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 بسمه تعالی                                           

 فنیشرح وظایف ناظرین 

که از سوی ناظرین فنی به عنوان رابطین بنیاد مسکن از میان واجدین شرایط برگزیده شده و یا کارت شناسایی و یا پروانه اشتغال 

 و دارای شرح وظایف به شرح ذیل می باشند: برای آنان صادر می شود شناخته می شوندبنیاد مسکن 

 ایجاد دفتر در مرکز حوزه قبول مسئولیت و حضور حداقل سه روز در هفته در حوزه مسئولیت. -1

 گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز با ارائه گزارش به بنیاد مسکن شهرستان مربوطه.-2

  آیین نامه احداث بنا در خارج از 8ماده  1و بند  6ستناد مادهغیر مجاز به اناظرین فنی مکلفند به محض مشاهده احداث بنای

ساختمان محل وقوع و موارد مراتب را همراه مشخصات متخلف کروکی  1311حریم شهرها مصوب محدوده قانونی 

 اعالم نمایند.99تخلف را به بنیاد مسکن برای تشکیل و تکمیل پرونده و نهایاتا طرح در کمیسیون ماده 

  حصول نتیجه و احکام کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی در روستاها که منجر به قلع بنا و یا صدور ناظرین فنی

 و اخذ مجازات خواهد شد با بنیاد مسکن استان همکاری می نمایند.پروانه و مجوز ساخت 

 .متقاضیان ملزم به استفاده از نقشه های بنیاد مسکن نمی باشند 

 ضیان برای صدور پروانه ساختمان اقدامات ذیل را بعمل می آورند.ناظرین فنی با مراجعه متقا 

  را جهت اخذ استعالم و طی سایر مراحل صدور پروانه به ناظر فنی پس از بازدید از محل و بررسی همه جوانب متقاضی

 بنیاد مسکن شهرستان هدایت می نماید.

  مراحل زیر از عملیات ساختنانی بازدید و نظارت و پس از صدور پروانه ساختمانی ناظرین فنی موظف خواهند بود در

کنترل الزم را بر اساس پروانه صادر و ضوابط مربوطه بعمل آورده فرمهای را برای ارسال به بنیاد مسکن شهرستان 

 ارسال خواهند نمود.

 الف( بازدید از مرحله پی کنی و کرسی چینی و ارائه گزارش 

 ب( بازدید در مرحله شناژ بندی افقی و بتن ریزی و ارائه گزارش 

 ج( بازدید در مرحله شناژبندی عمودی و بتن ریزی ارائه گزارش 

  بازدید از مرحله اجرای سیستم فاضالب و ارائه گزارش د(

 

 :میرات ساختمان در روستاپذیرش متقاضیان پروانه تع -1

 .تکمیل فرم درخواست تعمیرات توسط متقاضی و ناظر فنی و تشکیل پرونده 

 .ارسال مدارک مربوطه توسط ناظر به بنیاد مسکن شهرستان برای صدور مجوز تعمیرات 

 خواهد بود. ناظر فنی پس از صدور مجوز تعمیرات موظف به نظارت بر عملیات ساختمانی مطابق با مفاد پروانه صادره 

 

به ..........................ساکن.........از..امه.......................صادره دارای شماره شناسن ........ب...............فرزند......اینجان

 عنوان ناظر فنی و روابط بنیادمسکن وظایف فوق را مالحضه و متعهد به رعایت کامل آن میباشم.

 امضا


