شهرداری منطقه 20معاونت شه
گردش کار صدور پروانه ساختمانی

گردش کار دریافت تأییدیه نما

تشکیل پرونده
دانلود دفترچه راهنما از سایت کمیته نما و منظر شه
منطقه توسط طراح و تکمیل مدارک

بازدید
اداره طرح تفصیلی و بروکف

 -1تصاویری از بناهای همجوار و در صورت وجود بنای شاخص
-2تصاویر جانمایی 3بعدی در میان پالک های همجوار

-3بیان منطق طرح پیشنهادی توسط طراح

دستور نقشه

-4نقشه سایت پالن طرح پیشنهادی در میان بناهای همجوار و معابر

-5تصاویر سه بعدی رنگی از طرح پیشنهادی کلیه نماهای قابل رویت از

اخذ نقشه معماری و اخذ برگه تعهد مهندس

معبر
-6نقشه اندازه گذاری شده نما

واحد کنترل نقشه،بررسی نقشه،صدور فیش

-7نقشه معماری (پالن کلیه طبقات)

ارائه نشه نما،تکمیل مدارک و نقشه های مورد
نیاز

ارسال مدارک جهت طرح در کمیته نما به
صدور پروانه منطقه

پیش نویس پروانه رئیس طرح تفصیلی،رئیس
صدور پروانه،معاون شهرسازی،شهردار
مدارک تکمیل است

حضور طراحان محترم در

صدور پروانه ساختمانی

تأیید

ارائه پرینت دفترچه مدارک بهمراه مهر و امضاء مهندس معمار
ارائه لوح فشرده به منطقه حاوی موارد ذیل:
(فایل  GPEGنمای تأیید شده،نمای اندازه گذاری و کلیه نماهای قبلی)

مهر و امضاء نقشه های نما توسط دبیر کمیته

تحویل دفترچه به دفاتر خدمات الکترونیک
توسط مالک جهت آرشیو

دریافت فرم مصوبه نما از منطقه و اخذ مهر و

آرشیو توسط منطقه

رداری منطقه 20معاونت شهرسازی و معماری
گردش کار دریافت تأییدیه نما

نلود دفترچه راهنما از سایت کمیته نما و منظر شهری
منطقه توسط طراح و تکمیل مدارک

همجوار و در صورت وجود بنای شاخص

دی در میان پالک های همجوار

رح پیشنهادی در میان بناهای همجوار و معابر

نگی از طرح پیشنهادی کلیه نماهای قابل رویت از

ارک جهت طرح در کمیته نما به واحد

عدم بررسی و برگشت مدارک
جهت تکمیل

نقص در مدارک

صدور پروانه منطقه

ارسال به کمیته جهت بررسی و اظهار نظر
حضور طراحان محترم در جلسه کمیته بهمراه پرینت سه بعدی نما الزامیست

تأیید مشروط

طراحی

انجام اصالحات

طرح جدید و تکمیل
مدارک

