
فلوچارت ارائه خدمات فنی و مهندسی  به متقاضیان

ثبت درخواست متقاضی در سامانه و تایید صحت  اطالعات توسط دهیاری و ارسال درخواست به بنیاد 

آیا روستا طرح هادی یا محدود مصوب دارد ؟

صدور دستور نقشه و تسلیم به متقاضی و تعیین ناظر نظام فنی روستایی توسط بنیاد

تهیه نقشه های اجرایی توسط متقاضی و یا توسط دفاتر خدمات فنی ومهندسی ویا مراجع دارای صالحیت

یاد  انطباق و کنترل نقشه ها با ضوابط طرح هادی و مقررات ملی ساختمان توسط کارشناس شعبه بن

و با مشاور ذیصالح مورد تایید بنیاد

درصورت 

موافقت

ثبت درخواست متقاضی در سامانه و تایید صحت  

اطالعات توسط دهیاری و ارسال درخواست به بنیاد 

تهیه طرح هادی و یا طرح تعیین محدوده   توسط بنیاد و 

طی مراحل تصویب آن

در صورت 

مخالفت

بندی با ظوابط طرح هادی و یا طرح تعیین محدوده توسط...موقعیت ملکی و -تعیین کاربری 

کارشناس فنی و مهندسی بنیاد

اعالم نتیجه از طریق سامانه و بررسی تطبیق با طرح 

هادی به دهیاری توسط بنیاد 
اعالم عدم پذیرش به دهیاری توسط بنیاد

در صورت 

موافقت

در صورت 

مخالفت

و تطبیق با طرح هادیثبت درخواست در سامانه: مرحله اول 

تعیین ناظر و صدور پروانه-نقشه تهیه: مرحله دوم

در صورت  درصورت 

امضا نقشه های مصوب توسط ناظر و عقد قرارداد نظارت

معرفی متقاضی و ناظر تعیین شده به همراه نقشه های مصوب توسط بنیاد به دهیاری 

صدور پروانه ساخت توسط دهیاری طبق نقشه های مصوب وذکر نام ناظردر پروانه ساختمانی

و صدور پایان کارنظارت-ساخت:مرحله سوم 

نظارت و کنترل بر ساخت توسط ناظرطبق پروانه و مقررات ملی ساختمان بعد از شروع به 

کار ساختمان

توسط (گزارش عدم تخلف )اعالم شروع کار و گزارشات مرحله ای

ناظر به بنیاد و دهیاری و گزارش اتمام عملیات ساختمانی

بررسی و تاییدگزارش ناظر توسط بنیاد و اعالم 

نتیجه به دهیاری  

اعالم گزارشات تخلف ساختمانی توسط ناظر به دهیاری و 

رونوشت به بنیاد 

اخطار تخلف توسط دهیاری به متقاضی و پیگیریهای الزم جهت

رفع تخلف

تخلفوجودعدم  

صدور پایانکار ساختمان توسط دهیاری و رونوشت به بنیاد


