
 

 

 

 برابر ضوابط شهرسازی باشد

 5ارسال به شورای شهر و کمیسیون ماده 

)پس ازتهیه کسری مدارک توسط مالک وارئه آن 

به کارشناس مربوط حداکثر زمان بررسی پرونده 

وارسال به شورای اسالمی شهر دوروز وپس از 

ازشورای شهر حداکثر زمان جهت برگشت پرونده 

بررسی مجدد وارسال پرونده به اداره کل مسکن 

زمان بررسی پرونده وشهرسازی یک روز می باشد(.)

 درکمیته کار وکمیسیون نامشخص میباشد(

 

 بله خیر

تعیین تکلیف در 

  5کمیسیون ماده 

 

  اصالح پروانه،تبدیل وافزایش بناپروانه ،فرآیند صدور 

 )ملک تخلف نداشته باشد(

درصورت ) ینوساز زعوارضیوواری کدنوساز افتیپرونده،در لیتشکی : واحدنوساز

 تکمیل بودن مدارک توسط مالک، حدود سی تاچهل دقیقه برای هر پرونده(

) 

 دقیقه(51پرونده برای هر) هنقشی بررو ملکیی جانما:  GISواحد 

) 

 

 دقیقه(51دقیقه تا1) مدارک واسکن درخواست ثبت:  پرونده لیتشک

 

 واحد شهرسازی

 میباشد و دقیقه1برای تمامی پرونده ها حداکثر ) -دیبازد کارشناس اعالم

 روز است(3تا 2نوبت بازدید بیبن 

) 

 

پس از انجام بازدید یک الی دو روز ) ستمیددرسیبازد گزارش وثبت دملکیبازد

 به مراحل بعدی میباشد( زمان ثبت اطالعات و ارجاع

) 

 
پس از ) یلیتفص طرح کارشناس توسطی لیتفص وطرح بروکف اطالعات ثبتوی بررس

روز درصورت داشتن 3ارائه کلیه مدارک مورد نیاز از نیم ساعت تا

تعریض وتعیین خط پروژه جهت هماهنگی با واحد عمران وحقوقی 

 وامالک(

) 

 

 

)درصورت تکمیل بودن  مالک درخواستی بررس :ونیسیکم نییتع

دقیقه زمان نیاز است.ارسال به کمیسیون پیشنهادات/ماده 03پرونده

 پنج/نظر مسئولین مافوق (

 

 یواحدحقوق وی فرهنگ راثیوم ،برقیوشهرساز مسکن ازادرات استعالم

 ( ازین درصورت)

)مشروط به صحیح بودن نقشه  شده ارائهی ها نقشه وکنترل دستورنقشه هیته

ها واخذ نظرات کمیسیون های پیشنهادات وماده پنج جهت انطباق با 

 ضوابط شهرسازی وتأیید نقشه ها حداکثر یک روززمان نیازدارد (

)یک الی  ازواحددرآمد قبل اطالعات هیکل کنترل:ی وشهرسازی فن کارشناس

 دوساعت(

 تشکیل می گردد. 21الی 21جلسات هرچهارشنبه ساعت:  کمیسیون پیشنهادات

) 

 

اگر پرونده فاقد ) یزیواری شهایف وثبت شیصدورف:  واحددرآمد

مشکل اعتبار سنجی و یا برنامه مشکل نداشته باشد برای 

پایانکار  ،و برای پرونده های صدور پروانهدقیقه 33هراستعالم 

 (دقیقه زمان میبرد13ومشابه حدودأ

 

 
 (دقیقه55حدود هر پرونده) دپروندهییوتای درآمدوبررس سرپرست

 

 

 (ده دقیقه) کاربر غامیوپیی نهای بررسی : واحدنوساز

 

 مالک توسطی معماری ها نقشه همراه بهی محاسباتی ها نقشه ارائه

 

 ارسال به نظام مهندسی

 

درصورت تکمیل بودن مدارک ) یواحدتجار داشتن درصورت:  کسبواحد

 (دقیقه زمان میبرد23تا3بین 

) 

 

 

درصورت نداشتن تخلف ) کاربر غامیوپی بده عدمی بررس:  اتیواحداجرائ

 (دقیقه زمان نیاز است51اشتن تخلف ودر صورت ددقیقه 1هرپرونده

 

 

 

پس ) پرونده لیمدارک،تکم هیاخذکل:  صحت سنجی اولیه یواحدشهرساز

 (از تکمیل مدارک توسط مالک ،یک الی سه روز

 

 
بررسی وکنترل وثبت ) پایانکار سیشنویپ هیته:  نهایی یسنج صحت

اسامی مهندسین ودرنهایت صدور پیش نویس که با توجه به نوع 

ومحتویات هرپرونده به طور متوسط بین یک الی سه روز زمان نیاز 

 (است.

 

 
 (یک روز) داتییازتا قبل پروندهیی نهای بررس:  جامع طرح

 

 
 رانیمد دییتا

 
 دوروز( الی)یک  یواحدشهرساز مسئول توسط دپروندهییتا

 

 
  2 و 5 نیناظر توسط دپروندهییتا

 
 دمعاونتییتا

 دشهردارییتا 

 
 )یک روز( یشهرسازی گانیبا به لیوتحو صدورپروانه

 

 .ازطریق ارسال پیامک به مالکین اطالع رسانی میگردد پروانهمراحل صدور 


