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 نوع به بسته نكنند، اعالم يشهردار به موقع به را تخلف اي ندينما يگواه واقع برخالف ناظر نيمهندس هرگاه ـ تبصره
 برخورد ناظر نيمهندس با هايشهردار صد ماده قانون 7 تبصره طبق ”يانتظام يشورا“ مصوبات و مقررات اساس بر تخلف،
 .شد خواهد

 ) :يشهردار قانون صد مادة( هفت تبصرة

 لحاظ از گردد يم احداث آنها تيمسئول با كه يساختمان ياجرائ اتيعمل به نسبت مكلفند يساختمان ناظر مهندسان
 كار انيپا در و كرده نظارت مستمراً آن مةيضم يفن محاسبات و ها نقشه و پروانه در مندرج مشخصات با ساختمان انطباق

 اي و دينما يگواه واقع برخالف ناظر مهندس هرگاه. دينما يگواه يفن محاسبات و ها نقشه و پروانه با را ساختمان مطابقت
 قانون صد مادة كي تبصرة در مندرج ونيكمس در طرح به يمنته موضوع و نكند اعالم يشهردار به موقع به را تخلف

 يساختمان و يمعمار نظام به را مراتب است مكلف يشهردار گردد، ساختمان بيتخر اي مهيبرجر يرأ صدور و يشهردار
 يمعمار نظام قانون برابر ريتقص ثبوت صورت در را ناظر مهندس است موظف مذكور نظام يانتظام يشورا. دينما منعكس

 مرتكب مجدداًَ كه يصورت در و كار از تيمحروم سال سه تا ماه شش موضوع تياهم به توجه با مورد حسب يساختمان و
 مراتب. كند محكوم مجازات حداكثر به گردد صد مادة ونيكمس لةيبوس بيتخر يرأ صدور به منجر كه شود تخلف
 يها روزنامه از يكي در و درج اشتغال پروانة در يساختمان و يمعمار نظام سازمان يانتظام يشورا قيطر از تيمحكوم

 ارسال و ناظر مهندس تخلف از وقوف محض به تيمحكوم يرأ صدور تا است مكلف يشهردار گردد يم راالنتشاراعالميكث
 جهت ساختمان يبرا مربوطه ناظر مهندس امضاء يگواه اخذ از ماه شش حداكثر مدت به صد مادة ونيكمس به پرونده
 از هرگاه و ندينما نظارت ساختمانها مورد در مكلفند زين يشهردار مأموران. دينما يخوددار يشهردار ساختمان پروانة
 يريتقص مرتكب پروانه با ساختمان انطباق يگواه صدور مورد در اي و نكنند يريجلوگ موقع به پروانه در تخلف موارد
 مأموران و ناظر مهندسان يارتكاب عمل كه يصورت در و شود يم يدگيرس آنان تخلف به يقانون مقررات طبق شوند

 يريجلوگ به مكلف يشهردار كه يدرموارد.خواهندبود بيتعق قابل زين جهت نيا از باشد هم يجزائ جنبة واجد يشهردار



 صورت در و خود اتياجرائ مأموران از استفاده با تواند يم نشود اجرا يشهردار دستور و است يساختمان اتيعمل از
 .دينما اقدام يساختمان اتيعمل ساختن متوقف يبرا يانتظام مأموران لزوم 

 يساختمان يها پروژه ياجرا بر ناظر مهندسان به بخشنامه

 مختلف مباحث كامل ياجرا حسن بر ونظارت  ساختمان يمل مقررات:موضوع

 و زدهميس مبحث براساس و اصفهان استان يشهرساز و مسكن سازمان 20/2/82مورخ2071/8/101شماره استنادنامه به
 اصول تيرعا به نسبت يساختمان يها پروژه يبراجرا ناظر مهندسان ، ساختمان يمل مقررات دوازدهم مبحث 12-2-2

 . باشند يم مسئول يبرق ساتيتأس اصول ياجرا و يگرفتگ برق از يناش يمنيا

 به  ملزم  يساختمان  يها پروژه  يبراجرا ناظر مهندسان ، ساختمان يمل مقررات دوازدهم مبحث 2-9-12بند براساس
 .  باشند يم يخاكبردار و يگودبردار هنگام در مجاور يساختمانها يمنيا تيرعا

 بند براساس و است آمده در يالزام صورت به ماسه و شن جمله از مصالح از ياريبس استاندارد تيرعا 21/8/81 خيتار از
 به و تيرعا به نسبت يساختمان يها پروژه ياجرا بر ناظر مهندسان ، ساختمان يمل مقررات پنجم مبحث 5-2-3

 . باشند يم مسئول استاندارد و مرغوب مصالح يريكارگ

 براساس و اصفهان استان يشهرساز و مسكن سازمان محترم استير 19/12/81مورخ40490/8/101شماره نامه استناد به
 ياجرا و مناسب قطر تيرعا به نسبت››  ناظر و طراح‹‹  مهندسان ، ساختمان يمل مقررات هفدهم مبحث 7-17 فصل
 . باشند يم مسئول هيتهو و احتراق يبرا الزم يهوا نيتأم يروشها و ها دودكش حيصح

  مقررات  تيرعا  به  ملزم  طراح ناظرو ساختمان،مهندسان يمل مقررات نهم مبحث 8-11-1-9 بند براساس
 باشنديم دربتن مدفون يهاومجراها لوله عبور به مربوط

 يساختمان اتيعمل ياجرا نحوه با ارتباط در ناظر مهندسان هرگاه يساختمان يكارگاهها يحفاظت نامه نيآئ 7 ماده براساس
 و هايراهنمائ با همراه را مراتب فوراّ ديبا باشد برداشته در را حادثه وقوع خطر احتمال كه ندينما مشاهده يراداتيا

 محل ياجتماع امور و كار واحد به را آن رونوشت و داده اطالع مربوطه انيكارفرما اي كارفرما به كتباّ الزم يدستورالعملها
 . ندينما ميتسل ساختمان پروانه صدور مرجع و

  را كارگران و متوقف ، شده واقع خطر اعالم و راديا مورد كه كارگاه از يقسمت اي تمام در را كار فوراّ است موظف كارفرما
 . آورد بعمل خطر رفع مورد در يمقتض اقدامات و دور خطر محل از

 صورت  به را  مراتب ديبا  يتخلف  هرگونه  مشاهده  صورت در و  بوده  فوق موارد  تيرعا  به  موظف ››ناظروطراح‹‹مهندسان
 يمهندس نظام سازمان به را نسخه كي و منطقه يشهردار  به  آن از  نسخه  كي و  ابالغ  مربوطه  يكارفرما  به  يكتب 

 .ندينما ارسال استان ساختمان



 .باشد يم آنها تيرعا به ملزم مالك كه يمقررات و ضوابط -2

 . نكند شروع صبح 7 ساعت از زودتر را ساختمان يگودبردار يكارها است مكلف مالك -1-2

 نييتع يشهردار كه يمحل در فقط را ها نخاله و يساختمان مصالح اضافات و مازاد يخاكها باشد يم ملزم مالك -2-2
 . دينما هيتخل است نموده

 دينما يم سروصدا جاديا هيتخل هنگام آجركه اي رآهنيت نوع از يساختمان مصالح هيتخل هنگام در است مكلف مالك -3-2
 . دينما يخوددار گانيهمسا يبرا مزاحمت جاديا از مخصوص ابزار از استفاده با

 آالت نيماش از استفاده ضمن تا ديبنما را الزم و يكاف دقت يساختمان اتيعمل ياجرا هنگام در است مكلف مالك -4-2
 مراجع به "عايسر را مراتب ستيبا يم آنها قطع صورت در و نشود يمخابرات اي برق يمهايس قطع باعث باالبر و نيسنگ

 .آورد بعمل را الزم اقدام اشكاالت رفع به نسبت مربوطه يها نهيهز تقبل با و داده اطالع ربطيذ

 و كارگران يبرا خطر موجبات مورد چيه در كه شود بنا يقيطر به ديبا قسمتها هيكل در ديجد ساختمان هر -5-2
 . اوردين فراهم را دينما يم عبور مجاور يگذرها از كه ياشخاص اي و گانيهمسا

 از شيب حداكثر دينبا مزبور حصار و است ياجبار يساختمان يكارگاهها در يهمگان يدرگذرها موقت حصار نصب-6-2
 . يشهردار اجازه با مگر كند اشغال را گذر عرض از متر دو

 ارتفاع گردند محافظت نرده اي پناه جان لهيوس به ستيبا يم دهند يم پرتگاه ليتشك كه ساختمان يقسمتها هيكل -7-2
 . باشد كمتر متريسانت 80 از دينبا نامبرده نرده اي پناه جان

 طور به آسفالت و ريق پخت يگهايد قراردادن اثر بر معابر سطح آسفالت شدن خراب از يريجلوگ منظور به -8-2
 . دينما استفاده كار نيا يبرا بزرگ يفلز صفحات از است مكلف كارفرما آنها يرو بر ميمستق

 ديبا باشد داشته وجود وارهيد لغزش اي زشير خطر كه متر كي از شيب عمق با يخاكبردار و يحفار هنگام در -9-2
 از وارهيد بيش نكهيا مگر شود انجام گريد يروشها از استفاده اي و بست چوب ،يسپر شمع، لهيوس به آن تيتثب و ميتحك
 . باشد كوچكتر يداخل اصطكاك هيزاو

 مصالح ختنير از و دينما مبذول را خود يسع تينها رو ادهيپ در اي و ملك اطيح در موجود يفضا حفظ به نسبت -10-2
 . دينما يريجلوگ يشهردار مجوز بدون آنها قطع اي و ساختمان يها نخاله اي و

 مثال و دينما استفاده مناسب انواع از روها ادهيپ در منازل يورود درب يجلو در مناسب اهانيگ كاشت هنگام در -11-2
 يم ادهيپ اي و سواره سطوح نمودن فيكث اي و نيعابر تياذ باعث كه دار صمغ اي و دار غيت يبرگها شاخ با درختان كاشت از

 . دينما يخوددار شود



  يكمكها  جعبه  نصب  به  نسبت و  احداث يدستشوئ و  توالت  شامل  يبهداشت يسهايكارگران،سرو استفاده جهت-12-2
 . بسازند استفاده يبرا توالت كي مغازه باب 10 مغازه دوباب از كه. دينما اقدام يدسترس قابل و مناسب درمحل هياول

 با يشهر يمايس حفظ منظور به را ساختمان  ينما آن اتمام هنگام تا يساختمان اتيعمل ياجرا مدت تمام در  -13-2
 . بپوشاند مناسب لوازم

 به دينما استفاده متريسانت 7 از شيب عرض با نما مخصوص يساختمان يسنگها از خود ساختمان ينما در مالك چنانچه
 يفلز يهايتور نصب ليقب از الزم داتيتمه انجام با است مكلف نيسرعابر بر آنها سقوط و شدن كنده از يريجلوگ منظور

 . دينما يريجلوگ آنها ياحتمال سقوط از سنگها نمودن پالك رول اي و اجراء هنگام در كردن اسكوپ اي و

 28/8/69 مورخ مصوبه تيرعا به مكلف مالك) معابر از تيرو قابل يجانب و ياصل ينماها( ساختمان ينماساز با رابطه در
 باشد يم محل يشهردار ضوابط ريسا و رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا

 يروانيش يبامها مورد در و باشند باالتر بام يرو از متريسانت 70 حداقل و شده ساخته يساختمان مصالح با ديبا ها دودكش
 ساختمان ينما از دودكش فاصله و باشد تر نيپائ بداريش سطح اي يروانيش يفوقان غهيدازتينبا سردودكش بداريش سقف اي

 . باشد متر كي از كمتر دينبا

 . شوند باز) گذر داخل(ساختمان رونيب طرف دبهينبا ساختمان يورود يها درب

 يساختمان چيه و باشد باالتر اطاق كف از متر 70/1 حداقل ديبا است مجاور يها خانه واريد به متصل كه ييها پنجره و در
 . باشد يشهردار صيتشخ به يكاف فاصله آنكه مگر باشد داشته مجاوربالكن عمارت به رو تواند ينم

 . باشند مات يا شهيش نوع از ديبا گذرهستند به مشرف كه يهائ حمام اي و توالت آشپزخانه، اطاق، يا شهيش

 . دينما ينوساز هياول صورت به را رو ادهيپ يساختمان اتيعمل اتمام از پس است مكلف مالك

 از) باشد يم ياديز "نسبتا بيش يدارا كه ينواح در( منزل درب يجلو يروساز ادهيپ هنگام در االمكان يحت -14-2
 هنگام در نيعابر تردد در مشكالت بروز سبب تا باشد وستهيپ طور  به روها ادهيپ  يطوركل به و نموده يخوددار پله هيتعب

 . نگردد عصا و چرخدار يصندل با نيمعلول اي و شب

 اي ريپاگ از دتايرابنما الزم يها وفاصله يمنيا نكات تيرعا يگازشهر به مربوط ساتياتأسيو آب رفلكهيش هيتعب درهنگام-15-2
 . دينما يريجلوگ آن بودن ريسرگ

 محوطه اي و نيتريو احداث اي و يغاتيتبل يتابلوها نصب هنگام در يعموم يبرگذرها در يتجار يواحدها نيمالك -16-2
 و نييتع يشهردار توسط كه فوق موارد از كيهر به مربوط مقررات و ضوابط از ديبا يتجار يواحدها درب يجلو يساز
 . دينما تيتبع دهيگرد ابالغ

 



 .دينما اقدام يپست صندوق نصب به نسبت ديبا مالك -17-2

 ديبا امر نيا. ديننما اقدام شخصاً گاز علمك ييجابجا و گاز قطع جهت ساختمان يبازساز و بيتخر هنگام در -18-2
 .رديپذ صورت گاز شركت توسط


