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 معماري و شهرسازي معاونت

 نظر در آن با توجه به احتياجات فعلي و آتي سياستها، برنامه هاي جامع نظام شهرسازي و معماري و تجديد هدفها، تدوين

 به هنگام نمودن مستمر برنامه ها و طرحهاي مربوط به شهرسازي و معماري

 استفاده از روشهاي نوين مديريت جهت استقرار سيستم كارآمد اداري

  دستيابي به اهداف سازماني مورد نظرارتقاء انگيزش كاركنان جهت

 برگزاري جلسات دوره اي براي بررسي مشكالت موجود در سيستم و يافتن راهكار براي حل مشكالت

 ضعف ارزيابي عملكرد كاركنان و مجموعه هاي تحت سرپرستي، شناسايي نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ريزي جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط

  نيروي انساني مجرب حوزه شهرسازي و معماري در ستاد مركز و مناطق، متناسب با نياز، توانايي و تخصصانتصاب

 تقسيم كار به  بازنگري و بروزرساني حدود اختيارات و تفويض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان كاركنان و واحدهاي مختلف مجموعه تحت سرپرستي به نحوي كه
اداري اجرا شود درستي صورت پذيرد و عدالت

 نظارت بر روند تهيه بودجه و متمم و اصالح آن در حوزه شهرسازي و معماري

 بررسي و اعالم نظر در رابطه با پيشنهادهاي مربوط حوزه تحت سرپرستي

 بررسي و تحليل مشكالت و موارد پيش آمده با توجه به آمار و اطالعات واقعي و تصميم گيري بر اساس آن

  الح طرح هاي اجرائي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمانهاي وابسته و تابعه شهرداريپيشنهادهاي تغيير و اصبررسي كليه

  ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهرينظارت بر تدوين

 مصوب و قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه اساس ضوابط نقشه جامع و طرح هاي تفصيلي نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر

 نظارت و سياستگذاري در خصوص تامين سرانه و زيرساخت هاي شهري

 راهبردي، تفصيلي، موضوعي و موضعي و...-نظارت و سياستگذاري بر روند تهيه طرح هاي شهري از جمله طرح هاي ساختاري

 و ارائه پيشنهادات الزم در ارتباط با ايجاد تغييرات در آن بطور اصولي و منطقيظارت مستمر بر حسن اجراي نقشه هاي جامع و تفصيلي ن
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 نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهاي وابسته مربوط از لحاظ نيل به اهداف پيش بيني شده در اساسنامه آنها

 مشاور ذيصالح جهت تهيه طرح هاي معماري و شهرسازي نظارت عالي بر بررسي و انتخاب

 ايجاد هماهنگي و بسترسازي مناسب در حوزه هاي زيرمجموعه به منظور ايجاد انسجام در كليه اطالعات توليدي در وضع موجود

 نظارت بر پاسخگويي سريع و تسهيل گردش كاري ارباب رجوع

 مناطق جهت اقدام و اجرا تدوين و ابالغ بخشنامه هاي جديد به سازمان ها و

 برگزاري جلسات كميته هاي فني به منظور ايجاد وحدت رويه

  انواع فضاهاي  كودكان و نوجوانان مانند ويژه و نظارت بر فرآيندهاي مكان گزيني، برنامه ريزي و طراحي بازيكده ها و ساير فضاهاي فعاليتيبررسي
  ده باهدف افزايش سرانه... در شهر با ويژگي هاي خالق و متنوع، در دسترس، ايمن و امن، كافي و پاسخ پارك هاي ترافيك و، فرهنگي و هنريورزشي،بازي،

  نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت ها و اقدامات انجام شده بر اساس دستورالعمل شهر دوستدار كودك  
  آموزشي پيرامون شهر دوستدار كودك و ش ها، سمينارها، نشست ها و كنگره هاي علمي و برگزاري هماي و كارگاه هاي آموزشيپيشنهاد برگزاري دوره ها، ارائه

  پيگيري الزم جهت تصويب و انجام آن
 در برگزاري جشنواره ها، مسابقات و مراسم هاي فرهنگي و اجتماعي براي والدين و ساير شهروندان و ارائه آگاهي هاي الزم و دستاوردهاي شهر  اقدامات الزم جهت

  مينه دستيابي به شهر دوستدار كودكز
 زيباسازي، ن ونظارت بر پيشنهادات جهت مناسب سازي و ارتقاء كيفي فضاهاي شهري و تالش در جهت دوستدار كودك شدن شهر (در زمينه هاي حمل و نقل، مبلما 

  اي كودك ستيزمنظر و فضاهاي فعاليتي كودكان و ...) و جلوگيري از ايجاد يا توسعه سازه ها و فضاهسيما، 
  ها و طرح هاي شهر دوستدار ايجاد هماهنگي و برقراري تعامل و ارتباط گيري با ساير دستگاه هاي اجرايي و بخش غيردولتي (اداره بهزيستي و ...) جهت پيشبرد برنامه

  كودك   
  معماريمشاركت با مجامع علمي و تخصصي داخلي و خارجي در زمينه ارتقاء توان تخصصي حوزه شهرسازي و

 نمايشگاه ها و دوره بهره گيري از شيوه هاي نوين جهاني و بروز رساني و ارتقاء توان علمي معاونت شهرسازي و معماري از طريق شركت در سمينارها، كنفرانس ها ،
هاي تخصصي ملي و بين المللي
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  ارائه مستنداتاستخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و

 پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

  اداره كميسيون هاي ماده صد 

  كميسيون هاي هفتگانهبرنامه ريزي به منظور انجام تشريفات اداري و قانوني جهت دريافت، ثبت ، مميزي و آماده نمودن پرونده هاي ارجاعي جهت طرح در

 پيگيري از مراجع انتصاب اعضاي كميسيون و مراقبت از تاريخ اعتبار احكام مربوطه

 شركت در جلسات كميسيونها جهت دفاع از حقوق شهرداري و استفاده از كارشناسان ذيربط

 تنظيم روابط با ساير مديريت هاي شهرداري

  جهت ابالغ به ذينفعاناعالم آراء و قرارهاي صادره به شهرداري مناطق

 شناسايي كارشناسان رسمي دادگستري خبره و معرفي به كميسيونهاي ماده صد جهت ارجاع كار به مشاراليه، متناسب با صالحيت ايشان

 انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد

 يسيونهاي ماده صد با توجه به تعداد پرونده هاي واصله از مناطق و دعوت از اعضاي كميسيون جهت شركت در جلساتبرنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كم

 بازديد از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضاي كميسيون يا متقاضي

 اسناد رسمي و اشخاص و مراجع ذيربط حفظ ارتباط حقوقي و قضايي با مديريت حقوقي شهرداري و دادگستري و دفاتر

 ابالغ نتيجه آراء صادره كميسيونهاي ماده صد به مناطق و افراد ذيربط

  گانه و توزيع آن بين كارشناسان حوزه فني5دريافت پرونده هاي ارجاعي به كميسيون از مناطق

 ويه واحد جهت طرح موضوعات و حفظ حقوق شهرداريتنظيم روابط في مابين كارشناسان حوزه فني با كميسيون هاي هفتگانه و ايجاد ر

 ايجاد هماهنگي با معاونين شهرسازي و رابطين مناطق جهت تظيم پرونده بدون نقص

 تنظيم ابالغ قرارهاي صادره جهت تحويل به مناطق، مالكين(ذينفعان) و كارشناسان رسمي دادگستري و تطبيق پاسخ هاي دريافتي با آنان
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 ختومه به مناطقارسال پرونده هاي م

 انجام تشريفات اداري و قانوني جهت دريافت، ثبت، مميزي و آماده نمودن پرونده هاي ارجاعي جهت طرح در كميسيونهاي هفتگانه

  در جلسات جلسات كميسيونهاي ماده صد با توجه به تعداد پرونده هاي واصله از مناطق و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركتبرنامه ريزي به منظور تشكيل

 بازديد از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضاء كميسيون يا متقاضي

 ارائه پيشنهاد براي افزايش بهره وري و همكاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه

 عملكردها بكارگيري ابزار و روشهاي مهارتي براي انجام كارآمد وظايف، بهبود فعاليتها و

 نظارت پيگيري ارجاع پرونده هايي كه آراء آنها صادر شده، به مناطق

 نظارت بر تكميل پرونده هاي ارسالي جهت طرح در كميسيون در صورت نياز

 نظارت بر توزيع پرونده در كميسيون ها

 نظارت بر ثبت پرونده در دفاتر

 هماهنگي با اعضاي كميسيونها جهت تشكيل جلسات

 كميسيونها جهت بازديد از محل هماهنگي با

 هماهنگي با مناطق مربوط جهت رفع ايراد واشكاالت

 هماهنگي جهت حضور ارباب رجوع يا ذينفع در كميسيون موردنظر در صورت نياز

 حفظ ارتباط حقوقي و قضايي با مديريت حقوقي شهرداري و دادگستري و دفاتر اسناد رسمي و اشخاص و مراجع ذيربط

 آراء صادره كميسيونهاي ماده صد به مناطق و افراد ذيربط ابالغ نتيجه

 استخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات

 پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها
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  ي و طرح هاي توسعه شهريمديريت شهرساز

  رسيده از تمامي مناطق تابعه و ساير سازمانها و ارگانهاي استانبررسي كليه پرونده ها و نامه هاي

 پاسخ استعالم مناطق تابعه در ابهام به ضوابط

 بررسي نامه هاي ارسالي از اداره ثبت و اسناد و امالك

  با شهرداري را دارند در زمينه هاي مختلف از جمله مغايرت تراكم، نقشه هاي پيشنهادي، نحوه تامين پاركينگبررسي پرونده هايي كه مالكين آنها درخواست توافق

 هاي ارباب رجوع به نحوي كه به ستاد مركزي مراجعه مي نمايندبررسي درخواست

 بررسي و پيشنهاد و ابالغ بخش نامه ها در راستاي حل موارد مزبور به شهرسازي

 تعالم ها و درخواست هاي مديريتي و معاونين و مديران عامل و ستاديپاسخ به كليه اس

 بررسي اظهارنظر در خصوص پرونده هاي مطروحه در كميسيون تطبيق و توافقات

 بررسي و تنظيم لوايح ارسالي به شوراي اسالمي شهر كه مرتبط به شهرسازي مي باشد

 رندبررسي و اقدام پرونده هايي كه در گستره ويژه قرار دا

 بررسي و به كارگيري رويكردها و روشهاي نوين براي انجام كارآمدي وظايف و بهبود فعاليتها و عملكرد

 ارائه پيشنهاد و برنامه ريزي در زمينه مسائل اساسي شهري در امر تهيه سياستهاي شهرداري

 انجام بررسيهاي كارشناسي در خصوص طرحهاي شهرسازي و تفصيلي و موضعي ويژه

  بر فعاليت حوزه شهرسازي و معماري مناطق در راستاي ايجاد وحدت رويه اعمال ضوابط شهرسازي و امور محولهنظارت

 5بررسي مغايرت هاي طرحهاي تفصيلي شهر و تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادات بمنظور طرح در كميسيون ماده
  و موضعيبرقراري ارتباط با مشاورين طرف قرارداد در خصوص قراردادهاي طرحهاي موضوعي

 اسالمي و اجراي ضوابط سيما و منظر شهري -معماري ايراني برنامه ريزي در مورد توسعه و احياي

 هريبررسي و پيگيري مسائل حقوقي و مالي قراردادهاي مربوط به حوزه مديريت شهرسازي وطرح هاي توسعه ش
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 شركت در جلسات مشترك با مشاورين مناطق و حوزه معاونت شهرسازي و معماري 
 وص ضوابط و مقررات و مغايرت هاي طرح هاي نظارت و بررسي طرح ها و پروژه هاي تهيه شده توسط مشاورين و بررسي و ارائه راهكارها و پيشنهادات در خص

تفصيلي و جامع شهر

  ،بروزرساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستنداتنظارت بر استخراج، مستندسازي

  پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندهانظارت بر  
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  اداره طرح هاي توسعه شهري

 دستورات الزم و در صورت لزوم برگزاري جلسات درون حوزه نظارت بر حسن انتظام و گردش كار در حوزه و صدور 
 كاركنان تحت سرپرستي، شناسايي نقاط قوت و ضعف مجموعه و برنامه ريزي در جهت بهبود عمكرد مجموعه ارزيابي عملكرد 
  مراحلنظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه شهري( جامع، تفصيلي، موضعي،موضوعي و طرح هاي ويژه) در تمامي 
 همكاري و هماهنگي الزم با سازمانهاي مسئول زيربط در جهت تهيه طرح هاي توسعه شهري 
 همكاري با مديريت هاي ستادي در زمينه تنظيم و عقد قرارداد طرح هاي مرتبط با مشاورين ذيصالح 
  توسعه شهريشركت در جلسات مربوط به طرحهاي 
  رويه در كليه مناطق شهرداريتعيين كارشناس در كليه مناطق به منظور وحدت 
 بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصالح طرح هاي اجرايي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمان هاي تابعه شهرداري 
 نظارت بر امر بروز رساني طرح هاي شهر طبق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
 طرح تفصيلي مصوب ايجاد مي گرددمسكن و شهرسازي در رابطه با تغييراتي كه نسبت به كاربري هاي  5نظارت و پيگيري نسبت به اجراي مصوبات كميسيون ماده 
  طرح هاي توسعه اي فرادست استان در بررسي طرح هاي توسعه و عمران به منظور تطابق باهمكاري و هماهنگي با كارگروه هاي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه 
 ايجاد هماهنگي بين مناطق شهرداري در اعمال و اجراي طرح هاي مصوب مربوطه و نظارت بر آنها 
 بررسي پيشنهادات ارائه شده از سوي ادارات حوزه و برنامه ريزي و سياست گذاري در مورد فعاليت ها 
  وظايف و بهبود فعاليت ها و عملكردهابكارگيري رويكردها و روشهاي نوين كاري براي انجام كارآمد 
 صدور بخشنامه و دستورالعمل هاي مربوط به نحوه اجرائي دقيق طرح تفصيلي مصوب شهر به منظور وحدت رويه در كليه مناطق شهرداري 
 برنامه ريزي به منظور تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مربوط به ضوابط و معيارهاي طراحي شهري و معماري 
  طرحهاي تفصيلي شهري و تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادات به منظور تصويب طرحهاي تفصيليبررسي 
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 نظارت بر تهيه نقشه هاي اجرايي نمادها، احجام و المانهاي شهري 
 نظارت بر كليه مراحل نقشه برداري و نقشه كشي 
 ديريت دانش و ارائه مستنداتنظارت بر استخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با م

 نظارت بر پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها  
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  اداره حريم شهر
  به استعالمات شهرداريهاي مناطق در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازينظارت بر پاسخگويي 
  كارگيري ابزار و روشهاي مهارتي براي انجام كارآمد وظايف و بهبود فعاليتها و عملكردهانظارت به 
 نظارت بر پيشنهادات ارائه شده جهت افزايش بهره وري و همكاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه 
 ه راهكارهاي مناسب جهت جلب رضايت شاكيان بر طبق ضوابطنظارت بر ارزيابي و رسيدگي به شكايات شهرسازي و بررسي پرونده هاي خاص و ارائ 
 نظارت بر بازنگري ضوابط و مقررات شهرسازي و ارائه اصالحات پيشنهادي جهت تصويب و ابالغ به مناطق 
 در امور مربوط  نظارت بر برگزاري جلسات هماهنگي با معاونين شهرسازي و مسئولين شهرسازي و مامورين بازديد شهرداريهاي مناطق در خصوص ايجاد وحدت رويه

 بر حريم شهر
 نظارت بر تشكيل شوراي ويژه شهرسازي در مواقع لزوم 
 ر خط و مسيريابينظارت بر تطبيق نقشه ها با طرحهاي هندس و تعيين مشخصات محو 
 نظارت بر رسيدگي به صورت جلسات و صورت وضعيت ها از لحاظ فني بر اساس تطبيق كارهاي انجام شده با نقشه ها 
 نظارت بر برنامه ريزي و تهيه طرح و عمليات براي تهيه نقشه از حريم مناطق در مواقع لزوم 
 منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي نجام كارآمد وظايف و بهبود روشها نظارت بر مطالعه و بررسي رويكردها و روشهاي نوين مديريت به 
 نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي شهرسازي مناطق 
 نظارت در صدور تاييديه الزم مبني بر مطابقت ساختمان هاي احداث شده در پوژه ها با نقشه هاي مصوب 
 مهندسي ساختمان جهت ايجاد زمينه همكاري في مابين در راستاي بهبود كيفيت ساخت و ساز در حريم شهر نظارت بر هماهنگي با سازمان نظام 
 نظارت بر ارائه پيشنهاد اولويت بندي اجراي طرحها در حريم  
 نظارت بر ارائه پيشنهاد در زمينه كاربريهاي مناسب با حريم شهر و يا تغيير كاربريها در حريم 
  هرداري در اراضي حريمپيشنهاد و برنامه ريزي جهت ارائه خدمات شنظارت بر ارائه 
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 نظارت بر ارائه پيشنهاد براي افزايش بهره وري و همكاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه 
 نظارت بر پيشگيري از ساخت و سازهاي خالف و حاشيه نشيني در حريم شهر 
 اني مورد نياز جهت اجرا در حريمنظارت بر پيشنهاد و بررسي طرحهاي عمر 
 نظارت بر مديريت و برنامه ريزي جهت ايجاد و توسعه كمربند سبز در حريم و تامين كليه امكانات الزم در اين زمينه 
 نظارت بر امور خدمات شهري اراضي واقع شده در حريم شهر 
  شهرنظارت بر برآورد و تخمين تملك امالك و اراضي در مسير در محدوده حريم 
 همكاري در تهيه طرح تفصيلي اراضي واقع شده در حريم شهر و نظارت بر اجراي آن و نظارت بر رعايت و اجراي ضوابط حريم شهر 
 نظارت بر ارائه سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيونها، جلسات و سمينارها براي اطالع مقام مربوط 
   اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستنداتاستخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراك گذاري

 پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها  
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  مديريت هماهنگي و نظارت بر ساخت و سازها

 نظارت بر نحوه صدور پروانه هاي ساختماني از طريق مركز و مناطق تابعه 
 نظارت بر نحوه صدور پايانكار ساختماني از طريق مناطق تابعه 
 راهنمايي مناطق شهرداري در خصوص اجراي ضوابط ساخت و سازهاي شهري و رفع ابهامات حاصله 
 نظارت بر تدوين ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوطه به ساخت و سازهاي شهري 
  ضوابط مصوب و طرحهاي تفصيلي در مناطق شهرداري به منظور ايجاد وحدت رويهنظارت بر حسن اجراي 
 هنظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده شهر بر اساس ضوابط و نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين و دستورالعمل هاي مربوط 
 ميسيون هاي ماده صد و دستورالعمل هاي صادره در اين زمينهنظارت بر بررسي فرمهاي تخلفات ساختماني آراي صادره ارسالي به ك 
 همكاري با اداره تدوين ضوابط و مقررات جهت ايجاد هماهنگي در واحدهاي شهرسازي مناطق در خصوص اجراي ضوابط و مقررات 
  هاي مرتبط به شهرداري مي باشد و يا امالكي كه مالكين بررسي توافق نامه هاي تنظيم شده بر روي امالك سطح شهر كه در طرح تعريض يا فضاي سبز يا كاربري

 درخواست تغيير كاربري و يا افزايش تراكم و غيره دارند
 پاسخ به مكاتبات ادارات، مناطق شهرداري،ارگانها، سازمانها، استانداري، محاكم قضايي و غيره 
  طرحهاي خدماتي و گستره هاي مختلفشركت در جلسات كميسيون طرحهاي ويژه شهري و بررسي تراكم متعلقه بر 
 بررسي گزارشات پرونده اي ارسالي مناطق تابعه و نيز بررسي گزارشات كارشناسان شهرسازي مركز 
 نظارت بر چگونگي تهيه خط پروژه گذرگاهها و كنترل بر و كف صادره از سوي مناطق شهرداري 
 لي واصله از مناطق با ساير واحدها و سازمانهاي وابسته تابعه شهرداريبررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصالح طرحهاي اجرايي و تفصي 
  اجرانظارت بر صدور تاييديه الزم مبني بر مطابقت ساختمان هاي احداث شده با نقشه هاي مصوب و تطبيق نقشه هاي ابتدايي با نقشه هاي در دست 
 يلي و سپس مكاتبات الزم صدور پروانهتطبيق نقشه هاي تاييد شده با مقررات و ضوابط شهرسازي و طرح تفص 
 اقدام در جمع آوري اطالعات و ارائه آنها جهت تهيه طرح هاي آماري 
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 بررسي و بكارگيري رويكردها و روشهاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و فعاليت ها و عملكردها 
 ت دانش و ارائه مستنداتاستخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديري

 پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها  
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  اداره نظارت بر اجراي ساختمان

 مربوطه ضوابط و ها بخشنامه ها، دستورالعمل ها، نامه آيين دقيق اجراي.  

 ساختمان هاي پروانه بر كنترل و نظارت.  

 ايمني هاي نامه آيين رعايت منظور به سازها و ساخت ايمني امور بر نظارت و هماهنگي 

 زلزله مقابل در سازي مقاوم(2800 بخشنامه اجراي بر نظارت(  

 موجود ساختمان روي طبقه افزايش يا و بنا افزايش هاي طرح كنترل.  

 سقف و فنداسيون اسكلت، مراحل در) باالتر و پيلوت و طبقه2 ( بلند هاي ساختمان كليه از فني بازديد. 

 ناظرين و مالكين شكايات به رسيدگي و پاسخگويي.  

 مهندسين عملكرد بررسي و ناظرين نظارت تحت بنايي مصالح هاي ساختمان از ادواري فني بازديد.  

 الزم تاييديه صدور و مصوب هاي نقشه با شده احداث هاي ساختمان مطابقت و نظارت 

 كار پايان و اجرا مرحله در ساختمان تاسيسات فني بازديد. 

 احداث حال در ساختمانهاي ايمني رعايت و شهرسازي مقررات و ضوابط خصوص در مختلف هاي استعالم به پاسخگويي و بررسي.  

 كار پايان خالف، عدم - بنا وضعيت گواهي صدور بر نظارت.  

 خصوص اين در محاسبين توسط بنا تقويت هاي طرح بررسي و مربوطه هاي ساختمان از بازديد و مناطق و صد ماده كميسيون از بنا استحكام هاي استعالم به پاسخ.  

 وظايف چارچوب در مافوق مقام سوي از محوله امور ساير انجام 

  
  
  
  


