
  ---------------: تاريخ    

  بسمه تعالي

   ارائه شده به كميته فني موارد خاصفرم 

  مشخصات ملك و مالك: -1
  نام مالك:                                 پالك ثبتي:                         متراژ:                             شماره پروژه:

  
  □قرارداد ندارد                                               □وضعيت پروژه در حال حاضر:            قرارداد دارد

  □مدت زمان قرارداد اعتبار ندارد                          □وضعيت اعتبار مدت قرارداد:             مدت زمان قرارداد اعتبار دارد
  توضيحات:......................................................

  :پروژه وضعيت طراحانتعيين  -2
 طراحان پروژه اوليه تغيير يافته اند:

  □                       مکانيک□                              برق□                             معماري                              □سازه
  □متراژ پروژه فوق الذكر از ظرفيت طراحان كسر شود

  □الذكر از ظرفيت طراحان كسر نشودمتراژ پروژه فوق 
  □خير       □درصد طراحان اخذ گردد:  بله 5مبلغ 

هيات مديره محترم،پروژه هاي ساختماني كه به علت تغيير در طراحي مجدداً براي گذراندن مراحل تاييد به 139صورتجلسه شماره 7*مطابق بند
  گردد.درصد) اخذ 5سازمان ارسال مي گردد حق الزحمه سازمان(

  توضيحات:.................................
  

 مي باشند:اوليه طراحان همان طراحان پروژه
  □                       مکانيک□                              برق□                             معماري                              □سازه

  □ظرفيت طراحان كسر شودمتراژ پروژه فوق الذكر از 
  □متراژ پروژه فوق الذكر از ظرفيت طراحان كسر نشود

  □خير       □درصد طراحان اخذ گردد:  بله 5مبلغ 
هيات مديره محترم،پروژه هاي ساختماني كه به علت تغيير در طراحي مجدداً براي گذراندن مراحل تاييد به 139صورتجلسه شماره 7*مطابق بند

  درصد) اخذ گردد.5گردد حق الزحمه سازمان( سازمان ارسال مي
  توضيحات:..................................

  
 :از نظر كميته فنينامه نگاري هاي مورد نياز -3

  □نياز ندارد                                                □نياز داردنامه درخواست مالك:                                          
  □نياز ندارد                                                □نياز دارد       ارسال نامه به شهرداري و اعالم توقف كار:          
  □نياز ندارد                                                □نياز دارد       ارسال نامه به ناظرين پروژه و اعالم توقف كار:     

  □نياز ندارد                                                □نياز دارد جانبه دارد:                             4نياز به تكميل فرم 
  

  توضيحات:............................................

  در واحد كنترل نقشه صورت پذيردميبايست اقداماتي كه  -4
  □اقدام نگردد                                     □اقدام گردد     تحويل و امحاء نقشه هاي قبلي:       

  □خير            □آيا هزينه اي از دفتر بابت كميسيونهاي انجام شده در گذشته دريافت گردد؟       بله
  توضيحات:..............................................................
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 تعيين وضعيت ناظرين پروژه: -5
  :همان ناظرين قبلناظرين

                         □مكانيك                              □برق                             □معماري                              □سازه
  □متراژ پروژه فوق الذكر از ظرفيت ناظرين كسر شود
  □متراژ پروژه فوق الذكر از ظرفيت ناظرين كسر نشود

  □خير       □درصد حق النظاره اخذ گردد:  بله 5مبلغ 
  □خير       □بله              فني ملكي اخذ گردد:شناسنامه مبلغ 

  توضيحات:..........................................................
ر و سپس اقدامات مربوطه د روند تغيير ناظر ميبايست مطابق روال طي شده و بر روي پروژه اوليه اقدام گرددابتدا نكته: درصورت تغيير ناظرين، 

  پروژه جديد صورت پذيرد.
  صدور قرارداد:نحوه -6

  □انجام نشود                        □صدور قرارداد جديد:      انجام شودثبت ناظرين و 
  تاريخ اتمام قرارداد فعلي ملك:.............................. 

  توضيحات:..........................................................
  عنوان قرارداد جهت صدور:

        □تغيير نقشه        □كاهش بنا       □تمديد        □افزايش بنا پايانكار     □افزايش بنا حين كار       □افزايش بنا        □احداث
  * در قراردادهاي تمديدي امكان ثبت طراحان وجود ندارد.

لياتي و...) و بسته به نوع گزارش ** درصورت انتخاب هريك از عناوين قراردادهاي فوق، در زمان گزارش گيري و اعالم به مراجع مختلف(امور ما
  گيري، پروژه در گزارش هاي سازمان لحاظ مي گردد.
  توضيحات:...............................................................................

 شركت كنندگان در جلسه -7
  امضا  نام و نام خانوادگي  امضاء  نام و نام خانوادگي

  
  
  

      

  
  
  
  

      
  
  

  
  
  

  

      
  

 :گانمحل تاييد و امضاء اقدام كنند -8
 محل تاييد اقدامات در واحد كنترل نقشه و توضيحات:

         نام و نام خانوادگي و امضاء                                                                                                                             
  

 محل تاييد اقدامات در واحد امور قراردادها و توضيحات:
         نام و نام خانوادگي و امضاء                                                                                                                             
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