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» د«و قسمت اخير بند  ١٣٨٩فروش ساختمان مصوب  قانون پيش ٢٢در اجراي ماده 
و شناسنامه فني دستورالعمل  ٢٥/٣/١٣٩٣نامه اجرايي قانون مذكور مصوب  ماده يك آئين

  گردد. ساختمان، به پيوست جهت استطالع عموم و به منظور ابالغ قانوني و انتشار ارسال مي
  وزير راه و شهرسازي ـ عباس آخوندي

  دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان
و  ١٣٨٩فروش ساختمان مصوب  قانون پيش ٢٢اين دستورالعمل در اجراي ماده

براي صدور شناسنامه فني ساختمان  ١٣٩٣نامه اجرايي آن مصوب  ) آئين١ماده (» د« بند
  گردد. تدوين و ابالغ مي

  باشد. شكل و محتوا شناسنامه فني ساختمان بشرح پيوست اين دستورالعمل ميـ ١ماده
شهرداري هر شهر و ساير مراجع قانوني صدور پروانه ساختمان، شناسنامه ـ ٢ماده

ها عالوه بر شماره  كند و براي آن طور جداگانه صادر مي فني ساختمان را براي هر واحد به
  دهد. ثبت دبيرخانه و تاريخ صدور، شماره مسلسل اختصاص مي

شهرداري و ساير مراجع قانوني صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فني ـ ٣ماده
  يد.نما كند و نسخه دوم آن را نگهداري مي ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر مي

ها و ساير مراجع قانوني صدور پروانه ساختمان، تمام وظايف و  شهرداريـ ٤ماده
باشد، به متقاضي  الزاماتي را كه براساس شناسنامه فني ساختمان برعهده متقاضي مي

  كند. اعالم و امضا وي را مبني بر اطالع از آن اخذ مي
 حي حسب مورد اطالعاتمهندسان طراح معمار و عمران مكلفند در زمان طرا ـ ٥ماده

 هاي مربوط درج كنند. واحدها مربوط به جداول شناسنامه فني ساختمان را در نقشه
  گذاري شود. ها شماره ها بايد به طور يكسان در كليه نقشه ها و انباري پاركينگ

كننده مكلفند اطالعات مندرج در شناسنامه فني  مهندسان ناظر هماهنگ ـ ٦ماده
هاي مصوبه ضميمه آن تطبيق داده و آن را مهر و  ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه

  امضا نمايند.
ها و ساير مراجع قانوني صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت  شهرداريـ ٧ماده

خريدار تصوير مصدق پروانه ساختمان و  فروشنده و پيش درخواست متقاضي اعم از پيش
  هاي مصوب را به متقاضي شناسنامه فني ساختمان تحويل دهد. نقشه

فروش ساختمان از جمله تأييد  هاي مندرج در قانون پيش صدور تأييديه ـ ٨ماده
و  ها ريشناسنامه فني ساختمان جز وظائف نظارتي مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهردا

ساير مراجع قانوني صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هيچ گونه مبلغي تحت هر عنوان 
  باشند. ها و صدور شناسنامه فني ساختمان نمي بابت هزينه صدور اين تأييديه

  تصويب و ابالغ شد. ٢١/٦/١٣٩٥اين دستورالعمل در تاريخ 
  وزير راه و شهرسازي ـ عباس آخوندي
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