
 

 اجراییروش

 کنترل و رفع تخلفات ساختمانی

 -P-Z-4-1-01 کد مدرک:

  :شماره

 7از  1 شماره صفحه:

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجراییروش

 کنترل و رفع تخلفات ساختمانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محل امضاء:

 

 امضاء:محل 

 

 امضاء:محل 
 

 

 نام و نام خانوادگی:
 سمت:

 نام و نام خانوادگی:
 سمت:

 نام و نام خانوادگی:
 سمت:

 

 تاريخ تصويب کننده تاييد کننده تهيه کننده



 

 اجراییروش

 کنترل و رفع تخلفات ساختمانی

 -P-Z-4-1-01 کد مدرک:

  :شماره

 7از  2 شماره صفحه:

 

 

 

 هدف : -1

وسازهای شهری، برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی مشخص کردن رویه کنترل و نظارت بر ساختاجرایی روشن هدف از تدوین ای

وسازهای و پیشگیری از ساخت 100های تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده و توقیف ابزارهای تخلف، پیگیری و رسیدگی به پرونده

ساازمانی شاهرداری شایراز، درساط  ها و الزاماات درونین و مقررات شهرداریبا مقررات ملی ساختمان، قوانمطابق غیرمجاز شهری

 شهرداری منطقه است.

 دامنه کاربرد : -2

-شده، درحال ساخت و یا درحال تعمیرات درسط  شهرداری منطقاه را دربرمایهای ساختهدامنه این فرآیند کلیه ابنیه و ساختمان

 گیرد.

 : تعاریف و اصطالحات -3

 شود.نامیده می« منطقه»اجرایی به اختصار شهرداری منطقه که در این روش منطقه : -

« واحد تخلفات»اختصار اجرایی بهمنطقه، که دراین روششهرداری یساختمانو رفع تخلفاتکنترلواحد  : واحد تخلفات -

 شود.نامیده می

که  آوری و یک مامور اجرائیات؛امور جمعمیک سراکیپ،  تیمی متشکل از یک راننده، یک کارشناس زنی :اکیپ گشت -

وسازهای ساخت کنترلهای منطقه، زنی درمحدوده، وظیفه گشتتخلفات ساختمانی فعرواحد کنترل و از یعنوان بخشبه

 تخلفات را برعهده دارند.این و برخورد با  ، شناسایی تخلفات احتمالیهای ساختمانیدرحال انجام، کنترل پروانه

نامیده « انبار تخلفات»اختصار اجرایی بهورفع تخلفات ساختمانی، که در این روشانبار تخلفات واحد کنترل : اتانبارتخلف -

 شوند.می

یک نماینده از شواری اسالمی شهر، یک نماینده از قاوه قاااییه و یاک از متشکل نفره3 کمیسیونی : 100کمیسیون ماده  -

از رسایدگی باه دهناد و پا فرمانداری(، که در شهرداری منطقه تشاکیل جلساه ماینماینده از وزارت کشور )استانداری یا 

کنناد. نمایناده شاهرداری منطقاه نیاز در جلساات عنوان حکم اولیه پرونده صادر میهای تخلف، رای کمیسیون را بهپرونده
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تواند درجلساات حااور ی وی میضرورت، مالک یا وکیل قانونرأی نیست. همچنین بنابهکمیسیون حاوریافته، اما دارای حق

 شود.نامیده می« کمیسیون»اجرایی به اختصار شهرداری منطقه در این روش 100یابد. کمیسیون ماده 

از احکام برائت مالک، جریمه متخلف یاا قلاع و شهرداری منطقه که یکی 100رأی اولیه کمیسیون ماده رأی کمیسیون :  -

اجرایی باه اختصاار از ابالغ آن به طرفین، قابل اعتراض است. این رأی در این روشپ روز 10تخریب ملک بوده و حداکثر تا 

 شود.نامیده می« رأی کمیسیون»

ی قطعی توسط متخلف است کاه أاجرای ردرصورت  عدم 100کمیسیون ماده ازسوی ی صادره أآخرین ر ی استنکاف :أر -

 .تواند جریمه یا قلع باشدمی

 : راتها و اختیامسؤولیت -4

وساازها برعهاده اداره کنتارل و رفاع تخلفاات سااختمانی اجرایی درخصوص کنترل و نظارت بر ساختمسؤولیت اجرای این روش -

 شهرداری منطقه است.

شاده، برعهاده انبااردار اداره کنتارل و رفاع اجرایی درخصوص حفظ و نگهداری ابزارهای تخلف توقیافمسؤولیت اجرای این روش -

 انی شهرداری منطقه است.تخلفات ساختم

برعهاده مساؤول دبیرخاناه  100هاای تخلاف در کمیسایون مااده اجرایی درخصوص پیگیاری پرونادهمسؤولیت اجرای این روش -

 منطقه است. 100های تخلف برعهده اعاای کمیسیون ماده گیری درخصوص پروندهو تصمیم 100کمیسیون ماده 

-منطقه، برعهاده معااونوسازها درسط  شهرداریایی درخصوص کنترل و نظارت بر ساختاجربر اجرای این روشمسؤولیت نظارت -

 منطقه است.اجرایی شهرداری

هاا باه های تخلف ساختمانی و پیگیاری ارجااا ایان پرونادهاجرایی درخصوص تشکیل پروندهبر اجرای این روشمسؤولیت نظارت -

 ه است.برعهده معاون فنی شهرداری منطق 100کمیسیون ماده 

شاهرداری شایراز  شاهریخادماتدرسط  شهرداری شیراز برعهده معاونت اجرایی اجرای این روشعالیه بر حسنمسؤولیت نظارت -

 است.

-درسط  شهرداری شیراز، برعهده مادیریت کمیسایون 100های تجدیدنظر در آرای کمیسیون ماده مسؤولیت پیگیری درخواست -

 شهرسازی و معماری شهرداری شیراز است. زیرمجموعه معاونت 100های ماده 
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شهرداری منطقه درخصوص جرائم نقدی، برعهاده واحاد وصاول  100مسؤولیت پیگیری و اجرای احکام صادره در کمیسیون ماده  -

مطالبات اداره درآمد شهرداری منطقه و درخصوص جرائم قلع و تخریب، برعهده اداره کنترل و رفاع تخلفاات سااختمانی شاهرداری 

 نطقه است.م

 : مراجع -5

 قوانین و مقررات ملی ساختمان -

 100ماده  -مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری -

 : شرح روش -6

 : وسازکنترل و نظارت بر ساخت -6-1

 است. اجرائیات مامور و آوریجمع مامور اکیپ، ولمسؤ اکیپ، سر کارشناس از متشکل گشت اکیپ هر -

 دادساتان معااونین دساتورالعمل به باتوجه ،عمل آوردبه ممانعت قانون اعمال از نفعذی/مالک بعدی بمرات در کهدرصورتی -

 .گیردمی صورت گشت اکیپ و یاتئاجرا سوی از مقتای اقدامات

 طای و اقادام یأر اجارای به نسبت قانونی مهلت انقاای از پ  گشتی اکیپ مجاز، کاربری به تبدیل و تعطیل یأر اجرای -

 طریاقز ا کاه اسات قااایی ورود حکام به نیاز ممانعت درصورت شود.می اقدام 100 ماده کمیسیون یأر اجرای جلسهصورت

 .دشومی اقدام محل با هماهنگی پاسگاه انتظامی و شهرداری مرکزی اجرائیاتواحد 

 پیگیاری بهنسبت مرکزی شهرداری اجرائیاتواحد  و حقوقی واحد همکاری با اجرایی، مراحل از هریک در درگیری صورت در

 .شودمی اقدام قاایی

 قصاوری خود وظایف در ساختمان ناظر مهندس که شود مشخص ی ساختمانیهاتخلفکنترل و نظارت بر  در کهدرصورتی -

سااختمان  مهندسای نظاام ساازمان به کتبی صورتهب واحد تخلفات موارد تخلف ویا قصر مهندس ناظر را ،استشده مرتکب

 نماید.می اعالم

 (.D-__-3-3-01« )وساز(ونظارت بر ساختتخلفات ساختمانی )کنترلفلوچارت فرآیند کنترل و رفع»مطابق 

 : اخذ حکم ورود به ملک -6-2
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 (.D-__-3-3-01« ))اخذ حکم ورودبه ملک( تخلفات ساختمانیورفعفلوچارت فرآیند کنترل»مطابق 

 : توقیف ابزار تخلف -6-3

 (.D-__-3-3-01« )تخلفات ساختمانی )توقیف و نگهداری ابزار تخلف(یند کنترل و رفعفلوچارت فرآ»مطابق 

 : 100پیگیری تخلف در کمیسیون ماده  -6-4

 (.D-__-3-3-01(« )100ماده)پیگیری تخلف در کمیسیون ساختمانیورفع تخلفاتفلوچارت فرآیند کنترل»مطابق 

 : 100اجرای احکام کمیسیون ماده  -6-5

 (.D-__-3-3-01(« )100)اجرای احکام کمیسیون ماده  تخلفات ساختمانیورفعفلوچارت فرآیند کنترل»مطابق 

اداری درخواست تجدید نظر در ، اگر مالک ازطریق دیوان عدالت100در هرمرحله از اجرای احکام صادره در کمیسیون ماده 

اداری رأی به دور رأی نهایی دیوان، اگر دیوان عدالتحکم را نماید، ضمن ارائه تعطیلی موقت رأی صادره کمیسیون تا ص

روزه حکم کمیسیون به مالک، 10صورت؛ طی ابالغ منتفی خواهدشد، درغیراین 100برائت مالک دهد، رأی کمیسیون ماده 

 شود.رأی کمیسیون مجدداً اعالم و اجرا می

 : مستندات -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-3-3-01« )03~01-وساز(ونظارت بر ساختتخلفات ساختمانی )کنترلرفعفلوچارت فرآیند کنترل و » -

 (.D-__-3-3-01« ))اخذ حکم ورودبه ملک( تخلفات ساختمانیورفعفلوچارت فرآیند کنترل» -

 (.D-__-3-3-01« )تخلفات ساختمانی )توقیف و نگهداری ابزارتخلف(فلوچارت فرآیند کنترل و رفع» -

 (.D-__-3-3-01« )03~01-(100مادهدرکمیسیونتخلف)پیگیری ساختمانیورفع تخلفاتیند کنترلفلوچارت فرآ» -

 (.D-__-3-3-01« )02~01-(100ماده )اجرای احکام کمیسیون تخلفات ساختمانیورفعفلوچارت فرآیند کنترل» -

7 

 سوابق کیفیت : -2-
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ف
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 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 ایگانیمحل ب مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

 √  F-Z-4-1-01 واحد زنی¬گزارش گشت 1
 دفتردار

 واحد تخلفات

 بایگانی

 واحد تخلفات
 سال 2

 √  F-Z-4-1-02 رسیدگی به شکایات تلفنی شهروندان 2
 دفتردار

 واحد تخلفات

 بایگانی

 واحد تخلفات
 سال2

 √  F-Z-4-1-03 انیصورتجلسه تخلفات ساختم 3
 کارشناس

 زنیگشتاکیپ 

 -پرونده تخلف

 کدنوسازی ملک

 ازسال پس2

 شدن پروندهبسته

 √  F-Z-4-1-04 وساز غیرمجازاخطار کتبی ساخت 4
 کارشناس

 زنیگشتاکیپ 

 -پرونده تخلف

 کدنوسازی ملک

 ازسال پس2

 شدن پروندهبسته

 √  F-Z-4-1-05 اخطار کتبی به ناظر ساختمان 5
 کارشناس

 زنیگشتاکیپ 

 -پرونده تخلف

 کدنوسازی ملک

 ازسال پس2

 شدن پروندهبسته

 √  F-Z-4-1-06 فرم اعالم تعطیلی کار و اخطارکتبی 6
 کارشناس

 زنیگشتاکیپ 

 -پرونده تخلف

 کدنوسازی ملک

 ازسال پس2

 شدن پروندهبسته

 √  F-Z-4-1-07 کار لیاعالم تعط 7
 کارشناس

 زنیگشتاکیپ 

 -ده تخلفپرون

 کدنوسازی ملک

 ازسال پس2

 شدن پروندهبسته

 √  F-Z-4-1-08 تعهدنامه متخلف ساختمانی 8
 کارشناس

 زنیگشتاکیپ 

 -پرونده تخلف

 کدنوسازی ملک

 ازسال پس2

 شدن پروندهبسته

 √  F-Z-4-1-09 صورتجلسه تحویل ابالغیه به بستگان  9
 دفتردار

 واحد تخلفات

 -پرونده تخلف

 ملک کدنوسازی

 ازسال پس2

 شدن پروندهبسته

10 
 فرم اعالم نتیجه شکایت

 از متخلف ساختمانی
F-Z-4-1-10  √ 

 دفتردار

 واحد تخلفات

 -پرونده تخلف

 کدنوسازی ملک

 ازسال پس2

 شدن پروندهبسته

11 
زنی واحد های گشتمشخصات اکیپ

 ورفع تخلفات ساختمانیکنترل
F-Z-4-1-11 √  

 دفتردار

 واحد تخلفات

 بایگانی

 واحد تخلفات
 دائمی

 انباردار تخلفات √  F-Z-4-1-12 تخلفاتواحد فرم تحویل کاال به انبار  12
 -پرونده تخلف

 انبار واحدتخلفات

 ازسال پستا یک

 کاال از انبارخروج

13 
مجوز ترخیص کاال از انبار واحد 

 تخلفات
F-Z-4-1-13  √ انبار واحدتخلفات انباردار تخلفات 

 ازال پستا دوس

 کاال از انبارخروج

14 
قانون  100ماده  ونیسیکم یرأ

 اه یشهردار
F-Z-4-1-15  √ 

 کمیسیون دبیر

 100ماده 

پرونده تخلف در 

 دبیرخانه کمیسیون
 سال 5

 √  F-Z-4-1-16 100ی کمیسیون ماده أفرم اعتراض به ر 15
 کمیسیون دبیر

 100ماده 

پرونده تخلف در 

 دبیرخانه کمیسیون
 سال 5
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16 
فرم ارسال پرونده تخلف به کمیسیون 

 100ماده 
F-Z-4-1-17  √ 

کارشناس تخلفات 

 ساختمانی

پرونده تخلف در 

 دبیرخانه کمیسیون
 دائمی

 √  F-Z-4-1-18 نامه اخطار اجرای حکم به مالک 17
 مسؤول اجرای

 احکام کمیسیون

 بایگانی

 واحد تخلفات

 ازسال پس2تا 

 اجرای رأی

 √  F-Z-4-1-19 ایی اجرای حکم به مالکنامه اخطارنه 18
 مسؤول اجرای

 احکام کمیسیون

 بایگانی

 واحد تخلفات

 ازسال پس2تا 

 اجرای رأی

19 
صورتجلسه اجرای احکام کمیسیون 

 100ماده 
F-Z-4-1-20  √ 

 مسؤول اجرای

 احکام کمیسیون

 بایگانی

 واحد تخلفات

 ازسال پس2تا 

 اجرای رأی

20 
متخلف  هیغصورتجلسه الصاق ابال-

 یساختمان
F-Z-4-1-21  √ 

 مسؤول اجرای

 احکام کمیسیون

 بایگانی

 واحد تخلفات

 ازسال پس2تا 

 اجرای رأی

 

 مدارک مرتبط : -7-3

 (.P-0-3-0-01« )های مردمیاجرایی دریافت و پیگیری گزارشروش» -

 (.P-__-0-3-01« )اجرایی پیگیری امورحقوقیروش» -

 (.P-__-2-2-02« )نترل درآمدهااجرایی دریافت و کروش» -

 (.P-__-2-1-01« )اجرایی صدور مجوزهای شهرسازیروش» -

 (.P-__-3-4-02« )اجرایی مدیریت ارائه خدمات شهریروش» -

 (.P-A-3-1-01« )100اجرایی تجدیدنظر در آرای کمیسیون ماده روش» -

 : تغییرات در سند -8

 رخالصه تغیی مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر

   

   

 

 


