رسانی به مهندسان ناظر برق و تاسیسات جهت ارسال گزارشات می باشد، گزینه مربوطه را تیک بزنید.

15

        در صورتی که مدارک و مستندات مرتبط با درخواست خود دارید، می توانید از طریق گزینه ارسال فایل ضمیمه، مدارک و مستندات خود را ارسال 

منایید.
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        پس از انجام مراحل فوق، گزینه ارسال گزارش را انتخاب منایید. پس از ثبت گزارش و دریافت شامره ثبت دبیرخانه شهرداری، ناظر می تواند جهت 

خروج نهایی پروژه از ظرفیت خود از طریق کارتابل اقدام مناید.

        منت گزارش که در کادر مربوطه درج می گردد، به رشح زیر است:

»به استحضار می رساند پیرو گزارش های قبلی، قرارداد نظارت اینجانب و مدت پروانه ساختمانی پالک ثبتی........در تاریخ........به پایان رسیده است.

با توجه به اینکه اطالع رسانی در خصوص اتمام مدت پروانه و قرارداد نظارت از طریق کارتابل الکترونیکی در تاریخ......با کد رهگیری......... به مالک 

انجام گردیده است، ولیکن مالک تمایلی به تمدید قرارداد نظارت اینجانب ندارد. ساختمان در مقطع پایان مدت قرارداد در مرحله...... بوده و گزارش 

وضعیت اجرای عملیات...... به شرح زیر می باشد. لذا خواهشمند است مطابق  بند14-4-4مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با توجه به عدم امکان ادامه 

کار اینجانب، نسبت به توقف عملیات ساختمان با رعایت اصول ایمنی اقدام نمایید.«

17

19
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19

        با توجه به اینکه این گزارش توسط ناظرین محرتم تکمیل گردیده لذا مسوولیت صحت اطالعات وارد شده و پیامدهای حقوقی ناشی از این گزارش 

برعهده شخص مهندس ناظر می باشد.
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به استحضار می رساند پیرو گزارش های قبلی، قرارداد نظارت اینجانب و مدت پروانه ساختمانی پالک ثبتی........در تاریخ........به پایان رسیده است.با توجه به اینکه اطالع رسانی 
در خصوص اتمام مدت پروانه و قرارداد نظارت از طریق کارتابل الکترونیکی در تاریخ......با کد رهگیری......... به مالک انجام گردیده است، ولیکن مالک تمایلی به تمدید قرارداد 
نظارت اینجانب ندارد. ساختمان در مقطع پایان مدت قرارداد در مرحله...... بوده و گزارش وضعیت اجرای عملیات...... به شرح زیر می باشد. لذا خواهشمند است مطابق  بند14-

4-4مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با توجه به عدم امکان ادامه کار اینجانب، نسبت به توقف عملیات ساختمان با رعایت اصول ایمنی اقدام نمایید.

1        مراجعه به صفحه ارسال درخواست که به دو طریق )الف و ب( هامنند شکل زیر امکان پذیر است.

) ب (
) الف (

مرحله سوم: ارسال درخواست خروج خود اظهاری)پایان مدت پروانه ساختمان(
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2        در صفحه ارسال درخواست، بر روی ثبت درخواست جدید کلیک منایید.

2

        در صفحه ثبت درخواست جدید، از منوی کشویی درخواست خروج خود اظهاری)پایان مدت پروانه ساختامن( را انتخاب و بر روی گام بعد کلیک 

منایید.

3

3

        به منظور ارسال فایل مدارک توجه به نکات زیر الزامی است:

       برای ارسال مدارک، طبق مراحل چهار تا هفت مطابق شکل زیر اقدام منایید.
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4
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فرمت های مجاز جهت ارسال فایل: jpg - zip - rar -می باشد.. 1

 حجم فایل ارسالی حداکرث دو مگابایت می باشد.. 2
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        با انتخاب گزینه تایید اولیه درخواست و گام بعد، برای شام کد پیگیری صادر و از طریق پیامک به شامره همراه ارسال می گردد.

8        در صورت نیاز، در بخش لیست کلیه مدارک ارسالی، در ستون عملیات با کلیک بر روی گزینه × می توانید فایل ارسالی را حذف منایید. 

8

9

9        در صورت وجود توضیحات اضافی که بررسی مدارک و سوابق شام را تسهیل می مناید، در کادر مربوطه درج منایید.

10

پس از انجام مراحل فوق به صورت کامل، درخواست ناظر به کارشناسان واحد خدمات مهندسی ارجاع شده و در ارسع وقت مورد بررسی قرار 

می گیرد. در صورت وجود نقص یا اشکال در مدارک ارسال شده، از طریق ارسال پیامک به ناظر اطالع رسانی می گردد. در صورت عدم وجود 

اشکال و تکمیل بودن مدارک، پروژه توسط واحد خدمات مهندسی از ظرفیت ناظر خارج می گردد.



9

سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه
ویرایش صفر-خرداد 99

سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

فلوچارت فرآیند خروج پروژه از ظرفیت ناظر-پایان مدت پروانه ساختمانی 
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 توضیحات : 

** برای آشنایی با اصطالحات »مدت اعتبار پروانه ساختامنی« و » مهلت پروانه ساختامنی« به بخش اول راهنام مراجعه فرمایید. **


