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1 تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه

سامانه الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان استان البرز)سانما(-دفترچه راهنمای اعضا)حقیقی-حقوقی(

        عودت اصل برگ تعهد نظارت به واحد خدمات مهندسی سازمان

فرآیند خروج پروژه از ظرفیت ناظر)قبل از صدور پروانه ساختمانی(

        درخواست خروج پروژه از ظرفیت ناظر، از طریق خدمات مهندسی در صورتی انجام می پذیرد که پروانه ساختمانی برای آن پروژه صادر 

نشده باشد و برگه تعهد نظارت فاقد مهر دبیرخانه شهرداری باشد.

        در صورتی که پروانه ساختمانی صادر شده باشد، امکان خروج پروژه از ظرفیت ناظر جز در موارد زیر وجود ندارد:

1-از طریق تعویض نظارت)شورای حل اختالف(

2-تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی تمام شده باشد )خروج پروژه با خوداظهاری(
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2        با مراجعه به بخش منوی اصلی، گزینه پروژه های من را انتخاب منایید.
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3x        در قسمت خالصه وضعیت کارهای نظارت، در ستون عملیات کار مد نظر، بر روی آیکون      کلیک منایید.

       در صفحه درخواست خروج طراح و ناظر، طبق شکل زیر در کادر مشخص شده، توضیحات مربوطه را تایپ کرده و سپس گزینه ثبت درخواست 

خروج را کلیک منایید.
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        درخواست شما به کارتابل کارفرما ارجاع داده می شود. مابقی مراحل بر عهده کارفرما یا وکیل قانونی وی می باشد، که با تایید درخواست 

خروج در کارتابل کارفرمایان، پروژه از ظرفیت ناظر خارج می گردد.     
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3 تهیه و تنظیم : واحد طرح و برنامه
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فلوچارت فرآیند خروج پروژه از ظرفیت ناظر )قبل از صدور پروانه ساختمانی(
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 توضیحات : 

**در صورتی که پروانه ساختامنی صادر نشده باشد و برگ تعهد نظارت، مهر ثبت دبیرخانه شهرداری داشته باشد، امکان خروج از طریق 
خدمات مهندسی وجود ندارد. **


