سا مان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان جنوبی
دفتر نمایندگی شهرستان طبس

نمایندگی

شهرداری

دفتر طراحی

 -5مراجعه مالک به نمایندگی نظام مهندسی
و ارائه نقشه هتای دارای مهتر وتوابم جهتت
توویه مالی بابت ه ینه خدمات مهندستی در
گروههای چهارگانته (ستا ه معمتاری بترق و
مکانیک)

-10

نمایندگی نظام مهندسی ساختمان نقشه

هتتا را جهتتت کنتتترل بتته کنترلتتر هتتر گتتروه
ارسال می نماید.

کنترلر

کنترلر

کنترلر

کنترلر

معماری

سا ه

برق

مکانیک

 -11پتتس ا تیییتتد نهتتایی توستتم کنترلتتر
نقشه ها جهت پرینت نهایی توستم طراحتان
ذیتتربم در چهتتار گتتروه بتته دفتتتر طراحتتی
ایمیل می گردد.

-13

مراجعه مهندسین ناظر در چهار گروه به

نمایندگی جهت مهر و امضا نقشه ها فرمهتای
تعهد و دفترچه های اط ات و قرارداد نظارت

-14

مراجعه مالک به نمایندگی جهتت امضتا

فرمهای قرارداد و دریافت مدارک و نقشته هتا
جهت ارائه به شهرداری جهتت صتدور پروانته
ساختمانی

پایان

شروع

-3

مراجعه به دفتر طراحی و تهیه نقشه های

معماری توسم دفتر

-6

فرم درخواست صدور پروانه

مراجعه به دفتر طراحی و ارائه نقشه های

دارای مهر ووابم و برگ توویه حوتا متالی
نمایندگی جهت طراحی در گروههای چهارگانه

-7

دفتتتر طراحتتی برابتتر وتتوابم ا

متتی

نمایندگی نقشته هتا را بته طراحتان (ستا ه
معماری برق و مکانیک) ارائه می نماید.

-8

-1

مراجعه مالک به شهرداری جهت پر کردن

طراحان پس ا طراحتی در چهتار گتروه

(سا ه معماری برق و مکانیک) نقشه ها را بته
دفتر طراحی ایمیل می نمایند.

 -9دفتر طراحی ا طریت ایمیتل ستا مانی
نقشه ها را جهت کنترل و بررسی به همراه فرم
شماره  1ا پیوست شماره 3برق بته نماینتدگی
ارسال می نماید.

 -12دفتر طراحی پس ا پرینت نقشه هتا در
چهار گروه و مهر و امضا توستم طراحتان بته
همراه نقشه مهر ووابم و دفترچته اط تات
تکمیل شده توسم احدی ا ا ضای دفتر کلیه
مدارک را به نمایندگی تحویل میدهد.

-2

دریافتتت گتت ارز با دیتتد و دستتتور

تهیه نقشه

-4

ارائه نقشه های معمتاری توستم مالتک

جهت اخذ مهتر وتوابم ا واحتد ستاختمانی
شهرداری (در صورت نیا ارجاع بته کمیوتون
ماده)5

