
 

 شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده وکلیه ناظرین ساختمان

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  – 7-13بند   

زدیدهاي مکرر ناظران از عملیات به منظور ایجاد هماهنگی در کارهاي نظارت ناظران حقیقی و حقوقی رشته هاي مختلف ساختمان و ارسال گزارشهاي مراحل اصلی کار حاصل از با

ي ساختمان انجام پذیرد ، ناظران رشته هاي معماري ، عمران ، اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان ، که باید بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته ها

صاحب کار ، شهرداري و مجري ساختمان برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظرین رشته هاي معماري یا عمران همان کار خواهد بود ، توسط سازمان استان تعیین و به 

و ترتیبات تبصره همین  33آیین نامه ماده  23تمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را وفق مفاد ماده ناظر هماهنگ کننده هر ساخ. معرفی می شوند 

فی برخورد نماید و یا سایر ن با تخلماده به شرحی که در ذیل این بند ذکر می شود به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نموده و چنانچه در حین اجراي ساختما

  . ناظران به او اعالم دارند مراتب را به سازمان استان و  مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم نماید 

گزارش هاي مربوط به ساختمان هاي گروه الف و ب -13-7-1  

گزارش وضعیت همجواري محل ساختمان و اعالم شروع عملیات ساختمانی  –الف   

کیم و پایدارسازي همجواري ها و پایان پی سازي ساختمان گزارش تایید تح - ب  

گزارش پایان اسکلت و سقف هاي ساختمان و اعالم وضعیت مجاري تاسیساتی  –پ   

گزارش پایان سفت کاري ساختمان  - ت  

گزارش پایان عملیات تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان  –ث   

گزارش پایان عملیات نازك کاري ساختمان  –ج   

گزارش پایان عملیات روکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی  ساختمان  –چ   

گزارش پایان عملیات اجراي ساختمان  –ح   

گزارش هاي مربوط به ساختمانهاي گروه ج و د  - 13-7-2  

اختمانی گزارش وضعیت همجواري محل ساختمان و اعالم شروع عملیات س –الف   

گزارش تایید تحکیم و پایدارسازي همجواري ها و پایان پی سازي ساختمان  - ب  

گزارش پایان اسکلت و سقف هاي زیرزمین یا زیرزمین ها و اعالم وضعیت مجاري و محل هاي تاسیسات عمومی و آسانسور ساختمان   –پ   

زمین و اعالم وضعیت مجاري تاسیساتی  گزارش پایان اسکلت و سقف ها تا طبقه میانی ساختمان از روي  - ت  

گزارش پایان اسکلت و سقف هاي ساختمان تا طبقه آخر آن و اعالم وضعیت مجاري تاسیساتی  –ث   

گزارش پایان عملیات سفت کاري ساختمان  –ج   

، تجهیزات و تسهیالت عمومی ، برق اضطراري ، لوله گذاري ، لوله کشی گاز  گزارش پایان عملیات توکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان اعم از موتورخانه ، آسانسور –چ 

 و غیره 

گزارش پایان نماسازي هاي خارجی ساختمان  -ح  

گزارش پایان نازك کاري هاي داخلی ساختمان  –خ   

گزارش پایان عملیات تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی عمومی ساختمان مانند موتورخانه ، آسانسور ، تابلوهاي برقی ، گاز و غیره  –د   

گزارش پایان نصب لوازم و تجهیزات بهداشتی ، ایمنی ، حفاظتی و تاسیسات روکار برقی و مکانیکی ساختمان  –ذ   

مان  گزارش پایان عملیات اجرایی ساخت –ر   




