انواع گواهي پايان ساختمان :
.1

عدم خالف  :دس صٛست ضشٚع ت ٝواس ساختٕا٘ي طثك پشٚا٘ ٝصادس ٜتشاي ٞشٌٔ ٝ٘ٛعأّ ٚ ٝيا ا٘مضاي ّٟٔت پشٚا٘( ٝتشاي ادأ ٝعّٕيات
ساختٕا٘ي يا تشٚص خالف ،پس اص سسيذٌي ٌٛ،اٞي جذيذي ت٘ ٝاْ عذْ خالف صادس ٔي ٌشدد.

.2

پايان ساختمان  :دس صٛست پاياٖ عّٕيات ساختٕا٘ي  ٚعذْ ٚجٛد تخّف  ٚاسائٌٛ ٝاٞي صحت اجشا اص جا٘ة ٟٔٙذس ٘اظش ٌٛاٞي پاياٖ
واس ساختٕا٘ي تٛسط ضٟشداسي صادس ٔي ضٛد.

.3

پايان ساختمان قبل از  : 9431جٟت تٙاٞايي تا ٞش واستشي و ٝلثُ اص اسديثٟطت ساَ  1349احذاث  ٚتٟش ٜتشداسي ٌشديذ ٜا٘ذ( ضأُ
ٔمشسات طشح جأع تٟشاٖ ٕ٘ي تاضٙذ) پاياٖ ساختٕا٘ي لثُ اص  1349صادس ٔي ٌشدد.

.4

تمديد پايان ساختمان  :دس صٛست ا٘مضاي اعتثاس پاياٖ واس  ٚعذْ ٚجٛد ٞشٌ ٝ٘ٛخالف يا تغييشات دس تٙا پاياٖ واس ٔزوٛس تا ٕٞاٖ
ٔطخصات ٔجذداً تٕذيذ ٔي ٌشدد.

.5

پايان كار آپارتماني  :صذٚس ٌٛاٞي پاياٖ ساختٕاٖ يا عذْ خالف دس ٔٛسد ٞشيه اص آپاستٕاٖ ٞاي يه ٔجتٕع تطشطي و ٝدس
اختصاصيات ٔ ٚطاعات تخّفي حادث ٘طذ ٜتاضذ.

.6

گواهي بالمانع ناحيه  :دس ٔٛاسد تشٚص تخّفات جضئي وٙٔ ٝجش ت ٝجٌّٛيشي ضٛد ،پس اص سفع خالف يا سسيذٌي ت ٝآٖ ٔ ،جٛص ادأ ٝواس
اص ضٟشساصي ٔٙطم ٝت٘ ٝاحئ ٝشتٛط ٝصادس خٛاٞذ ضذ.

.7

گواهي بالمانع شهرسازي  :دسصٛست دسخٛاست ا٘ٛاع پشٚا٘ ٚ ٝوطف خالف دس تٙا  ٚسسيذٌي ت ٝآٖ تشاي سِٟٛت س٘ٚذ اداسي  ٚادأٝ
واس  ،تالٔا٘ع ضٟشساصي صادس خٛاٞذ ضذ.

(*)مدارك الزم جهت صدور پايان كار ساختمان :

 .1اصُ  ٚتصٛيش ٔذسن ٔاِىيت(ضأُ يىي اص ٔذاسن ريُ  :سٙذ ٔاِىيت ضطذاً٘ ،تشٌ ٝلشاسداد ٚاٌزاسي
صٔيٗ ضٟشي ،اجاس٘ ٜأ ٝساصٔاٖ اٚلافٔ ،ما٘ ِٝٚأ ٝاداس ٜأالن ٔ ٚستغالت ضٟشداسي  ٚتٙچاق) .
 .2اصُ  ٚتصٛيش ضٙاسٙأ ٚ ٝواست ّٔي ٔاِه يا ٔاِىاٖ.
٘ .3مط ٝچٖٛساخت تفىيه تا ٟٔش  ٚأضاء ٟٔٙذس ريصالح.
 .4اصُ  ٚتصٛيش صٛستٕجّس تفىيه تشاي أالوي و ٝداساي سٙذ آپاستٕا٘ي  ٚيا أالن اٚلافي ٔيتاضذ.
 .5اصُ وپي ا٘حصاس ٚساثت (دسصٛست فٛت ٔاِه)
٘ .6مط٘( GIS ٝمط 1/2000 ٝؤ ٝحُ ّٔه تش سٚي آٖ تٛسط ٔاِه يا ٟٔٙذس ريصالح ٔطخص ضذ ٜتاضذ.
 .7حضٛس ٔاِه يا ٚويُ لا٘٘ٛي
 .8اصُ  ٚتصٛيش ٚواِت٘أ ٚ ٝضٙاسٙأ ٚ ٝواست ّٔي ٚويُ يا لائٓ ٔماْ لا٘٘ٛي دسصٛست ٔشاجعٚ ٝويُ
ٌ .9ضاسش ٟٔٙذس ٘اظش
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 .10فيطٟاي تشق؛ آبٌ ،اص ،تّفٗ ٛ٘ ٚساصي (دسصٛستيى ٝدس دسخٛاستٟاي لثّي اسائ٘ ٝطذ ٚ ٜيا تغييش وشدٜ
تاضذ)
 .11اعالْ وذپستي ّٔه
(**)مدارك الزم و نقشههاي مورد نياز :

٘ .1مطٔ ٝعٕاسي تا ٟٔش  ٚأضاي ٟٔٙذس ٔعٕاس ( 4سشي)
٘ .2مطٔ ٝحاسثات  ٚساصٍٟ٘ ٜثاٖ تا ٟٔش  ٚأضاي ٟٔٙذس ٔحاسة ( 3سشي)
 .3چهِيست صِضِ ٝتا ٟٔش  ٚأضاي ٟٔٙذس ٔحاسة
 .4ساصٍٟ٘ ٜثاٖ ٔٛلت
ٌ .5ضاسش ٔىا٘يه خان (تشاي ساختٕاٟ٘اي تيص اص پٙج طثم)ٝ
٘ .6مط ٝتاسيسات ٔىا٘يىي (آتي ،حشاستي ،تشٚدتي) تا ٟٔش  ٚأضاي ٟٔٙذس تاسيسات ( 3سشي)
٘ .7مط ٝتاسيسات تشلي تا ٟٔش  ٚأضاي ٟٔٙذس تشق ( 3سشي)
 .8تشي تعٟذ ٟٔٙذس ٔعٕاس (حميمي يا حمٛلي)
 .9تشي تعٟذ ٟٔٙذس ٔحاسة (حميمي يا حمٛلي)
 .10تشي تعٟذ ٟٔٙذس تاسيسات تشلي (حميمي يا حمٛلي)
 .11تشي تعٟذ ٟٔٙذس تاسيسات ٔىا٘يىي (حميمي يا حمٛلي)
 .12تشي ٘عٟذ ٟٔٙذس ٘اظش (حميمي يا حمٛلي)
 .13تشي تعٟذ ٟٔٙذس ٔجشي ساختٕاٖ
 .14تاييذي ٝآتص٘طا٘ي (تشاي ساختٕاٟ٘اي تيص اص ضص طثم)ٝ
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گردش كار صدور پايان كار ساختمان
اخذ هدارك(*)،
ثبت فزم
درخواست،
تشكيل پزونده

باسديد
واحد بزرسي خالف و ارجاع به

خالف دارد

كويسيوى هاده صد

اداره طزح تفصيلي و بزو كف

خالف ندارد

صدور رأي و اعالم جزاين و
اجزاي رأي توسط هتقاضي
واحد هحاسبات

تكويل هدارك و تهيه

بدهي قبلي ندارد

بدهي قبلي دارد

پيشنويس پاياى كار(**)

رئيس نظارت فني

هعاوى شهزساسي و هعواري

شهزدار هنطقه

صدور
پاياى كار
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رئيس طزح تفصيلي و بزو كف

