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 ارائِ تقاضا جْت صذٍر پرٍاًِ ساختواًی در رٍستاّای دارای دّیاریتقاضای پرٍاًِ - هرحلِ اٍل

صذٍر دستَر تْیِ - هرحلِ سَم

 ًقطِ

استؼالم از تٌیاد - هرحلِ دٍم

هسکي اًقالب اسالهی 

 در خصَظ استؼالم دّیاری از تٌیاد هسکي اًقالب 1تکویل ٍ ارسال فرم 

 اسالهی ضْرستاى

  ُدر خصَظ اػالم ضرٍع تِ کار ػولیات 8تکویل ٍ ارائِ  فرم ضوار 

 ساختواًی تَسط هالک ٍ هٌْذس ًاظر ٍ تأییذ دّیاری 

  ُدر خصَظ گسارش هرحلِ 12،11،10،9تکویل ٍ ارائِ  فرم ّای ضوار 

 تِ هرحلِ اجرای ساختواى تَسط هٌْذس ًاظر

  ُتِ اًضوام ًقطِ ّای هؼواری، سازُ 6 5ٍتکویل فرم ضوار 

 ٍدفترچِ هحاسثات ، تَسط هٌْذسیي ریصالح

  ُدر خصَظ اػالم تؼْذ هٌْذس ًاظر7تکویل فرم ضوار  

  صذٍر فیص ػَارض پرٍاًِ ساختواى ٍ دریافت فیص ٍاریسی از هالک

 تَسط دّیاری 

  تکویل هَارد هرتَطِ در دفترچِ هجَز احذاث تٌا ٍ صذٍر ٍ تسلین

 پرٍاًِ ساختواى تِ هالک تَسط دّیاری

  ُدر خصَظ تقاضای صذٍر پرٍاًِ ساختواى 2تکویل فرم ضوار 

 رٍستایی تِ ّوراُ هذارک پیَست تَسط هتقاضی

  ُضاهل اهالکی کِ  ) در خصَظ هالکیت زهیي 3تکویل فرم ضوار

 (ثثت ػوَهی ٍ اجثاری تَسط سازهاى اسٌاد ٍ اهالک ًطذُ تاضٌذ

  ُتَسط دّیاری ٍ تحَیل آى تِ هالک جْت 4تکویل فرم ضوار 

 تْیِ ًقطِ ّای هَرد ًیاز

 ٍ ارجاع 16تکویل فرم ضوارُ 

  99تِ کوسیَى هادُ 

 ٍ اػالم 15تکویل فرم ضوارُ 

 تخلف تِ هراجغ اًتظاهی

تصَیة ًقطِ ّای -هرحلِ چْارم

 الزم ٍ صذٍر پرٍاًِ

 اجرای ساختواى-هرحلِ پٌجن

ًظارت تر رػایت -هرحلِ ضطن

 هفاد پرٍاًِ

صذٍر گَاّی - هرحلِ ّفتن

 پایاى کار

 صذٍر گَاّی پایاى احذاث تٌا- 13تکویل فرم ضوارُ 

دریافت جرائن 

هرتَطِ ٍ ًظارت 

تا پایاى احذاث 

 تٌا

 ٍ 14تکویل فرم ضوارُ 

 اخطاریِ تِ هالک

ارئِ گَاّی پایاى کار ٍ  )تکویل دفترچِ صذٍر هجَز احذاث 

  (تسلین دفترچِ تکویل ضذُ تِ هالک تَسط دّیاری

 تخلف ًذارد تخلف دارد

 


