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 به نام خدا
 
گفتارپيش  

 
ها توسط مقررات ملّي ساختمان در تمامي كشورها قواعدي هستند كه به نحوي اجراي آن

كند. ادراك مشترك كليه عوامل و عناصر مرتبط اعم از يشهروندان الزام قانوني پيدا م
گردد كه منافع ملّي ناشي از حفظ و مردم و مهندسان، موجب ميمحلي،  هايدولت، دولت
  ملّي و هم چنين حفظ جان و منافع عمومي  هايگذاريوري از سرمايهافزايش بهره

هاي جرايي و يا منافع دولتهاي اها بر منافع سازماني دستگاهبرداران ساختمانبهره
گذاران ترجيح داده شود. بديهي است توافق و محلي و هم چنين منافع فوري سرمايه
ها در قالب برنامه توسعه نظام ملّي ساخت و ساز التزام بر اين دسته از منافع و خواسته

  يابد. تحقق مي
نظارت  -راحي هاي مهندسي و فني ساختمان (طمقررات حاكم بر جنبه 1366از سال 

اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازي در قالب مقررات ملّي ساختمان به تدريج وضع و  -
 هاياي و سازماناستفاده از آن الزامي شده است. توسعه آموزش عالي، مراكز فني و حرفه

نظام مهندسي موجب افزايش نيروي انساني متخصص و ماهر در سطح كشور گرديد و 
هاي ساختماني نيز به نامهررات ملّي ساختمان و استانداردها و آيينبه موازات آن مق

اي مورد بازنگري و تجديد همت اساتيد و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دوره
اي از كمال و غنا رسيده است اند. در حال حاضر اين مقررات به درجهچاپ قرار گرفته

نياز نسبي دانشگاهيان و جامعه كه به عنوان مرجع و منبع آموزشي ضمن تأمين 
برداران، ابزار و مرجع كنترل الزم را براي اطمينان از مهندسي كشور، سازندگان و بهره

  كيفيت ساخت و سازها براي ناظران و بازرسان فراهم نموده است. 
هاي اخير با قبل از تدوين اي در سالها بويژه از حيث سازهمقايسه كيفيت ساختمان

ها و سير ي ساختمان مؤيد تأثير اين مقررات در ارتقاي كيفيت ساختمانمقررات ملّ
باشد اما تكاملي آن در جهت تأمين ايمني، بهداشت، رفاه و آسايش و صرفه اقتصادي مي



هاي جهاني فاصله با مقايسه آمار كمي و كيفي، وضع موجود كشور با ميانگين شاخص
  قابل توجهي وجود دارد. 

هاي پيش گفته شده الزم است اوالً نهادهاي حاكميتي شاخص براي جبران فاصله
ريز و مراجع صدور پروانه ساختارهاي كنترل و نظارت را مورد گذار و برنامهسياست

تري نسبت به توليد، توزيع و مصرف مصالح بازنگري قرار داده تا سيستم نظارت جدي
هاي نظام مهندسي انياً سازماناستاندارد و اجراي مقررات ملّي ساختمان اعمال گردد. ث

ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي بيش از پيش در اي دانشگاههاي حرفهساختمان، تشكل
هاي عيني رعايت مقررات ياد ترويج و تبيين مقررات وضع شده، الگوسازي و ارايه نمونه

الثاً هاي نوين و به نمايش گذاشتن مزاياي آن تالش نمايند. ثآوريشده و معرفي فن
مهندسان و سازندگان كه وظيفه اساسي در اعمال ضوابط و مقررات ساختماني را در 
طراحي، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رساني دانش فني و 

اي خود نسبت به اجراي مقررات ملّي اي و با تكيه بر اصل اخالق حرفهمهارت حرفه
يده و كارفرمايان و مالكان نيز تشويق يا ملزم به ساختمان بيش از پيش اصرار ورز

-برداران نهايي ميرعايت مقررات ملّي ساختمان آن شوند. همچنين مردم به عنوان بهره

توانند با افزايش سطح آگاهي از حقوق خود نقش اساسي در ارتقاي كيفيت از طريق 
يزه رقابت در ارايه ها و ايجاد انگوري ساختمانافزايش مطالبات در كيفيت و بهره

  هاي با كيفيت ايفا نمايند. ساختمان
در خاتمه از كليه اساتيد و صاحبنظران و تدوين كنندگان كه از ابتدا تاكنون در تدوين 
و تجديدنظر مباحث مقررات ملّي ساختمان تالش نموده و در همفكري و همكاري با 

. همچنين براي دست اندركاران گزارماند، سپاساين وزارت از هيچ كوششي دريغ ننموده
هاي نظارتي و كنترلي مراجع صدور پروانه و كليه عزيزاني كه ساخت و ساز از دستگاه

پندارند، آرزوي موفقيت و اجراي اين مقررات را خدمتگزاري به ميهن و مردم خويش مي
  نمايم. سربلندي در پيشگاه خداي متعال مي
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  ابالغيه قانون: 
  
  ق- 4775شماره :          جمهوري اسالمي ايران  

  28/12/1374تاريخ:           مجلس شوراي اسالمي
  پيوست : دارد            دفتر رئيس        
  
  

  بسمه تعالي
  

  حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  
دولت در خصوص نظام مهندسي  20/4/1374مورخ  62743اليحه شماره      

نبه مورخ شو كنترل ساختمان كه يك فوريت آن در جلسه علني روز سه
شنبه مورخ تصويب شده بود. در جلسه علني روز سه 20/4/1374
مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي تصويب و به تأييد شوراي  22/12/1374

نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به 
 گردد. پيوست ارسال مي

  علي اكبر ناطق نوري                    
  لس شوراي اسالميرئيس مج  
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  15698شماره :               جمهوري اسالمي ايران 
   9/1/1375تاريخ :                 رئيس جمهور  

  
 

  بسمه تعالي
 

 
  وزارت مسكن و شهرسازي

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در جلسه علني روز سه شنبه      
چهار مجلس شوراي  و هفتاد و سيصد و دوم اسفند ماه يكهزارومورخ بيست

به تأييد شوراي نگهبان رسيده و  27/12/1374اسالمي تصويب و در تاريخ 
واصل گرديده است، به پيوست  28/12/1374ق مورخ - 4775طي نامه شماره 

  گردد. جهت اجراء ابالغ مي
  

  اكبر هاشمي رفسنجاني
  رئيس جمهور                        
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  كليات، اهداف و خط مشي   - فصل اول
اختمان عبارت است از مجموعه تعريف: نظام مهندسي و كنترل س - 1ماده  □

اي و صنفي ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهنامهقانون، مقررات، آئين
اف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء دكه در جهت رسيدن به اه

  شود. گذاشته مي
  اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:  - 2ماده  □
  زشهاي اسالمي در معماري  و شهرسازي.تقويت و توسعه فرهنگ و ار  - 1
هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه  - 2

 و شهرسازي.

 تأمين موجبات رشد و اعتالي مهندسي در كشور.  - 3

ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و   - 4
  .وريي ساختمان و افزايش بهرهمقررات ملّ

 باال بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.  - 5

 ها در اين بخش.ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه  - 6

 دهيي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهوضع مقررات ملّ  - 7
مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت 

رداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و باز مردم به عنوان بهره
وري منابع مواد و انرژي و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره

 ي. هاي ملّسرمايه

 گذاري خدمات مهندسي.تهيه و تنظيم مباني قيمت  - 8

ي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و الزام به رعايت مقررات ملّ  - 9
هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي،  مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و
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برداران و تمام اشخاص حقيقي و شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره
حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و 
فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و 

 اي و صنوف ساختمان. ندسي و حرفهشهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مه

 ها و صنوف ساختمانياي مهندسان و صاحبان حرفهجلب مشاركت حرفه - 10
 تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.  در 

تر مهندسان در انتظام امور براي تأمين مشاركت هر چه وسيع - 3ماده  □
ن نظام مهندسي سازمااي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور حرفه

شود و در خوانده مي سازمانكه از اين پس در اين قانون به اختصار  ساختمان
استان كه از اين  مهندسي ساختمان سازمان نظامهر استان يك سازمان به نام 

شود، طبق شرايط ياد شده در اين ناميده مي سازمان استانپس به اختصار 
شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي نامه اجرايي آن تأسيس ميقانون و آئين

 باشند. بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي

از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت  - 4ماده  □
كشور در هر محل حسب مورد اعالم نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي 

در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت به آن دسته از امور فني 
اي است. اين صالحيت شود، مستلزم داشتن صالحيت حرفهشده تعيين مي ياد

و در مورد  مهندسي پروانه اشتغال به كاردر مورد مهندسان از طريق 
يا  پروانه اشتغال به كار كاردانيكاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق 

شود. احراز مي پروانه مهارت فنيكارگران ماهر از طريق و در مورد  تجربي
پروانه اشتغال به كار كارداني و  پروانه اشتغال به كار مهندسيمرجع صدور 
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 پروانه مهارت فنيوزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور  و تجربي
  گردد. وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي

اي ل و تغيير مدارك صالحيت حرفهشرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطا     
موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال 

  شود. نامه اجرايي اين قانون معين ميدارندگان آنها، در آئين
و وزارت كار و امور اجتماعي حسب  شهرسازيوزارت مسكن و  - 1تبصره

با استفاده از همكاري سال از تاريخ ابالغ اين قانون  10مورد موظفند ظرف 
اي و صنفي شاغل در اين شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه

اي اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحله
امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به 

همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه  خشهابصنوف و حرف فني شاغل در اين 
  بيني خواهد شد. اجرايي مربوط پيش

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات  - 2تبصره
  اي موقت دريافت دارند. موضوع اين قانون بايد مدارك صالحيت حرفه

  تشكيالت، اركان، وظايف و اختيارات سازمان   - فصل دوم
هيأت عمومي ها، استان سازمانعبارت است از هر يك از  ازمانساركان  - 5ماده  □

  .شوراي انتظامي نظام مهندسيو  رئيس سازمان، شوراي مركزي سازمان، سازمان
نفر داوطلب عضويت  50براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل  - 6ماده  □

 اصلي هايرشتهاز بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در 
شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي،  مهندسي

 برداري و ترافيك باشند ضروري است. شهرسازي، نقشه
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شود كه مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطالق مي - 1تبصره 
تاريخ تسليم درخواست عضويت،  ماه ممتد پيش از 6حداقل متولد آن استان يا 

  يم باشد. ن استان مقدر آ
  توانند عضويت يابند. نمي سازمانهر يك از مهندسان در بيش از يك  - 2تبصره
هاي رشتهعضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در  - 7ماده  □

سازمان در  مهندسي ساختمانهاي مرتبط با و اشخاص حقيقي در رشته اصلي
  بالمانع است.  استان

 شودهايي اطالق ميبه كليه رشته ي ساختمانمهندسهاي مرتبط با رشته - 1تبصره 
متفاوت بوده ولي محتواي علمي  6ياد شده در ماده  هاي اصليرشتهكه عنوان آنها با 

 التحصيالندر ارتباط باشد و فارغ %70بيش از  هاي اصليرشتهو آموزشي آنها با 
جراء، هاي طراحي، محاسبه، اها خدمات فني معيني را در زمينهاينگونه رشته

و  ساختماننگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي 
كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير شهرسازي عرضه مي

  نباشد.  هاي اصلي مهندسي ساختمانرشتههمطراز خدمات  عرفاً
اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي حدود صالحيت حرفه - 2تبصره

ها توسط كميسيوني متشكل از و عناوين اين رشته ساختمان مهندسي مرتبط با
رئيس نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و 

رسد. مرجع تطبيق تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي مي سازمان
عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صالحيت 

 رندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است. اي داحرفه
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داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي  سازمان استانهر  - 8ماده  □
انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان 

توانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مي استان سازمانهايباشد. مي
 شوراي مركزيبزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد  مناطق مختلف شهرهاي

و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها 
تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا  سازمان استان

  در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.  سازمانبخشي از وظايف مستمر 
از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي  سازمان استانمجمع عمومي  - 9ماده  □

كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در  سازمانعضو داراي حق رأي 
شود هاي مرتبط است تشكيل ميو رشته هاي اصلي مهندسي ساختمانرشته

  و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است: 
  الف: انتخاب اعضاي هيأت مديره.

  ع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعالم نظر نسبت به آن.ب : استما
  . هيأت مديرهو بودجه پيشنهادي  سازمان استانبررسي و تصويب ترازنامه ساالنه ج : 

د : تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت ساالنه اعضا و ساير منابع 
  . هيأت مديرهبر اساس پيشنهاد  سازماندرآمد براي 

هاي نامهو اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين: بررسي  ه
  باشد.و در صالحيت مجمع عمومي مي سازمان استانمربوط به عهده 

العاده به جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق - 1تبصره 
شود، به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجالس عادي تعيين مي

  شود. ت هيأت مديره تشكيل ميدعو
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شهرسازي جهت  هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و     
باشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شركت در جلسات مجمع عمومي مي

  شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت. 
، نمايندگان اشخاص نسازمان استادر صورت تصويب هيأت مديره  - 2تبصره 

توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومي مي سازمانحقوقي عضو 
  دعوت شوند و در آن حضور يابند. 

العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد بازرسان در اولين جلسه فوق - 3تبصره 
  شوند. هيأت مديره تعيين مي

اي خواهد بود كه از داراي هيأت مديره سازمانهاي استانهر يك از  - 10ماده  □
براي  هاي اصلي مهندسي ساختمانرشتهبين اعضاي داوطلب واجد شرايط در 

يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره 
  بالمانع است. 

 سازمانهاي نظام مهندسيشرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره  - 11ماده  □
  باشد: به شرح زير مي

  جمهوري اسالمي ايران.دولت يت تابع  - 1
 نداشتن فساد اخالقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.  - 2

 داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخالق  - 3
 و شئون مهندسي.

 نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني.  - 4

مبين اسالم و وفاداري  داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين  - 5
 به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.

هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اقليت - تبصره
  باشند.اسالمي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي
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  نامه.اي به ميزان مندرج در آئيندارا بودن صالحيت علمي و حرفه  - 6
 25و  5ها بين سازمان استاناصلي هيأت مديره  تعداد اعضاي - 12ماده  □

  خواهد بود. هاي اصليرشتهنفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك 
كه نماينده يا  هاي اصلي مهندسي ساختمانرشتهدر هر يك از  - تبصره

ها دارند، يك نفر به عنوان عضو سازمان استاننمايندگاني در هيأت مديره 
  تخاب خواهد شد. البدل هيأت مديره انعلي
نامه اجرايي البدل در جلسات هيأت مديره در آئيننحوه شركت اعضاء علي     

  اين قانون معين خواهد شد. 
هيأت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از  - 13ماده  □
است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي  سازماننفر از اعضاي  7تا  3

خابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت وظيفه برگزاري انت
نامه اجرايي و اختيارات و وظايف هيأت ياده شده به شرح مندرج در آئين

  اجرايي اين قانون خواهد بود. 
هيأت اجرايي انتخابات موظف است صالحيت داوطلبان عضويت  - 1تبصره

  نمايد.  در هيأت مديره را ازمراجع صالحيت دار استعالم و بررسي
اولين دوره انتخابات هيأت مديره بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي  - 2تبصره

  شود. برگزار مي
بوده و داراي  سازماننماينده آن  سازمان استانهيأت مديره  - 14ماده  □

اي متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي انجام هيأت رئيسه
تواند به نامه اجرايي خواهد بود و مينوظايف خود به ترتيب مندرج در آئي

تعداد الزم كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض 
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 كاهد.اختيار هيأت مديره به اين كميسيونها و نمايندگيها از مسئوليت آن هيأت نمي
  شود.نيز محسوب مي سازمان استانرئيس هيأت مديره، رئيس 

  ختيارات هيأت مديره به شرح زير است: اهم وظايف و ا - 15ماده  □
ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمي در برنامه  - 1

  معماري و شهرسازي. 
و  مهندسي ساختمانهاي ريزي به منظور رشد و اعتالي حرفهبرنامه  - 2

 مشاغل مرتبط با آن. 

ساختمان و ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغالن در بخشهاي   - 3
 از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.  ازيشهرس

همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق   - 4
ي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و صحيح مقررات ملّ

 حسب درخواست.  سازمانهادي شهرها توسط اعضاي 

ط اشخاص حقيقي و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توس  - 5
حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان 

 از طريق مراجع قانوني ذيصالح.

مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صالحيت و ظرفيت اشتغال به كار   - 6
 هاي مشمول اين قانون.شاغالن در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه

اي اعضا و تشويق و حمايت از ي و حيثيت حرفهدفاع از حقوق اجتماع  - 7
اي و تخصصي و معرفي فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه

 طرحهاي ارزشمند.

و كارفرمايان و  مهندسي ساختمانهاي تنظيم روابط بين صاحبان حرفه  - 8
در زمينه ارجاع  ساختمان و شهرسازيكمك به مراجع مسئول در بخش 
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احبان صالحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد مناسب كارها به ص
 صالحيت در امور فني.

كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت   - 9
ي ساختمان مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملّ

 و استانداردها و معيارها.

شهرسازي در  كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و - 10
كميسيونها  محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در

و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت 
ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي مسكن و شهرسازي و شهرداري

 .استان سازمانطرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي 
 مات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختالفاتيارائه خد - 11

 داراي ماهيت فني است. كه

 همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالياي طبيعي.  - 12

 و ارائه آن به مجمع عمومي. سازمانتأييد ترازنامه  - 13

 جهت عضويت در كميسيونهاي سازمان استانمعرفي نماينده هيأت مديره  - 14
تالف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء حل اخ
 .سازمان

تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به  - 15
وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات 

 گردد.نامه اجرايي تعيين ميمهندسي در آئين

نامه اجرايي معين ين قانون در آئينساير مواردي كه براي تحقق اهداف ا - 16
 شود. مي
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براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي  - 1تبصره 
در جلسات كميسيونهاي  سازمان، نماينده هيأت مديره استان سازماناعضاي 

  حل اختالف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت. 
ها و ساير زارتخانهمفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت و - 2تبصره

  شود.دستگاههاي دولتي و كاركنان آنها در انجام وظايف محوله نمي
اي و جلب مشاركت اعضا يهاي حرفهربه منظور گسترش همكا - 16ماده  □

هاي تخصصي موجود در و كارشناسي دقيق تر مسايل ويژه هر يك از رشته
شته، متشكل از شود گروههاي تخصصي مهندسان هر راجازه داده مي سازمان

در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت  سازماناعضاي 
  نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. گروهها به موجب آئين

داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر  سازمان استانهر  - 17ماده  □
دس خوشنام حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهن

شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان كه به معرفي هيأت مديره و با حكم 
شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد سال منصوب مي 3براي مدت  ساختمان

 آنان بالمانع است. 

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص      
اردانهاي فني بعهده اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كتخلفات حرفه

شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين 
 شوراي انتظامي نظام مهندسيمجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در 

 شود. نامه اجرايي تعيين ميدر آئين

  



 

23 

مراجع قضائي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه  - تبصره
اي باشد، بنا به درخواست كه منشاء آنها امور حرفه استان مانسازاعضاي 

محل را نيز  سازمان استانتوانند، نظر كارشناسي مشتكي عنه يا خوانده مي
خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
م وصول استعالم، نظر خود را بطور كتبي اعالم نمايد و در صورت عدم اعال

به كار رسيدگي ادامه دهند. همچنين در ساير  توانند رأساًنظر، مراجع مربوط مي
توانند دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي مي

محل خواستار معرفي يك  سازمان استانجهت انجام كارشناسي نيز از 
سازمان هيأت مديره كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند. 

مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس  استان
يا كارشناسان صالحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در 

تواند مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت مديره مي
  مهال نمايد. با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط است

 باشدحسب مورد داراي يك يا چند بازرس مي سازمان استانهر  - 18ماده  □
 سازماننامه مالي نامه اجرايي آن و آئينكه موظفند در چارچوب قانون و آئين

رسيدگي و گزارشهاي الزم را جهت ارائه  سازمان استانبه حسابها و ترازنامه 
اختياراتي را كه به موجب  مي وظايف وبه مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تما

قوانين و مقررات عمومي بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان 
اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي مكلفند نسخه

به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطالع هيأت مديره حق مراجعه به كليه 
را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و  سازماناسناد و مدارك 

  شوند.  سازمانيا موجب وقفه در عمليات 
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سازمانهاي استان هيأت عمومي به منظور هماهنگي در امور  - 19ماده  □
 هيأت عموميكه از اين پس به اختصار  مهندسي ساختمان سازمان نظام
در سطح  تانسازمانهاي اسشود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره خوانده مي

هر سال يكبار يك جلسه عادي با حضور  يأت عموميهشود. كشور تشكيل مي
شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از  نماينده وزير مسكن و

كه ( در دو سوم استانهاي كشور سازمانهاي استانانتخاب و آغاز بكار هيأت مديره 
به  نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) 700كه داراي  ييسازمانهابايد دربرگيرنده تمام 

شوراي مركزي دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت 
 خوانده  شوراي مركزيكه از اين پس به اختصار  نظام مهندسي ساختمان

بنا به تصميم آخرين  هيأت عموميالعاده شود. جلسات فوقشود، تشكيل ميمي
و يا  شوراي مركزيو يا به تقاضاي دوسوم اعضاي  جلسه عادي آن هيأت

  دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. 
  بشرح زير است:  هيأت عمومياختيارات  وظايف و

به ميزان حداقل  شوراي مركزيانتخاب افراد واجد شرايط عضويت در  - الف
جهت البدل) دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته (با قيد اصلي و علي

 البدلمعرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي
  شوراي ياد شده از ميان آنها. 

  .شوراي مركزياستماع گزارش ساليانه   - ب
  .شوراي مركزيهاي عمومي پيشنهادهاي تصويب خط مشي - ج
 به آنها.  و ارائه طريق سازمانهاي استانحصول اطالع از فعاليتها، وضعيت و مشكالت  - د

نفر عضو  7نفر عضو اصلي و  25متشكل از  شوراي مركزي - 20ماده  □
نامه است كه از بين اعضاي در آئين هاي ياد شدهرشتهالبدل با تركيب علي
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و توسط  هيأت عموميمعرفي شده از سوي  سازمانهاي استانهيأت مديره 
شوراي اي شوند. اعضسال انتخاب مي 3شهرسازي براي مدت  وزير مسكن و

، خوشنام و سازمان استانبايد عالوه بر عضويت در هيأت مديره  مركزي
داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي 

  برجسته و ارزنده باشند. 
  به اين شرح است: شوراي مركزياهم وظايف و اختيارات  - 21ماده  □

هاي اين ينه اجراي اهداف و خط مشيريزي و فراهم آوردن زمبرنامه - الف
 ها و هماهنگي وزارت مسكن وسازمان استانقانون با جلب مشاركت 

  شهرسازي.
و  سازمان نظام مهندسيو  سازمانهاي استانبررسي مسايل مشترك  - ب 

 هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابالغ آنها. تعيين خط مشي

از طريق  سازمانانجام وظايف اركان هاي مناسب براي ايجاد زمينه  - ج 
ريزي، مديريت، مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه

اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد 
 باشد. اجراي مواد اين قانون كه به امور قضائي و انتظامي مربوط مي

يا بين  سازمانهاي استانان داخلي حل و فصل اختالفات بين ارك - د 
 سازمانبا  سازمانهاي استانبا يكديگر يا بين اعضاي  سازمانهاي استان

  خود از طريق داوري.
همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد  -  ه

از طريق مذاكره و   سازمانهاو  اصالح خط مشي آن  سازمانهاي استان
 ابالغ دستورالعملها. 
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همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي الزم در  - و 
زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح 

  هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.مختلف به وزارتخانه
دستگاههايي اجرايي در  شهرسازي و ساير همكاري با وزارت مسكن و - ز 

ي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه زمينه تدوين مقررات ملّ
  . اي و تخصصيو برگزاري مسابقات حرفه ملكي ساختمانهاو  شناسنامه فني

همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت  - ح 
ارد كارگران ماهر شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاند

  مهارت و كنترل آن.
گذاري اشخاص و تالش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه - ط 

 المنفعهمؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام
 و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرحها. 

تگاههاي المللي جهت كمك به دسآوري كمكهاي داخلي و بينجمع - ي 
  مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.

همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و  - ك 
كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاهداشتن دانش فني و 

  همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاهها. 
و دفاع از حيثيت و حقوق حقه  استان هايسازمانحمايت اجتماعي از اعضاي  - ل 

 محصوالت، كنندگانآنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف
  توليدات و خدمات مهندسي در بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي. 

كشور  مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل - م 
  المللي. و در سطح بين



 

27 

  مسكن و شهرسازي. و وزير هيأت عموميارائه گزارش عملكرد به   - ن 
به دولت و دستگاههاي  سازمان نظام مهندسيارائه نظرات مشورتي  - س

هاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و اجرايي در زمينه برنامه
  شهرسازي حسب درخواست دستگاههاي مربوط. 

در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره  شوراي مركزينجام وظايف ا
در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل  سازمانهاي استان

  انجام باشد، نخواهد بود. 
اي است متشكل از يك داراي هيأت رئيسه شوراي مركزي - 22ماده  □

ها با اكثريت آراء از بين منشيرئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و 
براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به  شوراي مركزيشوند. اعضاء انتخاب مي

كند و وزير ياد شده يك نفر را به عنوان وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي
شود، جهت صدور نيز محسوب مي رئيس سازمانكه  شوراي مركزيرئيس 

سه سال و  رئيس سازمانايد. دوره تصدي نمحكم به رئيس جمهور معرفي مي
دوره مسئوليت ساير اعضاي هيأت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان 

  باشد. بالمانع مي
و مسئوليت اجرايي  شوراي مركزيمسئوليت اجراي تصميمات  - 23ماده  □

  است.  رئيس سازمانالمللي با در مراجع ملي و بين سازمانو نمايندگي 
كه دو  سازماناز چهار نفر عضو  شوراي انتظامي نظام مهندسي - 24 ماده □

شوراي مركزي دو نفر ديگر با معرفي  شهرسازي و نفر با معرفي وزير مسكن و
نظرات  شود.و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضائيه تشكيل مي سازمان

  است.  ااالجربا اكثريت سه رأي موافق قطعي و الزم شوراي انتظامي نظام مهندسي
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هاي رشتهمهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در  - 25 ماده □
هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت و رشته اصلي مهندسي ساختمان

نامه موظفند پس از نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئين
رشته و پايه تحصيلي نامه براي هر فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آئين

 هاي تخصصي مربوط به رشته خود كارآموزي نمايند. شود، در زمينهتعيين مي

وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد  - 26ماده  □
سازمان، در خصوص چگونگي  هيأت عموميو گزارش  سازمانهاي استان

صورتي كه به دليل هاي الزم را بنمايد و در توصيه سازمانهاادامه كار آن 
، انحالل هر يك از آنها را الزم بداند، موضوع را در سازمانانحراف از اهداف 

 رئيس سازمانهيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و 
  االجراء خواهد بود. مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق الزم

تا زماني كه تشكيل نشده  انهاي استانسازمو  سازمانانجام وظايف قانوني  - تبصره 
شهرسازي است كه  است و همچنين در زمان تعطيل يا انحالل با وزارت مسكن و

نمايد و ظرف اين مدت موظف ماه به عنوان قائم مقامي عمل مي 6حداكثر به مدت 
  ياد شده خواهد بود.  سازمانهايبه برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد 

 ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهايتخانهوزار - 27ماده  □
نامه خاصي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئيندولتي و شهرداريها مي

كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به 
از  رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستريتصويب هيأت وزيران مي

شوند استفاده معرفي مي سازمان استانمهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيله 
   نمايند.
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  امور كاردانها و صنوف ساختماني   - فصل سوم
ماه از زمان  6وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف  - 28 ماده □

اي مناسب براي كاردانهاي ابالغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيالت حرفه
اي نامههاي موضوع اين قانون را در قالب آئينها و حرفهني شاغل در رشتهف

  تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد. 
وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابالغ اين قانون به عضويت  -  29 ماده □

) قانون نظام صنفي درخواهد آمد. وزارت 52موضوع ماده ( نظارت هيأت عالي
ماه از  6ن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر مسك

نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام تاريخ تصويب اين قانون آئين
 نمايد. صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي

 كنترل ساختمان و مقررات فني   - فصل چهارم

سازي ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركشهرداري - 30ماده  □
و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر 

) اين قانون براي صدور 4اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (
هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص و ساير مجوزها تنها نقشه پروانه

حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صالحيت مربوط حقيقي و 
امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين 

  اشخاص در حدود صالحيت مربوط استفاده نمايند. 
هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع در مواردي كه نقشه - 31ماده  □

فكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا صدور پروانه ساختماني و ت
شود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده تعهد نظارت مي
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وليت ئمديرعامل يا رئيس مؤسسه تهيه كننده نقشه است و امضاي وي رافع مس
محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه ها توسط اشخاص حقيقي  ،طراح

  ا و يا تعهد نظارت شده باشد. ديگر در رشته مربوطه امض
) اين 4اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده ( - 32ماده  □

اي خواهد بود. در محلهاي ياد قانون موكول به داشتن مدارك صالحيت حرفه
  شود. شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي

صالحيت در امور فني  مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك - الف
  كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صالحيت است. 

   اشتغال به امور فني خارج از حدود صالحيت مندرج در مدرك صالحيت. - ب 
تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات  - ج 

  فني بدون داشتن مدرك صالحيت مربوط. 
راحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و ارائه خدمات مهندسي ط - د 

حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل 
  ساختمان آن پروژه را نيز برعهده دارند. 

  اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا،  - 33ماده  □
دهي ز ايمني، بهداشت، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان ابهره

 مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي
تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و 

اصول و قواعد در دار كنترل و ترويج اين حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده
هاي مسكن و اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانهنامهينهر مبحث به موجب آئ

  شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 
ي نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّمجموعه اصول و قواعد فني و آئين     

  دهند. ساختمان را تشكيل مي
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ويژه هر استان پيشنهاد توانند متناسب با شرايط مي سازمانهاي استان     
ي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين تغييرات خاصي را در مقررات ملّ

پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و 
 شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.

ي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مقررات ملّ - تبصره 
گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده مورد بازنگري قرار مي
  قابل تجديدنظر است. 

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر  - 34ماده  □
 اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و

و شهرسازي و مالكان و  تمانمهندسي ساخهاي عمومي، صاحبان حرفه
كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول 

 ملّيمقررات ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند  ملّيمقررات 
را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات  ساختمان

  شود.وب ميشهرسازي تخلف از اين قانون محس
هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه وزارتخانه - 1 تبصره

به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد 
هايي به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست

ه توليدكنندگان و واردكنندگان و احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعالم، كلي
كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از توزيع

  مصالح استاندارد شده خواهند بود. 
تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت  از - 2 تبصره

  گردد. شورايعالي استاندارد منصوب مي
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ارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مسئوليت نظ - 35ماده  □
ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي  ملّيمقررات 

شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها 
  الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. 

موظفند  34اجع و اشخاص ياد شده در ماد اعمال اين نظارت مر ربه منظو     
هاي فني الزم را در در صورت درخواست حسب مورد اطالعات و نقشه

اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده 
به تخلفي برخورد نمايد با ذكر داليل و مستندات دستور اصالح يا جلوگيري 

سئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني از ادامه كار را به مهندس م
تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين  ذيربط ابالغ نمايد و

  باشند. وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي
ها و ساير دستگاههاي دولتي كه اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه - تبصره

  ود. شباشند، نميداراي مقررات خاص مي

  آموزش و ترويج   - فصل پنجم
و  سازمانهاي استانشهرسازي با همكاري  وزارت مسكن و - 36ماده  □

شهرداريها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني و 
مهندسي اشخاص واجد صالحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات 

ساختمانها از طريق تهيه مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي 
طرحهاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي 
آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد. 

هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمكهاي دولت و عوايد حاصل از هزينه
 نامهبه ترتيبي كه در آئين 1349وزي مصوب قانون كارآم 14ماده  3اجراي تبصره 
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هاي مسكن نامه يادشده بوسيله وزارتخانهشود، تأمين خواهد شد. آئينمعين مي
و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد 

  رسيد. 

  متفرقه  - فصل ششم
اي پرداختي و اركان آن از محل حق عضويته سازمانهاي هزينه - 37ماده  □

، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، سازمانهاي استانصندوق مشترك  ،اعضاء
اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و 
آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از 

ز طرف الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده احق
  تأمين خواهد شد.  سازمان

وزارت مسكن و شهرسازي تسهيالت الزم براي تأسيس و  - 38ماده  □
م آورده و در تنظيم روابط هرا فرا سازمانهاي استانو  سازمانشروع به كار 

و محلي تا آنجا كه  ملّيآنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح 
  نمايد. قدام ميبه اهداف اين قانون كمك كند، ا

ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظفند در هنگام پرداخت به  - 39ماده  □
(دو در ده هزار)  0002/0مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل 

از هزينه هزار)  (يك در 001/0از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل 
ز الگوي مصرف مسكن و ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش ا

هاي مسكن و شهرسازي ساله بوسيله وزارتخانه واحدهاي غيرانتفاعي را كه هر
شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومي كشور و كشور تعيين مي

(صددرصد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به  %100دل ايز نمايند. معروا
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گردد در اختيار وزارت مسكن و يبيني مهمين منظور در بودجه سنواتي پيش
 ملّيتا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات  شهرسازي قرار خواهد گرفت

، نظام مهندسيساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتالي 
كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، 

اي و ح مختلف، برگزاري مسابقات حرفههاي آموزشي در سطوبرقراري دوره
  جويي در مصرف انرژي نمايد. تخصصي و ترويج روشهاي صرفه

و تبصره آن توسط مراجع قضايي  34و  32متخلفان از مواد  - 40ماده  □
) ريال تا ده 000/100حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصدهزار (

اخت جزاي نقدي مانع از شوند. پرد) ريال محكوم مي000/000/10ميليون (
  پيگيري انتظامي نخواهد بود. 

در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در  - 41ماده  □
بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين 

  اين قانون خواهد بود. 
شش ماه وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف  - 42ماده  □

 هاينامههاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئيننامهنسبت به تهيه آئين
هاي قانون آزمايشي مصوب نامهاجرايي اين قانون تصويب نشده است آئين

  تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.  1371

ماده و بيست و يك تبصره در جلسه  قانون فوق مشتمل بر چهل و دو     
سيصدوهفتادوچهار وعلني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار

به تأييد شوراي  27/12/1374مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  نگهبان رسيده است.



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نامه اجراييآئين
  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
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  ه17496/ت 123379شماره: 
 28/11/1375تاريخ:   

  
  بسمه تعالي
 

  جمهوري اسالمي ايران
  رئيس جمهور

  نامه هيأت وزيرانتصويب
  
  شهرسازي وزارت مسكن و

  
بنا به پيشنهاد شماره  17/11/1375هيأت وزيران در جلسه مورخ      

استناد ماده  وزارت مسكن و شهرسازي و به 28/9/1375مورخ  15079/100
نامه آئين - 1374مصوب   - ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 42(

  اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.
  

  حسن حبيبي            
 معاون اول رئيس جمهور   
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  نامهفهرست موضوعي مواد آئين
  

  تافصل اول: كلي
  عناوين اختصاري  - 1ماده 
  ايحرفهمدارك  - 2ماده 
 هاي تعيين شده اي در محلخدمات حرفه - 3ماده 

  فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صالحيت و ظرفيت 
  اشتغال               

  پروانه اشتغال اشخاص حقيقي - 4ماده 
  سابقه كار - 5ماده 
  گواهي اشتغال به كار - 6ماده 
  يسندتقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مه - 7ماده 
  صدور پروانه اشتغال - 8ماده 
  دفاتر مهندسي - 9ماده 
  پروانه اشتغال اشخاص حقوقي - 10ماده 
  درجه بندي صالحيت - 11ماده 
  بندي صالحيتبندي ساختمانها و طبقهگروه - 12ماده 
  ظرفيت اشتغال - 13ماده 
  حدود صالحيت اشخاص حقوقي - 14ماده 
  دهاواحد فني سازمانهاي دولتي و نها - 15ماده 
  مسئوليت امضاء  - 16ماده 
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  پاسخ به استعالم  - 17ماده 
  اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني - 18ماده 
  امضاي مجاز - 19ماده 
  صالحيت بيش از يك رشته - 20ماده 
  برگزاري آزمون - 21ماده 
  مدت اعتبار پروانه اشتغال - 22ماده 
  فقدان اعتبار پروانه اشتغال - 23ماده 
  پروانه اشتغالمفقود شدن  - 24ماده 
  سند رسمي پروانه اشتغال - 25ماده 

  پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي : فصل سوم
  شرايط صدور پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي - 26ماده 
  تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي - 27ماده 
  آزمون كارداني - 28ماده 
  شتغال كاردانها و معماران تجربيصالحيت و ظرفيت ا - 29ماده 
  مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي - 30ماده 
  مقررات مشترك - 31ماده 
  فاتمرجع رسيدگي به تخلّ - 32ماده 

 نظارت و كنترل ساختمان  : فصل چهارم

  مسئوليت نظارت عاليه - 33ماده 
  ذكر مصوبات طرحها  - 34ماده 
  ختماندرج اطالعات سا - 35ماده 
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  ارسال شكايات - 36ماده 
  يكنترل مورد - 37ماده 
  ات مليرفع تخلف و جلوگيري از ادامه ع - 38ماده 
  هاي همسانطرح - 39ماده 
  شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان  - 40ماده 

  فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
  ايانتظام امور حرفه - 41ماده 
  قوقي سازمانشخصيت ح - 42ماده 
  چگونگي تأسيس نظام مهندسي استان - 43ماده 
  شرايط عضويت در نظام مهندسي استان - 44ماده 
  تقاضاي عضويت - 45ماده 
  قطع عضويت - 46ماده 
  انتقال اعضاي نظام مهندسي استان - 47ماده 
  عضويت در نظام مهندسي استان مجاور - 48ماده 
  استان تسهيالت براي تأسيس نظام مهندسي - 49ماده 
  امتياز عضويت - 50ماده 
  اركان نظام مهندسي استان - 51ماده 
  مجمع عمومي - 52ماده 
  تشكيل مجمع عمومي - 53ماده 
  دعوت مجامع عمومي - 54ماده 
  حد نصاب رسميت - 55ماده 
  هيأت رئيسه مجمع عمومي - 56ماده 
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  وظايف و اختيارات مجمع عمومي  - 57ماده
  هيأت مديره - 58ماده 
  ايط انتخاب اعضاي هيأت مديرهشر - 59ماده 
  تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره - 60ماده 
  هر رشتهاز تعداد اعضا  - 61ماده 
  چگونگي انجام انتخابات - 62ماده 
  هيأت اجرايي انتخابات - 63ماده 
  اقدامات هيأت اجرايي انتخابات - 64ماده 
  اعالم داوطلبي - 65ماده 
  فهرست اسامي داوطلبان - 66ماده 
  محل مخصوص رأي گيري - 67ماده 
  رأي گيري - 68ماده 
  شمارش و قرائت آراء - 69ماده 
  شكايات مربوط به انتخابات - 70ماده 
  هيأت رئيسه هيأت مديره - 71ماده 
  مصوبات هيأت مديره - 72ماده 
  اختيارات و وظايف هيأت مديره - 73ماده 
  مكاتبات نظام مهندسي استان - 74ماده 
  دسي استاننمايندگي نظام مهن - 75ماده 
  تفويض اختيارات - 76ماده 
  گروههاي تخصصي - 77ماده 
  تشكيل گروههاي تخصصي - 78ماده 
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  هيأت رئيسه گروههاي تخصصي - 79ماده 
  كميته پيشنهادات - 80ماده 
  چگونگي انتخاب بازرس - 81ماده 
  وظايف و اختيارات بازرس - 82ماده 
  تشكيل شوراي انتظامي استان - 83ماده 
  ئيسه شوراي انتظامي استانهيأت ر - 84ماده 
  مرجع رسيدگي به شكايات - 85ماده 
  دبيرخانه شوراي انتظامي استان  - 86ماده 
  رسيدگي به شكايات - 87ماده 
  شكايت در مراجع قضايي - 88ماده 
  ت مسكن و شهرسازيراعالنات وزا - 89ماده 
  هاي انتظاميمجازات - 90ماده 
  اي تخلفات انضباطي و حرفه - 91ماده 
  ها تشخيص انطباق مجازات - 92 ماده
  اعتراض به آراء صادره - 93ماده 
  مرجع تجديدنظر - 94ماده 

  فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي
  شوراي انتظامي نظام مهندسي - 95ماده 
  هيأت رئيسه شوراي انتظامي نظام مهندسي - 96ماده 
  تقاضاي تجديدنظر - 97ماده 
  ظررسيدگي به درخواست تجديدن - 98ماده 
  اجراي رأي قطعي - 99ماده 
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  ضبط پروانه اشتغال - 100ماده 
  شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان - 101ماده 

  فصل هفتم: هيأت عمومي
  تشكيل هيأت عمومي - 102ماده 
  العاده هيأت عموميجالت فوق - 103ماده 
  رسميت بحد نصا - 104ماده 
  اداره جلسات هيأت عمومي - 105ماده 
  تاريخ تشكيل جلسات عادي - 106ماده 
  وظايف و اختيارات هيأت عمومي - 107ماده 

  فصل هشتم: شوراي مركزي
  تشكيل شوراي مركزي - 108ماده 
  مدت عضويت - 109ماده 
  هيأت رئيسه شوراي مركزي - 110ماده 
  مصوبات شوراي مركزي - 111ماده 
  هاي سازمانهزينه - 112ماده 
  هاي سازمانهمنابع تأمين هزين - 113ماده 
  وظايف و اختيارات شوراي مركزي - 114ماده 

  فصل نهم: رئيس سازمان
  رئيس شوراي مركزي - 115ماده 
  وظايف و اختيارات رئيس سازمان - 116ماده 
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  فصل دهم: مقررات متفرقه
  شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي - 117ماده 
  عوارض پروانه اشتغال - 118ماده 
  درآمد و هزينه - 119ه ماد

  تسهيالت الزم - 120ماده 
  محل استقرار نهادهاي سازمان - 121ماده 
  بررسي عملكرد نظام مهندسي استان - 122ماده 
  يا ابهام  موارد سكوت - 123ماده 
  اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني - 124ماده 
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  فصل اول: كليات
  
   1ماده  □

  روند:ني مشروح مربوط به كار مينامه عبارتهاي زير در معادر اين آئين
  .1374مصوب  –: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون

هاي : امور فني و مهندسي؛ معماري و شهرسازي؛ بخشمهندسي ساختمان
  ساختمان و شهرسازي. 

  : سازمان نظام مهندسي ساختمان. سازمان
  مان  استان.ت: سازمان نظام مهندسي ساخنظام مهندسي استان

  : پروانه اشتغال به كار مهندسي؛ كارداني؛ تجربي.پروانه اشتغال
هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات رشته :هاي اصليرشته

  برداري و ترافيك. مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه
  . هاي اصليرشته هاي مرتبط بارشته :هاي مرتبطرشته
   2ماده  □

يقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و اشتغال اشخاص حق
، در محلهايي كه تاكنون در مهندسي ساختمانساير خدمات فني در بخشهاي 

هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه
هايي كه به وسيله و اعالم شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محل

مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي وزارت 
  اي ضروري است. خواهد شد، داشتن مدرك صالحيت حرفه
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صالحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به  - 1تبصره 
   شود:ترتيب زير احراز مي

  .پروانه اشتغال به كار مهندسيدر مورد مهندسان از طريق  - الف
  .پروانه اشتغال به كار كاردانيكاردانهاي فني از طريق در مورد  - ب
  .پروانه اشتغال به كار تجربيدر مورد معماران تجربي از طريق  - پ
  .پروانه مهارت فنيدر مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق  - ت
  . پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي)در مورد اشخاص حقوقي از طريق  - ث
  .پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي)اشخاص حقوقي از طريق در مورد  - ج

پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير  - 2تبصره 
  شود. هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميپروانه
   3ماده  □

و شهرسازي  سازيشهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك
و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع 

هاي مندرج در صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل
هايي را خواهند براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه 2ماده 

و در  تغالپروانه اشپذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده 
حدود صالحيت و ظرفيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي 
كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صالحيت و 

  توان استفاده نمود. ظرفيت اشتغال آنها مي
شود از مفاد اين ماده نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداريها تهيه مي - تبصره

  مستثني است. 
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فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صالحيت 
  اشتغال ظرفيتو 

  
  الف: پروانه اشتغال به كار مهندسي

   4ماده  □
يا  اي اصليهرشتهدارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و باالتر، در هر يك از 

وانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار تمي مرتبط ايهرشته
جه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند مهندسي با تو

برداري، زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره
نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، 

  آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صالحيت نمايند. 
   5ماده  □

گواهي اشتغال به عالوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي،  ه اشتغالپروانبراي صدور 
هاي اي در رشتهكارآموزي و گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط و سابقه كار حرفه

  تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:
  كار. سال كارآموزي يا سابقه  1دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل  - الف
  سال كارآموزي يا سابقه كار.  2دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل  - ب
  سال كارآموزي يا سابقه كار.  3دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل  - پ
   6ماده  □

و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر  يملگواهي اشتغال به كار و تجربه ع
ها، سازمانهاي دولتي يا ارتخانهشناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وز
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هاي هاي حقوقي شاغل در رشتهوابسته به دولت، شهرداريها، شخصيت
شركتهاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال  قانونموضوع 

باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با مي شخص حقوقيبه كار مهندسي 
پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط بيش از ده سال سابقه كار و داراي 

تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد  نظام مهندسي استان
  زير بايد درج شود:

  اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.نام، محل و مشخصات پروژه - الف
  مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.   - ب
  خصات تحصيلي متقاضي.نام و مش - پ
شخص حقيقي يا حقوقي  پروانه اشتغالنام، مشخصات، سمت و شماره  - ت

  صادركننده گواهي.
   7ماده  □

بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه  پروانه اشتغالمتقاضي 
توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه 

باشد، تكميل نموده، همراه با مدارك د نيز ميمتقاضي بايد تعهد و رعايت نماي
  زير تسليم نمايد. 

فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه  - الف
علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و 
تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع 

  محرز شود.  انه اشتغالپروصادركننده 
  نامه مقرر شده است. اين آئين 6گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده  - ب
  .گواهي قبولي در آزمون - پ
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  .فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي - ت
  .پروانه اشتغالفيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور  - ث
  .مربوط نظام مهندسي استانمدارك عضويت  - ج
تعيين و مقرر  پروانه اشتغالارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي مد - چ

  شده است.
نامه و يا قوانين ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئين - ح

  حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.
   8ماده  □

و مدارك  پروانه اشتغالوزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي 
ميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول، ض

مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن  پروانه اشتغال
روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعالم  15مدارك، مراتب را ظرف 

  خواهد نمود. 
ط را مقتضي شهرسازي در استانهايي كه شراي وزارت مسكن و - تبصره

و مدارك مربوط را به عهده  پروانه اشتغالتشخيص دهد، وصول تقاضاي 
در اين حالت  نظام مهندسي استانمحول خواهد كرد.  نظام مهندسي استان

به  پروانه اشتغالپس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور 
  وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد. 

   9ماده  □
شخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه ا

اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت تشخيص صالحيت شده
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توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به مشترك مي
قابل باشد و امتياز آن مي پروانه اشتغالشخص يا اشخاص حقيقي داراي 

واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس 
  باشند. قانون مالياتهاي مستقيم مي 96ماده 
توانند با توجه به حدود صالحيت افراد دارنده دفاتر مهندسي مذكور مي     

شهرسازي  باشند از وزارت مسكن وكه عضو دفتر مي پروانه اشتغال
  مايند. درخواست صالحيت بن

   10 ماده □
توانند در اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير، مي

يك يا چند رشته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه 
شخص  پروانه اشتغالاشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور 

  حقوقي بنمايند. 
   الذكر.وانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوقفتوكپي پر - الف
يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و  - ب

آخرين تغييرات و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي و مدارك 
ن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق آمربوط به ثبت 

   باشند.امضا مي
مدارك مربوط به احراز صالحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير  - پ

  مراجع ذيربط در صورت وجود. 
  فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. - ت
  فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.  - ث
  . نظام مهندسي استانارائه مدارك عضويت در   - ج
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اشخاص حقوقي  پروانه اشتغالرم تقاضاي هر نوع مدارك ديگري كه در ف - چ
  تعيين و مقرر شده باشد. 

ظرف حداكثر يكماه به مرجع تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد  - تبصره
اطالع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به  پروانه اشتغالصادركننده 

 شخص حقيقي پروانه اشتغالموقع اطالع داده نشود و يا مديراني كه داراي 
باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي مي
مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را  پروانه اشتغالتواند حسب مورد مي

  لغو كند. 

  ب: حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال
   11 ماده □

 ارشدو  1پايه ، 2پايه ، 3 پايهپروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه، 
با داشتن سوابق تجربي يا  پروانه اشتغالشود. براي متقاضيان صادر مي

گردد. صادر مي 3 پايه پروانه اشتغال 5كارآموزي به ميزان مندرج در ماده 
سال و از  5 1پايه به  2 پايهسال و از  4داشتن  2پايه به  3پايه جهت ارتقاء از 

پايه قبلي و موفقيت در آزمون  اي درسال سابقه كار حرفه 6 ارشدبه  1پايه 
  مربوط ضروري است. 

اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در  - 1تبصره 
باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در مي اصلي هايرشته
هستند، چنانچه ظرف  پروانه اشتغالنامه، متقاضي دريافت اين آئين 5ماده 
 پروانه اشتغالنامه جهت تعويض يا دريافت سال از تاريخ ابالغ اين آئينيك

بندي و بدون آزمون در اي طبقهمراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفه
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االجل تر قرار خواهد گرفت و در صورتيكه بعد از ضربيك درجه پايين
اي و تجربه حرفه با توجه به سنوات پروانه اشتغالمذكور مراجعه نمايند درجه 

  موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد. 
) اين ماده جهت انطباق 1در ظرف يك سال موضوع تبصره ( - 2تبصره 

سوابق و شرايط متقاضيان را  شوراي مركزياشخاص به درجه مهندسي ارشد 
ي مهندساي، آنها را جهت اخذ درجه بررسي و پس از تأييد صالحيت حرفه

توانند كند. اشخاص مذكور ميبه وزارت مسكن و شهرسازي معرفي مي ارشد
  به كار خود ادامه دهند.  1 پايه پروانه اشتغالتا سير تشريفات مذكور، با اخذ 

پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز      
  نامه خواهد بود.آئين درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با توجه به تعداد  - 3تبصره 
متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب موردنياز جامعه به آن به طور مستمر در 

  فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمونهاي مربوط اقدام كند. 
بوسيله تعيين حدود صالحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه  - 4تبصره 

شوند سازمان برنامه و بودجه تشخيص صالحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي
خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و  يملمطابق دستورالع

  شود. شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابالغ مي
   12ماده  □

، در اشتغالپروانه به منظور تعيين حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان 
كار پيچيدگي عوامل و حجم  سفعاليتهاي مهندسي بر اسا ساختمان يسمهند

  شود. به چهار گروه، الف، ب، ج و د تقسيم مي
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براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به  - 1تبصره 
  شوند. چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي

طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر  2ا ت 1با مقياس كاربري محله  الف گروه
  مترمربع. 600زيربناي 

طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر  5تا  3با مقياس كاربري محله  ب گروه
  مترمربع. 2000زيربناي 

طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر  10تا  6 منطقهبا مقياس كاربري  ج گروه
  مترمربع. 5000زيربناي 

طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از  10اس كاربري شهر بيش از با مقي د گروه
  مترمربع. 5000

تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت  - 2تبصره 
اين  1معماري و نظارت سازه براي تمام گروههاي ساختماني مندرج در تبصره 

  باشد:ماده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده مي
  بندي صالحيت براي هر يك از گروههاي ساختمانطبقه
صالحيت

 گروه ساختمانها 
 تهيه طرح

 معماري توسط:
 انجام محاسبات
 سازه توسط:

 نظارت بر طرح
 معماري توسط:

نظارت بر اجراي
  سازه توسط:

مهندس معمار پايه گروه الف
 يا باالتر3

مهندس عمران
 يا باالتر3پايه

مهندس معمار يا 
 يا باالتر 3ه عمران پاي

مهندس عمران يا 
 يا باالتر 3معمار پايه

مهندس معمار گروه ب
 يا باالتر2پايه

مهندس عمران
 يا باالتر2پايه

مهندس معمار پايه 
  يا باالتر3

مهندس عمران 
  يا باالتر3پايه 

مهندس معمار پايه گروه ج
 يا باالتر1

مهندس عمران
 يا باالتر1پايه

ه مهندس معمار پاي
  يا باالتر2

مهندس عمران 
  يا باالتر2پايه 

مهندس معمار گروه د
 ارشد

مهندس عمران
 ارشد

مهندس معمار پايه 
  يا باالتر1

مهندس عمران 
  يا باالتر1پايه 
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معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر هايي كه مهندس در محل     
 هاي مرتبطرشتهدسي وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهن

  شود. هاي ديگر يا كاردانهاي داراي صالحيت استفاده مييا رشته
و همچنين تعيين  قانونبندي ساير فعاليتهاي مهندسي موضوع گروه - 3تبصره 

كه به  يملبه موجب دستورالع پروانه اشتغالحدود صالحيت ساير دارندگان 
  گردد. شود تعيين ميوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي

   13ماده  □
هاي مختلف و در هر استان به در رشته پروانه اشتغالظرفيت اشتغال دارندگان 

و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين  نظام مهندسي استانپيشنهاد 
  شود. مي

و كليه مراجع صادركننده پروانه ساختمان، و  پروانه اشتغالدارندگان  - تبصره
مربوط موظفند حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در ساير مجوزهاي 
  را رعايت نمايند.  پروانه اشتغال

   14ماده  □
شخص حقوقي در رشته و تخصص  پروانه اشتغالحدود صالحيت دارندگان 

 مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل
ت خواهد گرفت و در صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي صور

هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه موارديكه نقشه
ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت 

شود بايد بر حسب الزامي بودن هر يك از موارد تهيه طرح معماري و مي
جراي آن، تهيه ، انجام محاسبات سازه و نظارت بر انظارت بر اجراي آن

طرحهاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و 
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تهيه، امضاء و يا  پروانه اشتغالها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي نقشه
  تعهد نظارت شود. 

   15ماده  □
در مورد شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي 

ناي شهرداريها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و غيردولتي باستث
باشد و اقدام به تأسيس انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها مي

واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف 
 كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيالت

دار رسيده و مسئول واحد فني آنها سازماني آنها به تصويب مراجع صالحيت
شخص حقيقي باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و  پروانه اشتغالداراي 

مصوبات مراجع صالحيت دار، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع 
در شخص حقوقي صا پروانه اشتغالنامه آنها به ترتيب مقرر در اين آئين

  خواهد شد. 
   16ماده  □

مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده 
نامه اين آئين 15مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 

شخص  پروانه اشتغالبه عهده مسئوالن واحدهاي فني مربوط كه داراي 
ود و اين مسئوليت قائم به حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد ب

با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين  شخص امضا كننده بوده و
امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط 

  اند، نخواهد بود. امضاء يا تعهد نظارت كرده
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   17 ماده □
پاسخ به  1368مصوب قانون نظام صنفي  1ماده  1با توجه به اصالحيه تبصره 

استعالمات مراجع ذيصالح در خصوص اشخاص حقوقي شامل شركتهاي 
ساختماني، شركتهاي تأسيساتي و تجهيزاتي و شركتهاي مهندسان مشاور و 
شركتهاي خدمات مهندسي و ساير مؤسساتي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها 

به مسايل صنفي باشد و همچنين پاسخگويي مي پروانه اشتغالمستلزم داشتن 
است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و  نظام مهندسي استانآنها با 

  شهرسازي عمل خواهد نمود. 
   18ماده  □

 قانونكليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع 
ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد 

موقت از وزارت مسكن  پروانه اشتغالحقوقي ايراني بايد  اشخاص حقيقي و
موقت مدت اعتبار، صالحيت  پروانه اشتغالو شهرسازي دريافت دارند. در 

  متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.
   19ماده  □

ها و اسناد تعهدآور همراه با امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه
و شماره عضويت  پروانه اشتغالدر آن نام كامل و شماره  مهري خواهد بود كه

  نظام مهندسي، رشته و كد اقتصادي درج شده باشد. 
   20ماده  □

 باشندمي پروانه اشتغالبراي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ 
شود و صادر مي پروانه اشتغاليا بعداً صالحيت جديد كسب نمايند فقط يك 
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در آن  پروانه اشتغال هها و تخصصهايي كه دارندمذكور رشته وانه اشتغالپردر 
تعيين صالحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج 

  خواهد شد. 
   21 ماده □

ها و تواند در مورد تمام يا بعضي از رشتهوزارت مسكن و شهرسازي مي
و همچنين ارتقاء پايه مهندسي را ها، صدور يا تجديد يا تمديد پروانه تخصص

 موكول به گذراندن آزمونهاي عمومي و تخصصي نمايد. 

   22ماده  □
براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص  پروانه اشتغال

تعيين شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت 
ه نسبت به تجديد يا درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط الزم ظرف يك ما

اقدام، و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را  پروانه اشتغالتمديد 
پروانه به طور كتبي با ذكر داليل به متقاضي اعالم نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد 

  درج شود.  پروانه اشتغالبايد در محل مخصوصي از متن  اشتغال
ضي از مدارك الزم جهت صدور يا در صورتيكه اعتبار يك يا بع - 1تبصره 

سال باشد، در  3محدود به مدت معيني كمتر از  پروانه اشتغالتجديد يا تمديد 
با توجه به محدوديتهاي زماني مدارك  پروانه اشتغالاين صورت مدت اعتبار 

  مذكور تعيين و درج خواهد شد. 
محدوده بخواهد در خارج از  پروانه اشتغالدر صورتيكه دارنده  - 2تبصره 

خود  پروانه اشتغالآن عضو است، از  نظام مهندسي استاناستاني كه در 
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نظام مهندسي استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطالع 
  هر دو استان برساند.  استان
   23ماده  □

حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن  پروانه اشتغالدر موارد زير 
  اساساً ابطال خواهد شد: معلق يا

  .پروانه اشتغالفوت دارنده  - الف
  تا زماني كه رفع حجر نشده باشد. پروانه اشتغالجر دارنده ح - ب
ر ظرف مدت عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرّ - پ

  .يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت
كه كيفر تبعي آن محروميت از به مجازاتي  پروانه اشتغالمحكوميت قطعي، دارنده  - ت

  حقوق اجتماعي باشد، تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.
 شوراي انتظاميبه موجب رأي قطعي  پروانه اشتغالدر صورتيكه دارنده  - ث

محكوم  به محروميت از كار شود،  شوراي انتظامي نظام مهندسييا  استان
  در مدت محروميت از كار. 

ها و كن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابالغيهتصميم وزير مس - ج
  هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي.اطالعيه

  يا اخراج از آن. نظام مهندسي استانقطع عضويت از  - چ
  انحالل يا فقدان شرايط الزم در خصوص اشخاص حقوقي. - ح

شده يا او فاقد اعتبار  پروانه اشتغالدر مدتي كه  پروانه اشتغالدارنده  - تبصره
را جز براي ادامه كارها  پروانه اشتغالق شده است، حق استفاده از اعتبار آن معلّ
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و مسئوليتهايي كه قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعايت 
  مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

   24 ماده □
اند تقاضاي تومي پروانه اشتغالمفقود شود، صاحب  پروانه اشتغالچنانچه 

ف خواهد بود پس از انقضاي صدور المثني بنمايد، و مرجع صادركننده موظّ
مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتيكه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال 

  ننموده باشد نسبت به صدور المثني اقدام نمايد. 
   25 ماده □

د رسمي دولتي است يك سن پروانه اشتغالقانون مدني  1287با توجه به ماده 
  و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست. 

  

  فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي
 

   26 ماده □
براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران 

هاي مربوط، در يكي از رشته يملتجربي در صورت قبول در آزمون علمي و ع
 1و پايه  2، پايه 3در سه درجة پايه  پروانه اشتغالحسب مورد  قانون موضوع

  شود:به شرح زير صادر مي
براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش  - الف

  با: قانونهاي موضوع عالي در يكي از رشته
در  سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني 5داشتن  - 

  .3رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 
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 6داشتن  1به پايه  2سال و از پايه  4داشتن  2به پايه  3جهت ارتقاء از پايه  - 
  سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. 

ها و مؤسسات دولتي براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه - ب
  با:  قانونهاي موضوع در يكي از رشته

سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در  6داشتن  - 
  .3رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 

 6داشتن  1به پايه  2سال و از پايه  4داشتن  2به پايه  3جهت ارتقاء از پايه  - 
  ت در آزمون مربوط ضروري است. سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقي

  با:  قانونهاي موضوع براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته - پ
سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته  7داشتن  - 

  .3مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه 
 6داشتن  1به پايه  2سال و از پايه  5داشتن  2به پايه  3جهت ارتقاء از پايه  - 

  سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. 
 هايبراي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته - ت

  موضوع قانون با: 
سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و  8داشتن  - 

  .3تغال به كار تجربي پايه تجربي در رشته مربوط، پروانه اش
 6داشتن  1به پايه  2سال و از پايه  5داشتن  2به پايه  3جهت ارتقاء از پايه  - 

  سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. 
اين  6ها و مدارك مندرج در ماده سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي - تبصره
   شود.رد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز مينامه و ساير مستندات موآئين
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   27ماده  □
نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با متقاضيان موضوع اين فصل از آئين

مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان 
  مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:

به تأييد مراجع ذيصالح رسيده است تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه - الف
  و در مورد كاردانها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن. 

  نامه. اين آئين 6گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده  - ب
  . يملارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و ع - پ
  فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. - ت
  .پروانه اشتغالخت عوارض صدور فيش بانكي مربوط به پردا - ث
اي مربوط، در صورت تأسيس تشكيالت مدارك عضويت در تشكل حرفه - ج

  مذكور.
  ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.  - چ
ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري  - ح

  است. 
   28 ماده □

سؤاالت علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه  نحوه برگزاري آزمون و
  باشد. حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل مي

سؤاالت به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در      
گيرد، تا با نظارت مستقيم اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار مي

برگزار شود. تصحيح اوراق و اعالم  آزمون نظام مهندسي استانو همكاري 
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اسامي پذيرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت 
  مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است. 

اي، در برگزاري آزمونها از همكاري پس از تأسيس تشكيالت حرفه     
 د شد. تشكيالت مذكور استفاده خواه

   29ماده  □
اي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران به منظور تعيين حدود صالحيت حرفه

تجربي فعاليتهاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي 
 شود.عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه الف، ب و ج تقسيم مي

اي و و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه پروانه اشتغالسپس با توجه به پايه 
توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال دارنده 

كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه  يملطبق دستورالع پروانه اشتغال
  شود. درج مي پروانه اشتغالشود تعيين و در و ابالغ مي

   30ماده  □
سال است و در  3تغال به كار كارداني يا كار تجربي مدت اعتبار پروانه اش

  انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط الزم قابل تمديد است. 
   31ماده  □

اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و  پروانه اشتغالكليه امور مربوط به 
ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات 

  مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است. 
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   32ماده  □
اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه

به كار كارداني و تجربي نيز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است 
راي انتظامي استان و مرجع اي مربوط، شولكن پس از تأسيس تشكيالت حرفه

تجديدنظر با همكاري و هماهنگي تشكيالت مذكور اقدام خواهند كرد و موارد 
خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد 

اي مربوط و يا بايد از آن استثناء شود با توجه به پيشنهادات تشكيالت حرفه
وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي  به وسيله يملطي دستورالع

  استان و مرجع تجديدنظر ابالغ خواهد شد. 
  

  : نظارت و كنترل ساختمانمفصل چهار
 

   33ماده  □
ساختمان در طراحي و  ملّيمسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات 

اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهرك سازي و عمران شهري 
 كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت

 هايها، آگاهيمسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعالميه و اطالعيه
  الزم را به افراد جامعه خواهد داد. 

   34 ماده □
اي ههاي تفكيك زمين و متن پروانهشهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشه

 تراكم اراضي، مشخصات كاربري و هساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعالم دربار
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مصوبات طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب 
 تاريخ ابالغيه قانوني است ذكر نمايند.  كننده، تاريخ تصويب و شماره و

   35ماده  □
كنند موظفند از نخستين ختمان ميمالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث سا

ات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر يملروز شروع ع
شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در 
محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در 

   اختيار آنها گذاشته شود.
   36ماده  □

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي 
توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مي

دهند، شكايت يا اطالعات ساختمان مي ملّيمقررات شهرسازي و مقررات 
ان مسكن و شهرسازي خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازم

 در استان ارسال يا تسليم نمايند. 

   37ماده  □
شهرسازي استان، ساختمانها را  وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و

دريافت شكايت  اي، سرزده و موردي يا پس ازرأساً به صورت كنترل نمونه
ت ف از مقررادهد. در صورت احراز تخلّبازرسي قرار مي مورد رسيدگي و
و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر داليل و  قانون 35و  34مذكور در مواد 

مستندات دستور اصالح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع 
  نمايد. صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابالغ مي
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   38ماده  □
، مراجع و اشخاص ياد شده ) قانون35به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (

 هاي) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطالعات و نقشه34در ماده (
ي الزم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه فنّ

في برخورد نمايد با ذكر داليل و مستندات دستور وزارت ياد شده به تخلّ
به مهندس مسئول نظارت و مرجع اصالح يا جلوگيري از ادامه كار را 

صدور پروانه ساختماني ذيربط ابالغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل 
پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري 

 . باشندمي

   39ماده  □
ف است با همكاريهاي نظام مهندسي سازمان مسكن و شهرسازي استان موظّ

باشند، در ) قانون نمي4هايي كه مشمول ماده (در محل استان و شهرداري
هاي همسان (تيپ) در زمينه ) قانون نسبت به تهيه طرح36اجراي ماده (

  طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد. 
دهند و چنانچه هاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار ميشهرداريها نقشه     

است پروانه ساختمان بنمايد، شهرداريها متقاضي بر اساس نقشه همسان، درخو
فند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال موظّ

 نظارت نمايند.

   40ماده  □
به منظور مطالعات و تحقيقات موردنياز براي توسعه نظام مهندسي و اصالح 

ب با و گسترش آن در سطح كشور، متناس مهندسي ساختمانسيستم كنترل در 
از طريق پيشنهاد  مهندسي ساختمانامكانات و مقتضيات محلي و ارتقاء كيفي 
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ها و ساختار اداري و هاي قانوني، اصالح روشنامهاصالح قوانين، تدوين آئين
 7هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از اجرايي و تدوين برنامه

در  ساختمانشوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل عضو تحت عنوان 
شود. اعضا و رئيس شوراي مذكور وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي

توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت 
  شود. مسكن و شهرسازي تشكيل مي

  
  فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

  

   41ماده  □
اي خود هندسان در انتظام امور حرفهبه منظور تأمين مشاركت هر چه وسيعتر م

سازمان نظام در سطح كشور سازماني تحت عنوان  قانونو تحقق اهداف 
  شود. تشكيل مي مهندسي ساختمان

، هيأت عمومي، نانظام مهندسي استمتشكل است از  سازماناركان      
 . شوراي انتظامي نظام مهندسيو  رئيس سازمان، شوراي مركزي

   42ماده  □
ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي نظام مهندسي استانو  مانساز

  باشند. بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي
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   43ماده  □
داوطلب عضويت از بين  50وجود حداقل  نظام مهندسي استانبراي تشكيل 

 هايو تبصره قانون 6ر ماده مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر د
  آن باشند، ضروري است. 

 هاي اصليرشتهعضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در  - تبصره
بالمانع است  نظام مهندسي استاندر  هاي مرتبطرشتهو اشخاص حقيقي در 

  ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق راي دارند. 
   44ماده  □

مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير  هندسي استاننظام معضويت در 
  است:
يا  هاي اصليرشتهدارا بودن مدرك كارشناسي يا باالتر در يكي از  - الف

  . مرتبط هايرشته
متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست  - ب

اي وي در آن هعضويت، در حوزه استان مقيم باشد، بطوريكه فعاليت حرف
  استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن  استان باشد. 

نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي  - پ
  عضويت. 

يا  نظام مهندسي استاندادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق  - ت
رچوب اهداف شود، در چهاتصويب و ابالغ شده يا مي مركزي شوراي
  نامه اجرايي آن. و آئين قانون

  هاي مصوب مربوط.پرداخت وروديه و حق عضويت ساالنه طبق تعرفه - ث
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تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار  - ج
  متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور. 

   45ماده  □
نظام ، تقاضاي خود را به دبيرخانه ام مهندسي استاننظمتقاضي عضويت در 

تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف  استان مهندسي
) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتيكه متقاضي را 15(

واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او 
را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص  اقدام و چنانچه تقاضا

دهد نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي 
 ابالغ نمايد. 

   46ماده  □
شوند در موارد زير پذيرفته مي نظام مهندسي استانكساني كه به عضويت 
عضويت شده  شود و در هر زمان، عللي كه موجب قطععضويت آنها قطع مي

است برطرف شود. بنا به تقاضاي متقاضي عضويت تجديد و ادامه خواهد 
  يافت. 
  نقل مكان به استان ديگر. - الف
  . نظام مهندسي استاناستعفا از عضويت  - ب
  نامه.اين آئين 44سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده  - پ
  به دليل تكرار تخلف. سازماناخراج از  - ث

موجب قطع عضويت در كليه  نظام مهندسي استانضويت در قطع ع - تبصره
نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوماً 
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موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم 
  انتخاب، يا صدور حكم مجدد خواهد بود. تجديد 

   47ماده  □
 نظامند در آن واحد عضويت بيش از يك تواشخص حقيقي يا حقوقي نمي

را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به  مهندسي استان
جديد پس از  سازمان نظام مهندسيكند، كارت عضويت استان ديگر تغيير مي

و تحقق شش ماه اقامت در استان جديد صادر و  نظام مهندسي استانموافقت 
نظام مهندسي شده و همراه با مدارك مربوط به  كارت عضويت قبلي باطل

محل صدور آن فرستاده مي شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت  استان
نظام قبلي به اعتبار خود باقي است. همچنين  سازمان مهندسي استانعضويت 

 استان نظام مهندسيقبلي موظف است حسب درخواست  مهندسي استان
 نظام مهندسي استانبق عضو انتقالي براي جديد رونوشتي از پرونده و سوا

 جديد ارسال دارد.

   48ماده  □
مهندسي  نظامدر استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد مهندسان واجد شرايط، 

 نظامتوانند به عضويت تشكيل نشده است، مهندسان حوزه آن استان مي استان
شود، پذيرفته عيين ميمجاور كه توسط وزير مسكن و شهرسازي ت مهندسي استان

نظام مهندسي وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط  ،شوند. در اين قبيل موارد
مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد اين افراد  استان

به حد نصاب رسيد سازمان مسكن و شهرسازي مربوط اقدام به برگزاري اولين 
  خواهد كرد.  مهندسي استان نظام دوره انتخابات و تشكيل
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   49ماده  □
اولين دوره برگزاري انتخابات  قانوندر استانها وفق  سازمانبه منظور تشكيل 

در استانها به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي موجود 
نظام مهندسي گيرد و پس از تشكيل نظام مهندسي ساختمان در استان انجام مي

كليه امكانات، اموال، دارايي و تعهدات سازمان موجود به  قانونبق ط استان
با نمايندگي هيأت مديره قانوني آن و با حضور نماينده  نظام مهندسي استان

  شود. وزارت مذكور منتقل و تحويل مي
   50ماده  □

  باشد:داراي امتيازاتي به شرح زير مي نظام مهندسي استانعضويت در 
  نه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط.دريافت پروا - الف
  يا انتخاب شدن.  نشركت در انتخابات هيأت مديره، اعم از انتخاب نمود - ب
و ساير  شوراي مركزيامكان انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و  - پ

  .نظام مهندسي استانهاي وابسته به هيأت ها ومجامع و كميسيون
بنا به وظايف و  نظام مهندسي استانخدماتي كه  استفاده از تسهيالت و - ت

دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون اختيار اعضاء قرار مي هدفهاي خود در
و دفاع در مقابل تعرض  نظام مهندسي استاناي اعضاي و حيثيت حرفه

  به آنها از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره. 
مي، فني، آموزشي و انتشاراتي به منظور باال بردن استفاده از پايگاههاي عل - ث

  دانش فني اعضاء.
   شود.فراهم مي پروانه اشتغالاستفاده از تسهيالت قانوني، كه براي دارندگان  - ج
  . قانون 27استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده - چ
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  استفاده از خدمات مالياتي. - ح
  51ماده  □

  شود:به شرح زير تعيين مي ننظام مهندسي استااركان 
  ،مجمع عمومي - الف
  ،هيأت مديره - ب
  ،بازرسان - ج
  .شوراي انتظامي استان - د

تواند در ساير شهرها و محل استقرار دايم آن در مركز استان است و مي     
همچنين مناطق مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام 

  ر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد. يا بخشي از وظايف مستم
  الف: مجمع عمومي 

   52ماده  □
از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو  نظام مهندسي استانمجمع عمومي 

هاي رشتهيا  هاي اصليرشتهداراي مدارك تحصيلي در  مهندسي استان نظام
   شود.ي دارند تشكيل ميو كارت عضويت معتبر، كه اصالتاً يا وكالتاً حق رأ مرتبط

بايد كارت عضويت  ،كننداعضايي كه حق رأي خود را تفويض مي - 1تبصره 
 گيريتوانند جداگانه در رأيخود را نيز ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي

  شركت كنند. 
در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب  - 2تبصره 

شكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دوره انتخابات، قانون آزمايشي ت
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سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت 
  اعتبار يكسال صادر خواهد كرد. 

   53 ماده □
العاده به تعداد جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق

هيأت شود به دعوت يين ميدفعاتي كه در اجالس عادي مجمع عمومي تع
  شود. تشكيل مي مديره

ا يدر مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس (بازرسان)  - 1تبصره 
تشكيل مجمع عمومي را  نظام مهندسي استانحداقل بيست درصد اعضاي 

موظف است مجمع عمومي را دعوت به  هيأت مديرهدرخواست نمايند، 
  تشكيل نمايد. 

ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي  مديرههيأت  - 2تبصره 
جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت 

  ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت. 
توانند به مي نظام مهندسي استاننمايندگان اشخاص حقوقي عضو  - 3تبصره 

  عمومي حضور يابند. عنوان ناظر در جلسات مجمع 
   54ماده  □

روز قبل از تشكيل  20دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل 
جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيراالنتشار و در صورت لزوم از 

هاي گروهي و جمعي ديگر به اطالع اعضا طريق دعوتنامه و يا به وسيلة رسانه
هاي مزبور بايد روز و ساعت و ه و يا اطالعيهآگهي و يا دعوتنامبرسد. در 

  محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود. 
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   55ماده  □
جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضا اعم از اينكه شخصاً 
حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد يافت 

اي حاضر در جلسه معتبر و تصميمات آن با اكثريت نصف به عالوه يك آر
  خواهد بود. 

در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره  - تبصره
الذكر ضروري نيست باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوقمي

و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقهاي 
شود، و در اين مورد هر ت مواد آتي انجام ميگيري با رأي مخفي و با رعايرأي

  باشد. عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي
   56ماده  □

اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه
خواهد بود، مگر در  هيأت مديرهشود. رياست مجمع عمومي با رئيس اداره مي

جزو دستور جلسه  هيأت مديرهردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي موا
مجمع باشد كه در اين صورت رئيس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين 

  اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. 
اي توسط منشي از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه     

ز امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه تدوين و پس ا
و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال  نظام مهندسي استان

  شود. مي
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  57ماده  □
العاده وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق

  تشكيل شده باشد به شرح زير است:
  .يأت مديرههانتخاب اعضاي  - الف
  .البدلب بازرس يا بازرسان اصلي و علياانتخ - ب
  و اعالم نظر نسبت به آن.  هيأت مديرهشنيدن گزارش عملكرد ساالنه  - پ
و بودجه پيشنهادي  نظام مهندسي استانبررسي و تصويب ترازنامه ساالنه  - ت

  .هيأت مديره
نابع درآمد تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت ساالنه اعضا و ساير م - ث

  .هيأت مديرهبر اساس پيشنهاد  مهندسي استان نظام براي
، بازرسان هيأت مديرهالزحمه اعضاي اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق - ج

  .شوراي انتظامي استانو اعضاي 
  .نظام مهندسي استانهاي تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي اطالعيه - چ
علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات  اي،شنيدن گزارش فعاليتهاي حرفه - ح

  مربوط به آن. 
تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليتهاي ارزنده انجام شده در سطح  - خ

  استان توسط اعضا و مؤسسات و نظاير آن. 
  اي و مهندسي. بررسي و نظرخواهي در مورد موضوعات حرفه - د
 العادهمي عادي به طور فوقتعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمو - ذ

  در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه.
هاي نامهبررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين - ر

  باشد. و در صالحيت مجمع عمومي مي نظام مهندسي استانمربوط به عهده 



 

74 

 ب: هيأت مديره

   58ماده  □
اي خواهد بود كه از بين هيأت مديرهها داراي نظام مهندسي استاناز هر يك 

براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد  هاي اصليرشتهاعضاي داوطلب در 
  شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بالمانع است. 

   59 ماده □
ها عالوه بر دارا بودن نظام مهندسي استانداوطلبان عضويت در هيأت مديره 

مهندسي يا  2پايه  پروانه اشتغالبايد داراي  قانون 11رايط مندرج در ماده ش
سال قبل از تاريخ اعالم داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از  5باالتر باشند و از 

  يا باالتر باشند.  3درجه 
   60ماده  □

 نظام مهندسي استانمتناسب با تعداد اعضاي  هيأت مديرهتعداد اعضاي اصلي 
  شود:كه به شرح زير تعيين مي باشدمي
  نفر 7تا  5     تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره     عضو  300    تا   50از 
  نفر 9     تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره       عضو  1000   تا   301از 
  نفر 13      تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره     عضو  2500    تا  1001از 
  نفر 17     تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره     عضو  5000   تا    2501از 
  نفر 21      تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره     عضو  10000   تا    5001از 
  نفر 25      تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره       و بيشتر      10001از 

البدل خواهد يك عضو علي هاي اصليرشتههيأت مديره در هر يك از 
  داشت. 
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   61ماده  □
 استان نظام مهندسيمتناسب با تعداد اعضاي  هيأت مديرهعداد اعضاي اصلي ت

  به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد بود.  هاي اصليرشتهبه تفكيك 
يا مجموع  هاي اصليرشتهدر تمامي موارد اعضاي هريك از  - 1تبصره 

آن نفر باشد تا حسب مورد، نماينده  7اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر 
  داشته باشد.  هيأت مديرهرشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در 

داوطلب  هاي اصليرشتهدر صورتيكه در ستون اول از هر يك از  - 2تبصره 
عضو خواهد  5 هيأت مديرهواجد شرايط وجود نداشته باشد حداقل  اعضاي 

  بود. 
جد شرايط اي داوطلب واچنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته - 3تبصره 

هاي آن گروه به تعداد موردنياز از حائزين وجود نداشته باشد از ساير رشته
هاي يك گروه باالترين آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته

داوطلب واجد شرايط و حدنصاب الزم وجود نداشته باشد، جهت تأمين 
گر بدون توجه به ها و گروههاي دياز رشته هيأت مديرهباقيمانده اعضاي 

  رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد. 
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   62ماده  □
 7تا  3، هيأت اجرايي انتخابات مركب از هيأت مديرهبراي انجام انتخابات 

، با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد. نظام مهندسي استانعضو 
 3عضو دارند  300ي كه تا يي استانهاتعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات برا

نفر خواهد بود. هيأت مذكور با  7نفر و بيش از آن  7تا  5عضو  2500نفر و تا
وظيفه برگزاري  دستگاه نظارتنظارت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان 

  انتخابات را برعهده خواهد داشت. 
سكن و به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان م     

را  نظام مهندسي استاننياز از اعضاي  برابر مورد 2شهرسازي استان، به تعداد 
اكثريت آراء به عنوان  نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را باانتخاب مي

شهرسازي استان اعالم  هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و
هيأت اه قبل از اتمام هر دورة نمايند. هيأت اجرايي انتخابات بايد چهارممي

  انتخاب و تشكيل شود.  مديره
تواند در اولين دوره انتخابات، هيأت شهرسازي مي وزارت مسكن و - تبصره

  انتخاب نمايد.  نظام مهندسي استانخابات را رأساً از بين اعضاي تاجرايي ان
   63ماده  □

يك رئيس، يك نائب  اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود
با حضور دوسوم اعضا  آن رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات

آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده  رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت
  نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است.  نظارت دستگاه
هيأت توانند نامزد عضويت در اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي - تبصره
 باشند.  مديره
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   64 ماده □
موظف است ظرف يك هفته اقدامات  ،هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل

  اعالم نمايد: زير را انجام و به روشهاي مقتضي آگهي و
  .هيأت مديرهاعالم شرايط عضويت در  - الف
ن آكه مدت  تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره - ب

  روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.  15نبايد كمتر از 
انتخابات و  هيأت اجرايياعالم نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار  - پ

  همچنين نشاني محلهاي ثبت نام داوطلبين. 
  درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.  - ت
و محل يا محلهاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك تعيين روز و ساعت  - ث

  .دستگاه نظارتروز انجام شود، پس از تأييد 
اعالم تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده  - ج

  .نامهاين آئين 61
اعالم ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات  - چ

  . رسدضروري بنظر مي
 نظام مهندسي استانهاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي ارسال آگهي - ح

  در صورت لزوم. 
   65 ماده □

توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت مي هيأت مديرهداوطلبان عضويت در 
اجرايي انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با 

ك الزم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از و ساير مدار اشتغال پروانهفتوكپي 
  نام تسليم و رسيد دريافت دارند. محلهاي ثبت
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   66ماده  □
هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از پايان 

نام جهت احراز شرايط داوطلبان، از مراجع ذيربط استعالم و رونوشت مهلت ثبت
ل و ظرف يكماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه ارسا دستگاه نظارتآن را براي 

پاسخ استعالمها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آراء نسبت به صالحيت 
  و متقاضي اعالم نمايد.  دستگاه نظارتنامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به 

روز از تاريخ  3توانند ظرف افرادي كه صالحيت آنها رد شده است مي     
تسليم و رسيد  دستگاه نظارتشكايت خود را به طور كتبي به  وصول نظريه

موظف است ظرف يك هفته به شكايات واصل  دستگاه نظارتدريافت دارند. 
شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صالحيت شاكيان و ساير داوطلبان 

  به هيأت اجرايي انتخابات اعالم دارد. 
هيأت اجرايي  دستگاه نظارتها به وسيله پس از تأييد فهرست نهايي نامزد     

انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده، حداقل دو 
هفته قبل از روز اخذ رأي آن را در روزنامه محلي يا روزنامه كثيراالنتشار آگهي 

  رساند. يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطالع اعضا مي
اوطلبان شامل نام و نام خانوادگي، با ذكر رشته فهرست اسامي د - تبصره

تحصيلي، نام دانشكده، سال دريافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصيلي به 
گيري در صورت الفبايي و به تفكيك رشته بايد تنظيم شود و در روز رأي

  هندگان قرار داده شود. دهاي مناسب در معرض ديد رأي محل
   67ماده  □

رايي انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد در صورتيكه هيأت اج
اعضاء، پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل، محلهاي متعددي جهت 
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هاي مذكور هيأت برگزاري انتخابات تعيين نمايد، بايد براي هر يك از محل
كه واجد  نظام مهندسي استاناجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو 

د، ولي به هر نشدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند تعيين كشرايط انتخاب 
دستگاه اشد. بحال مسئوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات 

 نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت. نظارت

   68ماده  □
توانند با ارائه كارت عضويت همان مي نظام مهندسي استانهر يك از اعضاي 

هاي رشتهخود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هر يك از  خيصاستان به تش
رأي  نظام مهندسي استان هيأت مديرهو حداكثر به تعداد اعضاي اصلي  اصلي

دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه رأي خود نوشته باشد، اسامي اضافي 
  از آخر حذف خواهد شد. 

غير از داوطلبان اعالم شده را در صورتي كه رأي دهنده اسامي افرادي  - تبصره
  شود. بنويسد فقط آن اسامي حذف مي

   69ماده  □
دستگاه نظر  گيري، هيأت اجرايي انتخابات موظف است زيرپس از خاتمه رأي

از بين كساني  هاي اصليرشتهاقدام به شمارش آرا نمايد. در هريك از  نظارت
البدل در آن اصلي و علي كه داراي رأي بيشتر باشد به ترتيب اولويت، اعضاي

گيري صورتجلسه شده و توسط اعضاي هيأت شود و نتايج رأيرشته تعيين مي
  شود.امضا و اعالم مي دستگاه نظارتاجرايي انتخابات و نمايندگان 
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   70 ماده □
روز بعد از اخذ رأي خواهد بود و مدت  5مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا 

باشد. مرجع رسيدگي به هفته پس از انقضاي مدت مذكور ميرسيدگي به آن يك 
  است.  دستگاه نظارت هاين شكايات هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نمايند

به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر داده نخواهد      
شد. پس از انجام رسيدگي، در صورت تأييد انتخابات، نتايج قطعي اعالم و 

تحويل  نظام مهندسي استانليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه ك
شود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف مي

  مدت يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود. 
است. پس از  ظارتدستگاه نتأييد يا ابطال انتخابات منحصراً از اختيارات      

به وسيله  هيأت مديرههاي اعضاي خاتمه انتخابات و تأييد آن، اعتبارنامه
  شود. صادر مي وزارت مسكن و شهرسازي امضاء و

   71ماده  □
در اولين جلسه از بين خود  ،شودكه از اعضاي اصلي تشكيل مي هيأت مديره

خاب خواهد يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي مدت يك سال انت
كرد و تجديد انتخاب آنها در سالهاي بعد بالمانع است. همچنين هيأت رئيسه 

 نمايد.دار منصوب ميبه سمت خزانه هيأت مديرهاز بين خود يك نفر را با تأييد 
  باشد. مي نظام مهندسي استانرئيس  هيأت مديرهرئيس 

   72ماده  □
ا حضور دوسوم اعضاي حداقل ماهي دوبار تشكيل و ب هيأت مديرهجلسات 

توانند بدون داشتن حق رأي در البدل مييابد. اعضاي علياصلي رسميت مي
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شركت نمايند. تصميمات و مصوبات هيأت مديره  هيأت مديرهكليه جلسات 
با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك به نسبت تعداد كل اعضاي اصلي 

و به امضاي اعضاي حاضر معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت 
  شود. رسد. اسامي غايبين ذيل آن ذكر ميدر جلسه مي

چهار جلسه پياپي يا  هيأت مديرهچنانچه هر يك از اعضاي اصلي  - 1تبصره 
هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند 

 ت مديرههيأالبدل به جاي او در جلسات عفي شناخته شده و عضو عليتمس
به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور 

  شود. كتبي اعالم مي
در صورت فوت، استعفا، حجر يا سلب صالحيت قانوني هر يك از  - 2تبصره 

البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت ، از عضو عليمديره هيأتاعضاي 
  دعوت خواهد شد.  هيأت مديرهدر جلسات 

   73 ماده □
  شود: به شرح زير تعيين مي هيأت مديرهاختيارات و وظايف 

ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمي در برنامه - 1
  معماري و شهرسازي.

و  مهندسي ساختمانهاي ريزي به منظور رشد و اعتالي حرفهبرنامه - 2
عاليتهاي مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضاء در جهت توسعه ف

  اي و مهندسي.حرفه
از  مهندسي ساختماننش فني و كيفيت كار شاغالن در بخشهاي اارتقاي د - 3

  طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن. 
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همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و  - 4
و تفصيلي و  ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع ملّيصحيح مقررات 

  حسب درخواست.  مهندسي استان نظامهادي شهرها توسط اعضاي 
نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و  - 5

حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان 
  از طريق مراجع قانوني ذيصالح. 

صالحيت و ظرفيت اشتغال به كار  مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين  - 6
  . قانونهاي مشمول شاغالن در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه

7 - اي اعضا و تشويق و حمايت از ت حرفهدفاع از حقوق اجتماعي و حيثي
اي و تخصصي و معرفي فعاليتهاي باارزش و برگزاري مسابقات حرفه

  طرحهاي ارزشمند. 
و كارفرمايان و  مهندسي ساختمانهاي ن حرفهتنظيم روابط بين صاحبا - 8

در زمينه ارجاع  مهندسي ساختمانكمك به مراجع مسئول در بخش 
مناسب كارها به صاحبان صالحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد 

  صالحيت در امور فني. 
و همكاري با وزارت  مهندسي ساختمانكمك به ترويج اصول صحيح  - 9

ساختمان  ملّيمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات مسكن و شهرسازي در ز
  و استانداردها و معيارها. 

كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در  - 10
ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها  محدوده استان و

گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت و شوراهاي تصميم
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ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي كن و شهرسازي و شهرداريمس
  .نظام مهندسي استانخدمات اعضاي طرحهاي ياد شده با استفاده از 

ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در  - 11
  اختالفاتي كه داراي ماهيت فني است. 

  ح و بالياي طبيعي.همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوان - 12
نظام مهندسي ها و بودجه و ترازنامه ساالنه تهيه و تنظيم و تصويب برنامه - 13

  و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.  استان
جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختالف  هيأت مديرهمعرفي نماينده  - 14

ظام  نمالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء 
  .مهندسي استان

گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن تهيه و تنظيم مباني قيمت - 15
  شهرسازي جهت تصويب و ابالغ. به وزارت مسكن و

نظام برابر تعداد آنها از بين اعضاي  پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو - 16
  البدل. و عليبه مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي  مهندسي استان

به  شوراي انتظامي استانانتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو  - 17
 شوراي انتظامي استانجهت صدور حكم عضويت در  شوراي مركزي

شوراي و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل  قانون 17موضوع ماده 
  . انتظامي استان

  . نظام مهندسي استانلي و داخلينامه اداري، تشكيالتي، ماتهيه و تصويب نظام - 18
 هاينامهطبق مقررات و نظام نظام مهندسي استانتنظيم امور اداري و مالي  - 19

  مربوط. 
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تعيين ميزان وروديه و حق عضويت ساالنه اعضا و ارائه آن به مجمع  - 20
  عمومي جهت تصويب.

  . شوراي انتظامي استانارسال شكايات واصل شده به  - 21
و تعيين شغل و  نظام مهندسي استانو عزل و نصب كاركنان استخدام  - 22

  حقوق و دستمزد و پاداش آنها. 
نزد بانكها و برداشت از  نظام مهندسي استانافتتاح حساب بانكي، بنام  - 23

  ها. و پرداخت هزينه نظام مهندسي استاناين حسابها جهت انجام امور 
داشت از حسابهاي بانكي، تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور بر - 24

  امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش. 
هاي رشتهتعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك  - 25

با رعايت ضوابط و دستورالعمل  نظام مهندسي استاناز بين اعضاي  اصلي
ضايي يا شوراهاي وزارت مسكن و شهرسازي جهت معرفي به مراجع ق

  انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.
اعالم نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي  - 26

هاي تعيين شده موضوع خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت
   .قانون 17ماده 

   نامه اجرايي آن.و آئين قانونهاي موضوع همكاري در برگزاري آزمون - 27
و تعيين وظايف و  نظام مهندسي استانتشكيل كميته نظام پيشنهادات در  - 28

  نامه. اين آئين 86ا ساير استانها موضوع ماده بنحوه هماهنگي 
  و تعيين وظايف و نحوه همكاري.  نظام مهندسي استانتشكيل هيأت مشورتي  - 29
امل نحوه نامه مربوط شتأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظام - 30

   .تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها
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نامه مربوط به كميسيونهاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح تهيه نظام - 31
  وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.

هاي رشتهايجاد تسهيالت الزم جهت انجام كارآموزي فارغ التحصيالن  - 32
  . مهندسي ساختماندر  مرتبطهاي رشتهو  اصلي

تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطالعات الزم و ارائه آن به  - 33
عموم به منظور اطالع رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به 

و مراجع ذيربط در موارد نياز،  نظام مهندسي استاناعضاي حقيقي و حقوقي 
  ، رفع اختالف، خدمات مشاوره فني و مهندسي. نظير حل و فصل موضوعات

اي، نرم انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه - 34
  . هافزارها و غير

تشكيل نمايشگاههاي تخصصي، فني، توليدي و ايجاد تسهيالت الزم  - 35
  براي شركت اعضا  در نمايشگاههاي داخلي و خارجي. 

 ملّيخاص متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات  پيشنهاد تغييرات - 36
  . قانون 33ساختمان بر اساس ماده 

مشورت با گروههاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با  - 37
  رشته مربوط. 

نامه اجرايي و ساير و آئين قانونهر نوع وظيفه ديگري كه به موجب  - 38
  باشد. مي هيأت مديرهبه عهده مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است و 

   74 ماده □
و در غياب او  هيأت مديرهبا امضاي رئيس  نظام مهندسي استانكليه مكاتبات 

شود مگر آنكه در موارد به ترتيب با امضاي نائب رئيس اول يا دوم انجام مي
  نحوه خاصي تعيين كرده باشد.  هيأت مديرهمعيني، 
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  75ماده  □
كه بطور كلي و يا  ،است هيأت مديرهبا  استان نظام مهندسينمايندگي  

موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا 
 بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صالحيت تعيين خواهد كرد. 

   76ماده  □
تواند در جهت اجراي تصميمات و وظايف محوله تمام يا مي هيأت مديره

اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين به  قسمتي از
هيأت تفويض نمايد. همچنين  هيأت مديرههر يك يا چند نفر از اعضاي 

هاي نامهتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به موجب نظاممي مديره
مربوط به دفاتر نمايندگي و كميسيونهاي تخصصي مهندسان هر رشته در 

ها ممكن است در صورت نامههرستانهاي تابعه استان واگذار كند. اين نظامش
نيز شامل دريافت شكايات انتظامي و  شوراي انتظامي استانقبول و تأييد 

هاي منعقد شده و رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه
  أي باشد. جهت رسيدگي و صدور ر شوراي انتظامي استانارسال پرونده به 

   77ماده  □
كه  هاي اصليرشتهگروههاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از 

شود. گروههاي مذكور، امور ) نفر بالغ شود، تشكيل مي7تعداد آنها حداقل به (
تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل 

 نظام مهندسي استانادات خود را براي دهند و نظرات و پيشنهو فصل قرار مي
گيري در اموري كه اختصاصاً نيز قبل از تصميم هيأت مديرهدارند. ارسال مي
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است نظر گروه تخصصي مربوط را استعالم  هاي اصليرشتهمرتبط با يكي از 
 دهد. هاي خود مورد توجه قرار ميگيرينموده، آن را در تصميم

   78ماده  □
ماه از تاريخ تشكيل  3موظف است ظرف  مهندسي استان نظامهيأت مديره 

نسبت به تشكيل گروههاي تخصصي موجود در استان  نظام مهندسي استان
  اقدام كند. 

   79ماده  □
عضو  7تا  3هر يك از گروههاي تخصصي داراي يك هيأت رئيسه متشكل از 

ه در رشت نظام مهندسي استان مديرههيأت خواهد بود كه از بين اعضاي 
براي مدت سه سال  نظام مهندسي استانمربوط و ساير اعضاي همان رشته در 

شوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را به شرح زير تعيين و انتخاب مي
  در امور مربوط به عهده خواهند داشت:

  
  نحوه انتخاب و تعداد اعضاي هيأت رئيسه گروههاي تخصصي

  تعداد اعضاي 
  نظام مهندسي استان

اد اعضاي منتخبتعد
  از بين هيأت مديره 
 نظام مهندسي استان

تعداد اعضاي منتخب از 
بين اعضاي همان رشته در 

  نظام مهندسي استان

تعداد  اعضاي 
هيأت رئيسه هر 
  گروه تخصصي

  نفر 3  نفر 2  نفر 1  عضو 1000تا  50
  نفر 5  نفر 3  نفر 2  عضو 5000تا  1001
  نفر 7  نفر 4  نفر 3  به باال 5001
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در رشته  نظام مهندسي استان هيأت مديرهانتخاب ساير اعضاي  - 1تبصره 
به عنوان عضو  نظام مهندسي استانمربوط به وسيله اعضاي همان رشته در 

  هيأت رئيسه گروه تخصصي نيز بالمانع است. 
 ايبه تعداد كافي از متخصصين رشته هيأت مديرهاگر در بين اعضاي  - 2تبصره 

نظام تعداد موردنياز، از بين ساير اعضاي همان رشته در موجود نباشد، به 
  انتخاب خواهند شد.  مهندسي استان

در برگزاري انتخابات هيأت رئيسه گروههاي تخصصي، نماينده  - 3تبصره 
  سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت. 

  80ماده  □
ها، روشهاي اسالمي و آداب ن تجربهاستفاده قرار داد دبه منظور دسترسي و مور

برداري، نگهداري و ساير و فرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره ملّيسنتي، 
در وزارت  كميته نظام پيشنهاداتاي تحت عنوان هاي مهندسي، كميتهفعاليت

، شوراي مركزينظير  قانونمسكن و شهرسازي و همچنين در هر يك از نهادهاي 
. گرددتشكيل مي قانون 16و گروههاي تخصصي موضوع ماده  انمهندسي است نظام

  : نحوه گردش اطالعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب زير خواهد بود
گروههاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن  - الف

بندي نموده، در پايان هر ماه اعالم وصول كتبي به پيشنهاددهندگان دسته
 نظام مهندسي استانرا همراه اظهارنظر يا هرگونه پيشنهادي به گزارش آن 
  دارند. ارسال مي

گزارشهاي واصل شده گروههاي تخصصي استان و  نظام مهندسي استان - ب
نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضا را ضمن اعالم وصول به 
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نظام مهندسي تخصصي و اعضا و همچنين درج در خبرنامه گروههاي 
بندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود بندي و طبقهدسته تاناس

نمايد و در است راساً اقدام مي نظام مهندسي استاناختيارات و صالحيت 
پايان هر فصل گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هرگونه پيشنهادي به 

  ارسال خواهد داشت.  شوراي مركزي
ها را ضمن اعالم ام مهندسي استاننظگزارشهاي واصل شده  شوراي مركزي - پ

  همراه گزارشي شامل: شوراي مركزيوصول و همچنين درج در خبرنامه 
  شوراي مركزياظهارنظر و پيشنهادات . 
 بندي موضوعي مطالب. بندي و طبقهدسته 

 هاي پيشنهاداتي كه بايد مورد عمل قرار گيرد. تعيين اولويت 

 ز.ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات موردنيا 
هر شش ماه يك بار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي 

  ارسال خواهد داشت. 
كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات  - ت

كه به اين منظور  قانون 39از محل بودجه موضع ماده  مركزي شوراي
فته بر اساس تخصيص يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گر

اي تحت هر سال جايزه دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي در
  نمايد. به پيشنهاددهندگان اعطا مي جايزه پيشنهادعنوان 

  ج: بازرس و بازرسان 
   81 ماده □

عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و  1000كه تا  نظام مهندسي استانهر 
بازرس اصلي و يك  2عضو  5000عضو تا  1001البدل و از يك بازرس علي
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بازرس اصلي و يك بازرس  3عضو و بيشتر  5001البدل و از بازرس علي
شوراي انتظامي يا  هيأت مديرهالبدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو علي
  سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.  10باشند و حداقل بايد  استان
برابر تعداد بازرسان  اسامي دو هيأت مديره به منظور انتخاب بازرسان،     

انتخاب  استان نظام مهندسيالبدل واجد شرايط را از بين اعضاي اصلي و علي
 شودتشكيل مي هيأت مديرهبه اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب و 

ل به عنوان بازرس يا نمايد. حايزين اكثريت آراء به ترتيب نفرات اويپيشنهاد م
سال  2البدل براي مدت رسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس عليباز

 شوند. انتخاب مي

  82ماده  □
  شود: وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين مي

ها و صورت حساب اظهارنظر درباره صحت و درستي صورت دارايي- الف
به مجمع عمومي  اي كه هيأت مديره براي ارائهدوره عملكرد و ترازنامه

روز  15تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل 
  قبل از تشكيل مجمع عمومي. 

اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطالعاتي كه هيأت مديره  - ب
  براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است. 

ت و عملكرد هيأت مديره در بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقداما - پ
هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه نامهو آئين قانونحدود 
هاي آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در امهنآئينو  قانون

نامه داشته و يا و آئين قانونتخلف يا تخطي از  هيأت مديرهصورتي كه 
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دهند بازرس يا مجمع عمومي قرار  اطالعاتي برخالف حقيقت در اختيار
  بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند. 

حق دارند، در هر موقع هرگونه  هيأت مديرهبازرس يا بازرسان با اطالع  - ت
رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به 

ه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بمطال هيأت مديرهرا از  نظام مهندسي استان
  ات جاري شود. يملاي باشد كه موجب وقفه در عاين رسيدگي نبايد به گونه

توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر بازرس يا بازرسان مي - ث
عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اينكه آنها را از قبل 

معرفي كرده باشند. اين  مهندسي استان نظامكتبي به  به طور رسمي و
كنند مانند كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي

  خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت. 

  د: شوراي انتظامي استان
  83ماده  □

بود.  خواهد انشوراي انتظامي استها داراي يك نظام مهندسي استانهر يك از 
نظام در استانهايي كه تعداد اعضاي  شوراي انتظامي استانتعداد اعضاي 
نفر از پنج عضو  1000نفر باشد از سه عضو و بيش  از  1000تا  مهندسي استان

  شود. تشكيل مي
توسط رئيس دادگستري استان و بقيه از  شوراي انتظامي استانيك عضو      

براي مدت سه  هيأت مديرهتوسط  دسي استاننظام مهنبين اعضاي خوشنام 
شوراي جهت صدور حكم عضويت در  شوراي مركزيسال انتخاب و به 

 شوند. معرفي مي امي استانظانت
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   84ماده  □
در اولين جلسه از بين خود يك رئيس و يك نائب  شوراي انتظامي استان

س از رئيس براي مدت يكسال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پ
  انقضاي هر دوره يكساله بالمانع خواهد بود. 

با حضور دو سوم از اعضا رسميت يافته و  شوراي انتظامي استانجلسات      
  تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است. 

   85ماده  □
مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي  شوراي انتظامي استان

اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و خلفات حرفهو حقوقي در خصوص ت
   باشد.مي پروانه اشتغالو يا دارندگان  نظام مهندسي استانكاردانهاي فني عضو 

ديده از تخلف، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيان     
ب و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقال دستگاهها

اسالمي، شهرداريها و مؤسسات عمومي و بطور كلي هر شخصي كه در مورد هر 
شكايتي در مورد  پروانه اشتغاليا دارنده  استان نظام مهندسييك از اعضاي 

تواند شكايت خود را اي وي داشته باشد ميتخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفه
عا به انضمام اسناد و به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد اد

  ارسال يا تحويل نمايد.  نظام مهندسي استانمدارك مربوط به دبيرخانه 
رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه بر اساس قوانين قبلي داراي  - 1تبصره 

 باشند،را دارا نمي نظام مهندسي استانهستند ولي هنوز عضويت  پروانه اشتغال
  است.  انتظامي استان شورايدر صالحيت 
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ديگري غير از  نظام مهندسي استاندر صورتيكه مشتكي عنه عضو  - 2تبصره 
محل  مهندسي استاننظام واصل كننده شكايت باشد،  مهندسي استان نظام

  موقع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است. 
به شكايات واصل شده كه بدون امضا و نام  و نشاني كامل شاكي  - 3تبصره 

  نخواهد شد. باشد ترتيب اثر داده 
تواند در صورت اطالع از وقوع تخلف، بدون مي هيأت مديره - 4تبصره 

  اعالم شكايت كند.  شوراي انتظامي استاندريافت شكايت، رأساً نيز به 
   86ماده  □

نيز محسوب  شوراي انتظامي استانكه دبيرخانه  نظام مهندسي استاندبيرخانه 
تر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل شود، كليه شكايات واصل شده را در دفمي

پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، تعيين 
نمايد. موارد خارج از نوبت تسليم مي شوراي انتظامي استانوقت نموده و به 

  به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد. 
با امضاي  انتظامي استان شورايكليه مكاتبات و تصميمات و آراء  - تبصره 

از طريق همين دبيرخانه انجام و  شوراي انتظامي استانرئيس يا نائب رئيس 
 ابالغ خواهد شد. 

   87ماده  □
ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در  شوراي انتظامي استان

صورتيكه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صالحيت خود 
نظر به رد شكايت يا عدم صالحيت داده و در غير اينصورت  تشخيص ندهد

حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر 
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كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از 
شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل 

ينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن يا نما
  عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود. 

تواند در صورت عدم امكان حضور، اليحه دفاعيه مشتكي عنه مي - 1تبصره 
تسليم و يا  شوراي انتظامي استانخود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه 

  را به عنوان وكيل معرفي نمايد.  فرن يك
در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد  شوراي انتظامي استان - 2تبصره 

موضوع بند  نظام مهندسي استانتواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره مي
كميسيونهاي  نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظراتاين آئين 73ماده  25

تواند نيز استفاده كند و مي هندسي استانم نظامتخصصي تشكيل شده در 
دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب 

ها و نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابالغ اوراق و دعوتنامه
 آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد. 

   88 ماده □
 شورايو رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در  طرح

نامه اي مندرج در اين آئينو اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفه انتظامي استان
  نخواهد بود. 

   89ماده  □
 مكلف است به شكايات و اعالنات وزارت مسكن و شوراي انتظامي استان

و  قانونو ساير مواد  35و  34د شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي موا
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نامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يكماه رسيدگي آئين
 و اعالم رأي نمايد. 

   90ماده  □
  مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است: 

  . نظام مهندسي استاناخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در  - 1درجه 
  .نظام مهندسي استاندر پرونده عضويت در  توبيخ كتبي با درج - 2درجه 
به مدت سه ماه تا  پروانه اشتغالمحروميت موقت از استفاده از  - 3درجه 

  به مدت محروميت.  پروانه اشتغاليكسال و ضبط 
به مدت يكسال تا سه  پروانه اشتغالمحروميت موقت از استفاده از  - 4درجه 

  به مدت محروميت.  پروانه اشتغالسال و ضبط 
به مدت سه سال تا  پروانه اشتغالمحروميت موقت از استفاده از  - 5درجه 

  به مدت محروميت.  پروانه اشتغالپنج سال و ضبط 
پروانه ها و ابطال نظام مهندسي استانمحروميت دايم از عضويت  - 6درجه 
   .اشتغال
در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت  - تبصره
محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات  پروانه اشتغالده از از استفا

بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت 
باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع  5يا  4موقت از درجه 

و ضبط آن و يا مجازات از  پروانه اشتغالمدت محروميتهاي قبلي از استفاده از 
  محكوم خواهند شد.  6نوع درجه 
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   91ماده  □
اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي تخلفات انضباطي و حرفه

  باشد.  نظام مهندسي استانيا عضويت در  قانونموضوع  اشتغال پروانهاز 
اي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير تخلف انضباطي و حرفه

  است: 
ساختمان و همچنين  ملّيعدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات - الف

كه مخالف يا  يملضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا ع
متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، 

  مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.
نحوي كه موجب اضرار ه اي برفهمسامحه يا عدم توجه در انجام امور ح - ب

  يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار. 
اي به نحوي كه موجب اضرار مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه - پ

  غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج. 
اصالحي در مورد تخلفات هر يك  خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا - ت

از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار 
با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختمان، از درجه 

  يك تا درجه سه. 
  هاي خالف واقع، از درجه يك تا درجه پنج. صدور گواهي - ث
ات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا ملّيعتأييد غيرواقعي ميزان  - ج

  مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج. 
امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق  - چ

  مراجع ذيصالح قانوني نظرخواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه. 
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ه به موجب ضوابط و مقررات با هايي كتعلل در تنظيم و تسليم گزارش  - ح
دستورات مراجع ذيصالح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع 

  ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه. 
هاي ابالغ شده از سوي مراجع ها و اخطاريهعدم توجه به مفاد اطالعيه  - خ

  ذيصالح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج.
اي به شرط اثبات وقوع جعل در و اسناد و مدارك حرفهجعل در اوراق  - د

  مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج. 
خارج از صالحيت يا ظرفيت  قانوناشتغال در حرف مهندسي موضوع   - ذ

  از درجه يك تا درجه پنج.  پروانه اشتغالتعيين شده در 
  پنج.  دريافت هرگونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه  - ر
نظام مهندسي سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري  - ز

  به نفع خود يا غير، از درجه دو تا درجه پنج.  استان
از درجه يك  نظام مهندسي استانعدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب  - ژ

  تا درجه سه. 
رأي به عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي  - س

به  ،بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه مهندسي استان نظاموسيله 
يا  شوراي انتظامي استاندر مورد اعضاي  شوراي مركزيتشخيص 

  از درجه دو تا درجه پنج.  هيأت مديره نظام مهندسي استاناعضاي 
ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص  - ش

تأييد نقشه و يا امور مربوط به  و قي كه مسئوليت بررسيحقيقي و حقو
كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي 

  غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج. 
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تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات  - ص
  فني بدون داشتن مدرك صالحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج. 

در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه  پروانه اشتغالاستفاده از  - ض
  پنج. 

 ستاننظام مهندسي اهاي داخلي نامهكه به موجب آئين يملع انجام هر - ع
نظام دار شدن حيثيت اي بوده و موجب خدشهمربوط مخالف شئون حرفه

  شود، از درجه يك تا درجه چهار.  مهندسي استان
   92 ماده □

تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي 
 است و تكرار تخلف از شوراي انتظامي استاننامه به عهده اين آئين 90ماده 

  هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود. 
در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف  - 1تبصره 

شود، ليكن فقط مجازاتي شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين مي
كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهاي مذكور همگي از يك 

اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين درجه باشد در 
  شود. مي

در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده  - 2تبصره 
  شود. نامه تعيين مياين آئين 90
   93 ماده □

برگ  لبايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذي شوراي انتظامي استانآراي 
  د. وت آن به طور دقيق قيد شرأي نحوه اعتراض و مهل
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اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا  شوراي انتظامي استانآراي      
  تعيين مجازات باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر است. 

   94ماده  □
 شورايها، شوراي انتظامي استانمرجع تجديدنظر از تصميمات و آراي 

  است.  امي نظام مهندسيظانت
در اجراي قانون آزمايشي  شوراي انتظامي استانآراء بدوي كه توسط  - تبصره
صادر شده به قوت خود باقي و ظرف  1371مصوب  مهندسي ساختمان نظام

يكماه از تاريخ ابالغ و در صورتيكه قبالً ابالغ شده ولي قبل از پايان مهلت 
اجراي قانون  تجديدنظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي،

آزمايشي متوقف شده است، ظرف يكماه از تاريخ ابالغ اين آئين نامه، قابل 
  است.  شوراي انتظامي نظام مهندسيتجديدنظرخواهي در 

  

  فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي
  

   95ماده  □
شوراي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از  شوراي انتظامي نظام مهندسي

باشد و اعضاي آن براي مدت سه است و داراي پنج عضو ميهانتظامي استان
  سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است. 

  .يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضائيه - الف
  .دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي - ب
   .شوراي مركزيدو عضو به معرفي  - ج
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با حضور حداقل دوسوم اعضا  ي نظام مهندسيانتظام شورايجلسات      
  رأي موافق معتبر خواهد بود.  3رسميت يافته و آراي صادر شده با 

   96 ماده □
در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك  شوراي انتظامي نظام مهندسي

نمايد و انتخاب مجدد نائب رئيس و يك دبير براي مدت يكسال انتخاب مي
   آنها بالمانع است.

   97ماده  □
ثبت و دبيرخانه مذكور  نظام مهندسي استانتقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه 

تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، 
رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق 

دارد. در ارسال مي هندسيشوراي انتظامي نظام مپست سفارشي به دبيرخانه 
شوراي صورتي كه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه 

تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و  انتظامي نظام مهندسي
  دارد. دريافت مي شوراي انتظامي استانمدارك الزم را از دبيرخانه 

   98ماده  □
دنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده در صورتي كه درخواست تجدي

با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و  شوراي انتظامي نظام مهندسي باشد
كليه اختيارات الزم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط 
با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي تخصصي 

جع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي و غيره را دارد. مر
  نمايد. مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مي
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آراء صادر شده از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در      
آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است 
بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه الزم جهت ابالغ رأي در متن رأي 

  درج شود. 
و  86در اجراي مواد  شوراي انتظامي استاندر صورتي كه پرونده در  - تبصره

شوراي انتظامي نامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رئيس اين آئين 89
شوراي شخيص دهد در رسيدگي خارج از نوبت را ضروري ت نظام مهندسي

  نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.  انتظامي نظام مهندسي
   99ماده  □

پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر  شوراي انتظامي نظام مهندسيدبيرخانه 
مخصوص و حفظ سوابق، آراء مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله 

نظام از آنها را جهت اجرا به اي پست سفارشي به طرفين شكايت ابالغ و نسخه
ضمن اينكه يك نسخه از  نظام مهندسي استاندارد. ارسال مي مهندسي استان

رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در 
كند، مفاد رأي را به سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي

  گذارد. مورد اجرا مي
   100ماده  □

پروانه در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از 
عضو  پروانه اشتغالمربوط موظف است  نظام مهندسي استانباشد  اشتغال

محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير 
ارسال  ظام مهندسيشوراي انتظامي نضبط شده را به دبيرخانه  پروانه اشتغال
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تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي  پروانه اشتغالدارد. 
  شود. استان نگاهداري مي

در صورتي كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي  - تبصره
خود به  پروانه اشتغالاز تحويل  پروانه اشتغالمبني بر محروميت موقت استفاده از 

امتناع ورزد، مرجع صادر كننده  پروانه اشتغاليا مرجع صدور  مهندسي استان نظام
بعدي وي را  پروانه اشتغالمحكوميت وي را در پرونده او درج و  اشتغال پروانه

برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و  با تأخيري معادل دو
بالغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره مراتب را به كليه شهرداريها و مراجع ذيربط نيز ا

  بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درجه شود. 
  101ماده  □

 شوراي انتظامي استانو  هيأت مديره يمرجع رسيدگي به شكايات از اعضا
و  شوراي انتظامي استانيا  هيأت مديرهاعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در 

شوراي انتظامي نظام باشد،  نظام مهندسي استان يا به اعتبار عضويت آنها در
خواهد بود. و اجراي مفاد رأي صرفنظر از نوع و موضوع آن با  مهندسي
  باشد. مي شوراي انتظامي نظام مهندسيدبيرخانه 

  

  فصل هفتم: هيأت عمومي
  

   102ماده  □
مهندسي  نظام به منظور ايجاد هماهنگي در امور قانون) 19در اجراي ماده (

ها در سطح كشور، هيأت مديرهمتشكل از اعضاي  هيأت عموميها، ستانا
  شود. تشكيل مي
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از اعضاي هيأت  رئيس سازمانت دعوبا  هيأت عموميجلسات عادي      
. شودها سالي يكبار با حضور نمايندة وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميمديره

  . در دعوت نامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود
هيأت به كار پس از انتخاب و آغاز  هيأت عمومياولين جلسه عادي  - تبصره
نظام ها در دو سوم استانهاي كشور مشروط بر اينكه در برگيرندة تمام مديره

نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت  700هايي كه داراي مهندسي استان
  وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. 

   103ماده  □
هيأت بنا به تصميم آخرين جلسه عادي  هيأت عموميالعاده جلسات فوق

و يا دعوت وزير  شوراي مركزيسوم اعضاي  و يا به تقاضاي دو عمومي
  شود. مسكن و شهرسازي تشكيل مي

   104ماده  □
 هيأت مديرهبا حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي  هيأت عموميجلسات 

اريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت. ن تآها كه تا استان نظام مهندسي
تا تعيين هيأت رئيسه بر عهده دستگاه  هيأت عموميافتتاح و اداره جلسات 

دعوت كننده خواهد بود. هيأت رئيسه هر اجالس شامل، يك رئيس، يك نائب 
ا رأي بباشد كه از بين عده حاضر در جلسه رئيس، يك دبير و دو نفر ناظر مي

شوراي همان دبيرخانه  هيأت عموميهند شد. دبيرخانه اكثريت انتخاب خوا
  باشد. مي مركزي

   105ماده  □
به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نائب  هيأت عمومياداره جلسات 

رئيس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به 
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 ناظرعهده  گيري مصوبات بهعهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي
خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به عالوه يك عده حاضر 

  باشد. در جلسه معتبر مي
   106ماده  □

سالي يكبار در تيرماه به مدت دو تا چهار روز  هيأت عموميجلسات عادي 
شود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان و دستور در يكي از استانها تشكيل مي

اي كه در العادهي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوقجلسه بعد
حدفاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت 

  . دشواعضا تعيين مي
  تواند جلسات غيررسمي نيز داشته باشد. هيأت عمومي مي     
  107 ماده □

  شود: به شرح زير تعيين مي هيأت عموميوظايف و اختيارات 
به ميزان حداقل  شوراي مركزي انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در - الف

البدل و معرفي به برابر تعداد موردنياز در هر رشته با قيد اصلي و علي دو
 البدلمنظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي شهرسازي به وزير مسكن و

  از بين آنها.  شوراي مركزي
  .راي مركزيشوشنيدن گزارش ساالنه  - ب
  .شوراي مركزيبررسي و تصويب ترازنامه  - پ
  .شوراي مركزيمشي عمومي و پيشنهادي  بررسي و تصويب خط - ت
وسيله هاي مختلف كه به نظام مهندسي استانشنيدن گزارش عملكرد  - ث

شود و حصول اطالع از فعاليتها، وضعيت ارائه مي هيأت عموميدبيرخانه 
  ها و ارائه طريق به آنها.مهندسي استان نظامو مشكالت 
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هيأت شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه  - ج
شود و اتخاذ تصميم ها ارائه مينظام مهندسي استانيا هر يك از  عمومي

  يا ارائه طريق مناسب. 
ها يا يكديگر نظام مهندسي استاناتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين  - چ

بادل تجارب و اطالعات و نيز همكاري با شهرداريها و مراجع از لحاظ ت
  .هيأت عموميدولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه 

هاي پيشنهادي اداري، نامهنظام بررسي و تصويب ضوابط و مقررات - ح
  .شوراي مركزيغيره مربوط به  استخدامي و

  .ت عموميهيأهاي داخلي نحوه اداره نامهبررسي و تصويب نظام - خ
نظام مهندسي تصويب ميزان وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاي  - د

  . نها با توجه به موقعيت و امكانات هر استااستان
در خصوص نحوه  شوراي مركزينامه پيشنهادي بررسي و تصويب نظام - ذ

  ها. نظام مهندسي استانتشكيل و اداره امور صندوق مشترك 
ها و پيشنهادات ارائه نامهو مقررات و نظامبررسي و تصويب ساير ضوابط  - ر

  .هيأت عمومييا دبيرخانه  شوراي مركزيشده از سوي 
  

  فصل هشتم: شوراي مركزي
  

   108ماده  □
البدل با تركيب عضو علي 7عضو اصلي و  25متشكل از  شوراي مركزي

باشد، كه از بين دو برابر افراد معرفي شده طبق جدول زير مي اصلي هايرشته
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در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير  عمومي هيأتبه وسيله 
  شوند. مسكن و شهرسازي انتخاب مي

 هيأت مديرهبايد عالوه بر داشتن عضويت در  شوراي مركزياعضاي      
خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا 

 5به باال در  3محكوميت انتظامي از درجه آموزشي برجسته و ارزشمند و فاقد 
  سال گذشته باشند. 

 شوند،انتخاب مي شوراي مركزيكه به عضويت  هيأت مديرهاعضاي  - تبصره
  خود نيز باقي بمانند.  نظام مهندسي استانتوانند همچنان در عضويت مي

  

  جدول تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي

  رشته  روهـگ
عضوتعداد حداقل

  در هر رشته
تعداد اعضاي 

  هر گروه اصلي
  تعداد اعضاي
  علي البدل

 
  عمران

   1 عمران
12  

1  
  1 1 نقشه برداري

  1 1 ترافيك
 

  تأسيسات
   1 تأسيسات برق

6  
1  

تأسيسات
  1  1 مكانيك

معماري و شهرسازي 
   1 معماري

7  
1  

  1 1 شهرسازي
  7  25 زيشوراي مركاعضاي اصلي و علي البدلتعداد

  

   109ماده  □
اعضاي سه سال است. تجديد انتخاب  شوراي مركزيمدت عضويت اعضاي 

  هاي بعد بالمانع است. در صورت بقاي شرايط الزم، در دوره شوراي مركزي
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   110ماده  □
اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه

شوراي ها با اكثريت آراء از بين اعضاي منشيباشد كه دبيران و دو منشي مي
شوند و دوره مسئوليت آنها يكساله و انتخاب مجدد ايشان انتخاب مي مركزي

 نامهاين آئين 115نيز به شرح مندرج در ماده  شوراي مركزيبالمانع است. رئيس 
  شود. منصوب مي

   111ماده  □
و در  وراي مركزيشدر مواقع لزوم به دعوت رئيس  شوراي مركزيجلسات 

تشكيل و  شوراي مركزيغياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل 
با حضور دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با 

البدل بدون داشتن حق رأي رأي موافق معتبر است. اعضاي علي 13حداقل 
 وراي مركزيششركت كنند. تصميمات  شوراي مركزيتوانند در جلسات مي

به اشخاص  شوراي مركزيپس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه 
  شود و پيگيري الزم به عمل خواهد آمد. و مراجع ذيصالح ابالغ مي

   112ماده  □
و دبيرخانه آن و  شوراي مركزيهاي اداري و استخدامي و جاري انجام هزينه

كه از استانها در جلسات  شوراي مركزيهمچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي 
است  سازماننامه مالي و اداري كنند به موجب نظامشركت مي مركزي شوراي

  رسد. مي هيأت عموميبه تصويب  شوراي مركزيكه به پيشنهاد 
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   113ماده  □
و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء صندوق مشترك  سازمانهاي هزينه

دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و هاي اعطايي ها كمكنظام مهندسي استان
حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات 

  و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد. 
نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين      

ودجه آن و نحوه ها و تأمين بنظام مهندسي استانتشكيل صندوق مشترك 
به  شوراي مركزيكه به پيشنهاد  ايهزينه و اداره امور آن به موجب نظام نامه

رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زيرنظر مي هيأت عموميتصويب 
  شود. اداره مي شوراي مركزيرئيس 

   114ماده  □
  شود:به شرح زير تعيين مي شوراي مركزيوظايف و اختيارات 

با  قانونهاي ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيبرنامه- الف
  هرسازي.شها و هماهنگي وزارت مسكن و نظام مهندسي استانجلب مشاركت 

و تعيين خط  سازمانها و نظام مهندسي استانبررسي مسايل مشترك  - ب
و  قانونهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت در چارچوب مشي

  يأت عمومي و ابالغ آنها.مقررات و مصوبات ه
از طريق مذاكره  سازمانهاي مناسب براي انجام وظايف اركان ايجاد زمينه - پ

ريزي، مديريت، اجرا و و محلي، در امور برنامه ملّيو مشاوره با مراجع 
كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي 

   .باشدتظامي مربوط ميكه به امور قضايي و ان قانونمواد 
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ها يا بين مهندسي استاننظام حل و فصل اختالفات بين اركان داخلي  - ت
ها با نظام مهندسي استانها با يكديگر يا بين اعضاي مهندسي استان نظام
  خود از طريق داوري.  مهندسي استان نظام

نظام همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد  - ث
ها از طريق نظام مهندسي استانها و اصالح خط مشي استان سيمهند
  كره و ابالغ دستورالعملها.امذ

تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي الزم در  زهمكاري با مراك - ج
زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح 

  هنگ و آموزش عالي.هاي آموزش و پرورش و فرمختلف به وزارتخانه
همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينة  - چ

شناسنامه ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية  ملّيتدوين مقررات 
  اي و تخصصي. و برگزاري مسابقات حرفه ساختمانها فني و ملكي

ارتقاي سطح مهارت كارگران همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة  - ح
  و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.  مهندسي ساختمانماهر شاغل در 

گذاري اشخاص و تالش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه - خ
 المنفعهمؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام

  ينگونه طرحها. و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت ا
المللي جهت كمك به دستگاههاي جمع آوري كمكهاي داخلي و بين - د

  مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و  - ذ

نگاهداشتن دانش فني و  مكارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي بهنگا
  چنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاهها. هم
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ها و دفاع از حيثيت و نظام مهندسي استانحمايت اجتماعي از اعضاي  - ر
حقوق حقة آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف 
كنندگان محصوالت، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و 

  ساختمان، عمران و شهرسازي.  حرف بخشهاي
مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي و تبادل  - ز

  اطالعات در داخل كشور و در سطح بين المللي.
  و وزير مسكن و شهرسازي. هيأت عموميارائه گزارش عملكرد به  - ژ

نظام گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات تهيه مباني قيمت - س
ها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت استان سيمهند

ها در نظام مهندسي استانتصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات 
  اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.

  .سازمانتشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي  - ش
و پيشنهاد آن به  أت عموميهينامه داخلي نحوه اداره تهيه و تصويب نظام - ص

  جهت تصويب.  عمومي هيأت
نظام مهندسي تهيه و پيشنهاد نظام نامه نحوه تشكيل صندوق مشترك  - ض

  جهت تصويب.  هيأت عموميها و چگونگي اداره آن، به استان
  به پيشنهاد رئيس سازمان. سازمانتصويب برنامه و بودجه ساالنه  - ط
  اي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها. تعيين امضاهاي مجاز براي امض - ظ
  و ساير نشريات تخصصي.  سازمانانتشار نشريه  - ع
هاي ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينة برنامه - غ

توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست 
  دستگاههاي مربوط.



 

112 

و آئين نامه اجرايي و  قانونه ديگري كه به موجب انجام هر نوع وظيف - ف
  ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.

  

  فصل نهم: رئيس سازمان
  

   115ماده  □
شهرسازي و  در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شوراي مركزي

شود، از ميان خود به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي
به وزير مسكن و شهرسازي  شوراي مركزيظور تعيين رئيس سه نفر را به من

نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را بعنوان پيشنهاد مي
شود جهت صدور نيز محسوب مي رئيس سازمانكه  شوراي مركزيرئيس 

  حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود. 
انتخاب مجدد او سال است و  3مدت  شوراي مركزيدوره تصدي رئيس 

  باشد. مشروط به تحقق شرايط فوق بالمانع مي
   116 ماده □

  شود:به شرح زير تعيين مي رئيس سازمانوظايف و اختيارات 
بوده و نمايندگي  سازمانباالترين مقام اجرايي و اداري  رئيس سازمان- الف

  المللي بر عهده دارد. و بين ملّيسازمان را در مراجع 
   مركزي شورايراي مصوبات مسئوليت اج - ب
هاي الزم به منظور و تهيه پيشنهادات و توصيه سازماننظارت بر عملكرد  - پ

و ارائه آن به  سازمانو اصالح خط مشي  قانونتحقق اهداف مندرج در 
  .شوراي مركزي
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به  شوراي مركزيها با هماهنگي نظام مهندسي استاننظارت بر عملكرد  - ت
اي  حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شئونات حرفهمنظور حسن جريان امور و 

نظام هاي الزم به و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه سازماناموال 
  . شوراي مركزيها و ارائه گزارش آن به مهندسي استان

ها نظام مهندسي استانانتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك  - ث
  جهت تصويب.  شوراي مركزيبه 

  و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك. كنترل  - ج
  .شوراي مركزيپيشنهاد برنامه و بودجه ساالنه به  - چ
و احكام مدير صندوق  سازمانامضاي كليه مكاتبات عادي و جاري  - ح

  شود.و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار مي سازمانمشترك و كاركنان 
  است.  شوراي مركزيت كننده در مواقعي كه دعو هيأت عموميافتتاح جلسات  - خ
ارائه گزارشهاي الزم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسايلي كه مورد   - د

  گيرد. استعالم قرار مي
هاي وزارت مسكن و شهرسازي ابالغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه  - ذ

  ها. استان مهندسي نظامبه 
مسكن و شهرسازي به هاي وزارت انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه  - ر

ها و نظارت نظام مهندسي استانو ساير اعضاي  مركزي شوراياعضاي 
  بر رعايت آنها. 

رئيس به  شوراي مركزييا  هيأت عموميانجام ساير وظايفي كه از طرف   - ز
 سازمانشود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره محول مي سازمان

  ضروري است. 
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  فصل دهم: مقررات متفرقه
  

   117ماده  □
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و 

 گذاريايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت
ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل  خدمات مهندسي، ظرف شش

يا با جلب مشورت  ها وها و شوراي فني استاناستان نظام مهندسيشده از 
  آنها تهيه نمايد. 

گذاري و قيمت خدمات به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت - 1تبصره 
شوراي بررسي مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شوراي تحت عنوان 

نفر كارشناس خبره  5مركب از  خدمات مهندسي و تأييد مباني قيمت گذاري
نفر كارشناس به معرفي رئيس  2به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و 

عضو آن از جمله دو عضو  4شود كه سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي
عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير  3سازمان برنامه و بودجه ثابت و 
  تواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد. خواهد بود. شوراي ياد شده مي

ي پس از تصويب وزير مسكن هاي قيمت خدمات مهندسفهرست - 2تبصره 
  و شهرسازي جهت اطالع عموم آگهي خواهد شد. 

   118ماده  □
 38يا المثني بر اساس ماده  پروانه اشتغالعوارض مربوط به صدور و تمديد 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 
 شودخزانه افتتاح مي شود و به حسابي كه به همين منظور توسطوصول مي 1373
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) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري %100گردد. معادل صددرصد (واريز مي
شود، در اختيار وزارت ون بودجه هر سال منظور مينكه به همين منظور در قا

 ملّيشهرسازي قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات  مسكن و
مهندسي  نظامسي، كمك به رل ساختمان، توسعه نظام مهندتساختمان، نظام كن

هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف ها و برقراري دورهاستان
  برسد.
   119ماده  □

اي از اسناد مالي مربوط به ذيحسابان و مسئوالن امور مالي موظفند نسخه
كسر يا وصول نموده و به حساب  قانون 39وجوهي را كه در اجراي ماده 
اند در تهران براي وزارت مسكن و نمودهدرآمد عمومي كشور واريز 

شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا 
هاي الزم وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي هر ساله برنامه

تهيه و به مورد اجرا  قانونرا جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در 
موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ  شهرداريها .گذارد

به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و  قانون 39تعيين شده موضوع ماده 
به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي  ،شود راشهرسازي اعالم مي

  دريافت نمايند. 
   120ماده  □

هرسازي استان، تسهيالت ش وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و
ها را فراهم مهندسي استان نظامو  سازمانالزم براي تأسيس و شروع به كار 

آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح 
  نمايد. اقدام مي قانونو محلي با توجه به اهداف  ملّي
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   121ماده  □
 سازمانتأمين محل و مكان استقرار نهادهاي به منظور  قانون 38در اجراي ماده 

هاي تخصصي و مهندسي ها تشكلنظام مهندسي استان، شوراي مركزينظير 
در شهرهاي كشور وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين 

مساعدت الزم را  نظام مهندسي استانزمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي 
س طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل دارد تا بر اسامعمول مي

  مربوط در آن تأمين شود. 
   122ماده  □

ها و نظام مهندسي استانشهرسازي ضمن بررسي عملكرد  وزارت مسكن و
هاي الزم را ارائه خواهد داد. در صورتي كه به توصيه هيأت عموميگزارشهاي 

حاصل شود،  انسازمهاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف توصيه
 26وزارت مذكور پيشنهاد انحالل سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده 

  ارائه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.  قانون
تا زماني كه  نظام مهندسي استانو  سازمانانجام وظايف قانوني  - تبصره

سكن و تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحالل با وزارت م
شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف ششماه 

  نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمانهاي مذكور اقدام نمايد. 
  123 ماده □

ماه به وسيله وزارت  نامه ظرف ششدستورالعملهاي موضوع مواد اين آئين
ابهام در نحوه  شود و در موارد سكوت يامسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي
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نامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و يا اعمال مواد آئيناجرا 
  شهرسازي عمل خواهد شد. 

   124ماده  □
مصوب  –) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 41در اجراي مفاد ماده (

در مورد اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي  - 1374
ر) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج كشو

  نامه خواهد بود.در اين آئين
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  وزارت كار و امور اجتماعي   - وزارت مسكن و شهرسازي 
  

 16704/100بنا به پيشنهاد شماره  8/4/1376هيأت وزيران در جلسه مورخ      
) قانون 4استناد ماده (وزارت مسكن و شهرسازي و به  15/10/1375مورخ 

نامه صدور پروانه آيين  - 1374مصوب   - نظام مهندسي و كنترل ساختمان 
  مهارت فني براي كارگران ماهر را به شرح زير تصويب نمود: 

  نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر آيين

ساختمان  اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخشهاي  - 1ماده 
از تاريخي كه وزارت مسكن و  -  حسب مورد - و شهرسازي در هر محل

شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين و اعالم كند، مستلزم داشتن 
صالحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان 

  ناميده  "سازمان"اي كشور كه از اين پس به اختصار آموزش فني و حرفه
  شود، احراز شود.يم

شود كه با رعايت ساير پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم مي  - 2ماده 
  شود. نامه به متقاضي داده ميشرايط مندرج در اين آيين

  الف : پروانه مهارت فني درجه سه: 
به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي يا پس از كسب تجربه، مهارت الزم در 

را فراگرفته و در آزمون مربوط موفقيت  "سازمان") 3جه (حد استاندارد در
  كسب نمايند. 
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  ب : پروانه مهارت فني درجه دو: 
) حداقل به مدت يك 3به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (

هاي ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار سال در پروژه
داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر  مهندسي يا كارداني سابقه كار

  ) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.2اساس استاندارد مهارت درجه (
  ج : پروانه مهارت فني درجه يك: 

) حداقل به مدت دو سال در 2به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (
كار مهندسي،  هاي ساختماني، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال بهپروژه

سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي بر اساس استاندارد درجه 
  ) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.1(

اند، در به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده - تبصره
صورت موفقيت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط، 

  شود. مهارت فني در همان درجه داده مي پروانه
در پروانه مهارت فني، صالحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در  - 3ماده 

تواند به تنهايي يا تحت نظارت بخش ساختمان و شهرسازي كه دارنده آن مي
  شود. كارگران ماهرتر انجام دهد قيد مي

رت فني بايد تقاضاي خود متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مها - 4ماده 
را به انضمام برگ معافيت يا دفترچه پايان خدمت (براي مشمولين) به سازمان 

  ارائه دهند. 
سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر  - تبصره

ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شده توسط وزارتخانه
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مومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار شهرداريها و نهادهاي ع
  شود. مهندسي يا كارداني احراز مي

مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در  - 5ماده 
) سال يك بار 3صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (

  تمديد خواهد شد. 
گان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي استمرار اشتغال دارند - تبصره

الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تأمين سازمانها يا اشخاص فوق
  شود.اجتماعي احراز مي

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات  - 6 ماده
  نامه بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند. موضوع اين آيين

هاي مربوط به امور فني در بخشهاي ساختمان و ي كه در رشتهافراد - 7 ماده
) ماهه از سازمان 18شهرسازي داراي گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (

ه داشتن سابقه كار لتوانند با رعايت و احراز ساير شرايط، از جمباشند، مي
ازي تجربي به مدت الزم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت مسكن و شهرس

  نمايند.  "پروانه اشتغال به كار تجربي"تقاضاي دريافت 
هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند وزارتخانه - 8ماده 

  نامه را به كل كشور تسري دهند. ظرف ده سال اجراي مفاد اين آيين
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   ه22685/ت9794شماره:    
  11/3/1379تاريخ:         

  
  بسمه تعالي

  
  مي ايرانجمهوري اسال

  رئيس جمهور
  تصويب نامه هيأت وزيران

  
  وزارت مسكن وشهرسازي  –وزارت دادگستري 

       
هاي بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه 8/3/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 

) قانون نظام مهندسي و 27به استناد ماده (دادگستري و مسكن و شهرسازي و 
را به شرح  هنامه اجرايي ماده ياد شدنآئي - 1374مصوب  –كنترل ساختمان 

  زير تصويب نمود.
  حسن حبيبي               

  معاون اول رئيس جمهور      
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  ") قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان27نامه اجرايي ماده (آئين"
  
  تعاريف:  - 1ماده  □

هندسي و نامه با توجه به قانون نظام مها و اصطالحات مندرج در اين آئينواژه
  شود:هاي آن به شرح زير تعريف مينامهكنترل ساختمان و آئين

  . سازمان نظام مهندسي ساختمان استانسازمان استان:  - الف
  . سازمان نظام مهندسي ساختمانشوراي مركزي: شوراي مركزي  - ب
مهندس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر  - ج

مصوب  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماننامه اجرايي ئينكه بر اساس آ
هيأت وزيران و دستورالعمل مصوب وزارت مسكن و  17/11/1375

شهرسازي، در يك يا چند رشته تخصصي مهندسي، صالحيت ارايه خدمات 
  مهندسي كارشناسي را دارا باشد. 

ي، خدمات مهندسي كارشناسي: كليه خدمات مهندسي از قبيل طراح - د
برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره، برآورد، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره

ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چهارچوب معيارهاي پذيرفته 
اي ناشي از پروانه اشتغال شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه

ت در سازمان استان يا عضوي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمانموضوع 
  باشد. مي
ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي مراجع درخواست كننده: وزارتخانه - ه

غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها كه متقاضي 
  خدمات مهندسي كارشناسي باشند. 
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   2ماده  □
نامه براي خدمات تواند به موجب ضوابط اين آئينمرجع درخواست كننده مي

مهندس يا مهندسان مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي 
واجد شرايط نمايد. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را بر اساس 
دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد 

خاب و به مرجع رسد، انتو به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي
  كند. درخواست كننده معرفي مي

   3ماده  □
واجد شرايط، بايد در برگ » مهندسان«يا » مهندس«مرجع درخواست كننده 

  درخواست خود موارد زير را درج كند: 
موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا - الف

  ارزيابي با ذكر جزئيات الزم.
واجد شرايط مورد درخواست و تخصصهاي هر يك از » سانمهند«تعداد  - ب

  آنان. 
  محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي. - ج
  واجد شرايط.» مهندسان«يا » مهندس«مهلت زماني معرفي  - د
  مهلت زماني براي اعالم نظريه خدمات مهندسي كارشناسي. - ه
فه الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي بر اساس تعرتعهد پرداخت حق - و

  نامه.) اين آئين6مندرج در ماده (
   4ماده  □

واجد شرايط به مرجع درخواست كننده، تنها  مهندسانيا  مهندسمعرفي 
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ) آئين74توسط سازمان استان با رعايت ماده (
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گيرد و مراجع درخواست كننده براي خدمات و كنترل ساختمان صورت مي
ي، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال مهندسي كارشناس

  نامه نيستند. به كار مهندسي موضوع اين آئين
   5ماده  □

معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در  مهندسانيا  مهندسنظريه 
دفتر سازمان استان، توسط هيأت مديره سازمان استان به مرجع درخواست 

  سليم خواهد شد. كننده ارسال يا ت
   6ماده  □

نامه، عيناً معادل الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آئينتعرفه حق
تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي كه 

قانون نظام ) 15) ماده (15تعرفه خاصي وجود ندارد، در چهارچوب بند (
هاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب به پيشن ساختمان مهندسي و كنترل

  وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد. 
   7ماده  □

واجد شرايط مجاز به پرداخت  مهندسانيا  مهندسمرجع درخواست كننده 
مستقيم حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي به فرد يا افراد معرفي شده 

ن استان واريز و يك نيستند و بايد حق الزحمه مربوط را به حساب سازما
نسخه از فيش بانكي را به سازمان استان مذكور تسليم كنند. سازمان استان پس 

الزحمه را بعد از از وصول اصل نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده، حق
  كند:كسر كسورات زير به مهندس يا مهندسان معرفي شده پرداخت مي

) قانون 104موضوع ماده ( ) بابت ماليات علي الحساب%5پنج درصد (- الف
  مالياتهاي مستقيم به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي.
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استان بابت ارجاع كار در چهارچوب ) به حساب سازمان %5پنج درصد ( - ب
  ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان. 37ماده (

   8 ماده □
ده معرفي ش مهندسانيا  مهندسهرگاه مرجع درخواست كننده تخلفي از 

سازمان توسط سازمان استان مشاهده كند، بايد موضوع را به هيأت مديره 
  مربوط گزارش كند. انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان شورايو  استان
   9ماده  □

 مهندسانيا  مهندسرد مرجع درخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات 
رسمي دادگستري  معرفي شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناسان

است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند، اين تكليف متوجه 
باشد. عدم رعايت اين ماده از ناحيه معرفي شده، نيز مي مهندسانيا  مهندس

مرجع درخواست كننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس و 
  . شودمهندسان معرفي شده، تخلف انتظامي محسوب مي
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  ه19295/ت29253شماره      
  9/7/1379- تاريخ:      

  
  بسمه تعالي

  
  جمهوري اسالمي ايران

  رئيس جمهور
  تصويب نامه هيأت وزيران

  
  وزارت مسكن و شهرسازي

  
 21538/100بنا به پيشنهاد شماره  3/7/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ      

قانون ) 28تناد ماده (و به اس وزارت مسكن و شهرسازي 13/11/1376مورخ 
 اينامه تشكيالت حرفهآئين - 1374مصوب  – كنترل ساختمان نظام مهندسي و
  را به شرح زير تصويب نمود:  كاردانهاي فني

  حسن حبيبي              
  معاون اول رئيس جمهور      
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  اي كاردانهاي فنينامه تشكيالت حرفهآيين
  

   1ماده  □
 نامه) آئين26اي كاردانهاي فني (موضوع ماده امور حرفه به منظور انتظام و انسجام

نامه كه منبعد در اين آئين قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماناجرايي 
هاي معماري، شهرسازي، عمران، شود) شاغل در رشتهكاردان ناميده مي

هاي مرتبط نقشه برداري، ترافيك و رشته ،تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي
هاي مذكور و باال بردن ن و همچنين ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهبا آ

كيفيت خدمات آنها، در تهران و در مراكز استانهايي كه وزارت مسكن و 
كند. كانون كاردانهاي فني ساختمان كه از اين پس در اين شهرسازي اعالم مي

  گردد. شود، تشكيل ميناميده مي» كانون«نامه به اختصار آئين
   2ماده  □

كانون داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات 
تواند در شهرستانهاي تابع هر باشد و ميمربوط به مؤسسات غيرانتفاعي مي
  استان داراي شعبه يا نمايندگي باشد. 

   3ماده  □
 هاينفر كاردان فني در رشته 30براي تشكيل كانون در هر استان وجود حداقل 

  نامه يا مرتبط با آن ضروري است. ) اين آئين1مذكور در ماده (
   4ماده  □

  براي عضويت در كانون احراز شرايط زير الزم است:
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هاي موضوع ماده يك (فوق ديپلم) در رشته مدرك كاردانيدارا بودن - الف
   .نامهاين آئين

تقاضاي  نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام - ب
  .عضويت

ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست  - پ
اي وي در عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه

  آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد. 
  ط. هاي مصوب مربوپرداخت وروديه و حق عضويت ساالنه طبق تعرفه - ت
تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار  - ث

  گيرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور. متقاضيان قرار مي
   5ماده  □

با همكاري  وزارت مسكن و شهرسازيبه منظور تشكيل كانون در هر استان، 
 ماه از 3موظف است حداكثر ظرف  اختمان استانسنظام مهندسي سازمان 

هاي الزم و ثبت نام واجدين نامه اقدام به انتشار آگهيتاريخ تصويب اين آئين
  شرايط و صدور كارت عضويت موقت بنمايد. 

   6ماده  □
در هر استان كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حد نصاب مقرر رسيد وزارت 

با  سازمان نظام مهندسي ساختمان استانمسكن و شهرسازي با همكاري 
مواد آتي اقدام به برگزاري انتخابات اولين هيأت مديره كانون خواهد  رعايت

  كرد. 
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هاي بعدي، برگزاري انتخابات توسط هيأت مديره كانون با در دوره     
به شرح مندرج در مواد آتي  نظام مهندسي ساختمان استان سازمانهمكاري 
  نامه صورت خواهد گرفت. اين آئين

   7ماده  □
رگزاري اولين انتخابات كانون هر استان شروع به كار كرده و از پس از پايان ب

آن پس وظايف عضوگيري و صدور كارت عضويت براي اعضاي موجود و 
نامه به آتي و انجام ساير وظايف و تكاليف مربوطه با رعايت مفاد اين آئين

  عهده هيأت مديره كانون خواهد بود. 
د انتخابات از طرف هيأت نظارت، هاي بعد نيز به محض تأييدر دوره     

هيأت مديره سابق موظف است كليه اسناد، مدارك، دفاتر، اموال و دارايي 
  اي به هيأت مديره جديد تحويل نمايد.  كانون را رسماً طي صورتجلسه

   8ماده  □
  تواند به طور همزمان عضويت بيش از يك كانون را دارا باشد. هر متقاضي نمي

   9ماده  □
شود و در هر زمان، عللي كه موجب قطع زير عضويت اعضا قطع ميارد در مو

شده برطرف شود، بنا به تقاضاي كتبي متقاضي عضويت او تجديد عضويت 
  خواهد شد. 

  از عضويت كانون. » استعفا« - الف
سازمان نظام مهندسي از كانون به موجب حكم شوراي انتظامي » اخراج« - ب

  ساختمان استان. 
  نامه. ) اين آئين4يك از شرايط عضويت موضوع ماده (سلب هر  - پ
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   10ماده  □
در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد متقاضيان واجد شرايط يا عدم 

 وزارت مسكن و شهرسازيشود، به تشخيص كانون تشكيل نمي ضرورت،
توانند به عضويت كانون استان مجاوري كه متقاضيان حوزه آن استان مي

  و رسميت يافته پذيرفته شوند.  تشكيل
   11ماده  □

  اركان كانون متشكل است از: 
  مجمع عمومي. - الف
  هيأت مديره.  - ب
  شوراي رابط. - ج
  بازرس. - د
  كميته انتظامي.  -  ه

  مجمع عمومي - الف
   12ماده  □

مجمع عمومي كانون از اجتماع تمامي اعضاي كانون كه داراي كارت عضويت 
  گردد. ) تشكيل ميوكالتاًيا  اصالتاًاز  باشند (اعم» معتبر«

كنند بايد كارت عضويت مي» تفويض«اعضايي كه حق رأي خود را  - تبصره
 گيريتوانند جداگانه در رأيخود را ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي

  شركت كنند. 
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   13ماده  □
عاده بنا به الجلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يكبار و به طور فوق

وزارت نفر از اعضاي كانون يا نظر  15پيشنهاد هيأت مديره يا بازرس يا 
  گردد. تشكيل مي مسكن و شهرسازي

   14ماده  □
جلسه از روز قبل از تشكيل  15دعوت به تشكيل مجمع عمومي بايد حداقل 

طريق دعوتنامه ارسالي با پست سفارشي و يا آگهي در روزنامه كثيراالنتشار يا 
  محلي صورت گيرد. 

وزارت مسكن و شهرسازي  اولين مجمع عمومي در تهران به دعوت - تبصره
به ترتيب فوق  شهرسازي استان مسكن و سازمانو در استانها به دعوت 

  گردد. تشكيل مي
   15 ماده □

اعم از اينكه شخصاً » اكثريت مطلق اعضا«جلسات مجمع عمومي با حصول 
گري نمايندگي داده باشند رسميت خواهد يافت. حضور يافته و يا به عضو دي

روز فاصله  15در صورت عدم حصول اكثريت الزم جلسه بعد با حداقل 
يابد. تصميمات مي» رسميت«تشكيل و با هر تعداد عضو شركت كننده، جلسه 

يا  اصالتاًمجمع عمومي با اكثريت نصف به عالوه يك آرا حاضر در جلسه (
  ود. ) معتبر خواهد بوكالتاً
در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره  - تبصره

الذكر ضروري نيست و انتخاب از باشد احراز حد نصاب فوقو بازرس مي
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مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقها و با رأي مخفي انجام  هطريق مراجع
  شود.مي
   16ماده  □
از رئيس، يك منشي و دو ناظر اي مركب توسط هيأت رئيسه» مجمع عمومي«

با رئيس هيأت مديره خواهد بود و منشي  مجمع عموميشود. رياست اداره مي
و دو ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با اكثريت نسبي آراء انتخاب خواهد 

رئيس نيز انتخابي خواهد بود. مذاكرات مجمع در  عمومي مجمعشد. در اولين 
 مجمعج و پس از امضاي هيأت رئيسه اي توسط منشي درصورت جلسه

يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان  عمومي
  شود.مسكن و شهرسازي استان و يك نسخه به دبيرخانه كانون ارسال مي

   17 ماده □
العاده و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طورعادي يا فوقف يوظا

  شرح زير است: تشكيل شده باشد به
  انتخاب اعضاي هيأت مديره. - الف
  البدل. انتخاب يا عزل بازرس اصلي و علي - ب
  بررسي گزارش عملكرد ساالنه هيأت مديره و اعالم نظر نسبت به آن. - پ
  بررسي و تصويب ترازنامه ساالنه كانون و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.  - ت
النه اعضا و ساير منابع درآمد تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سا - ث

  كانون بر اساس پيشنهاد هيأت مديره. 
الزحمه اعضاي هيأت مديره، شوراي اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق - ج

  رابط و بازرس.
  تعيين روزنامه كثيراالنتشار. - چ
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اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات بررسي گزارش فعاليتهاي حرفه - ح
  مربوط به آن. 

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات واصله از سوي هيأت مديره  - خ
  كانون، شوراي رابط يا سازمان نظام مهندسي استان.

هاي نامهبررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين - د
  مربوط به عهده و يا در صالحيت مجمع عمومي است. 

  هيأت مديره - ب
   18ماده  □

اي خواهد بود كه تعداد آن متناسب با تعداد انون داراي هيأت مديرههر ك
نفر  1000نفر تا  150عضو و  7نفر از  150اعضاي كانون و به تفكيك رشته تا 

  شود. عضو تشكيل مي 11نفر به باال از  1000عضو و از  9
عضو در  7در هيأت مديره هر كانون، از هر رشته اصلي كه حداقل  - 1تبصره 

ون دارد بايد الاقل يك نفر عضويت داشته باشد مگر آنكه در آن رشته كان
داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد. در اين صورت به تعداد مورد نياز از 

  گردند.ها بر حسب بيشترين آراء مكتسبه انتخاب ميميان داوطلبان ساير رشته
البدل علي هاي اصلي يك عضوهيأت مديره در هر يك از رشته - 2تبصره 

البدل خواهد داشت. چنانچه تعداد داوطلبان هر رشته كافي براي تعيين علي
  البدل در هيأت مديره خواهد بود. نباشد، آن رشته فاقد عضو علي

   19ماده  □
سال است و انتخاب مجدد آنان نيز بالمانع  3مدت عضويت در هيأت مديره 

  باشد. مي
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  20ماده  □
  كانون بايد داراي شرايط زير باشند:أت مديره داوطلبان عضويت در هي

  تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران.  .1
  ياد به مواد مخدر.نداشتن فساد اخالقي و مالي و عدم اعت .2
  نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني. .3
به احكام دين مبين  يملداشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي و تعهد ع .4

  اسالم.
در رشته و حرفه مربوط  يملسال سابقه كار مفيد و ع 9تن حداقل داش .5

  ) 2كار كارداني پايه ه (دارنده پروانه اشتغال ب
سال قبل از تاريخ اعالم  3به باال از  3از درجه » محكوميت انتظامي«فاقد  .6

  داوطلبي.
به احكام دين مبين  يملاز شرط تعهد ع اقليتهاي ديني رسمي - 1تبصره 

  ا هستند. اسالم مستثن
 احراز سابقه كار در اولين دوره انتخابات با وزارت مسكن و - 2تبصره 

هاي خواهد بود و دردوره سازمان نظام مهندسي استانشهرسازي با همكاري 
سازمان نظام مهندسي ساختمان بعد احراز آن وسيله شوراي رابط و با نظارت 

  شود.به شرح مواد آتي انجام مي استان
) اين ماده 5نچه در هر رشته داوطلبي با سابقه مندرج در بند (چنا - 3تبصره 

(دارنده پروانه  يملسال سابقه كار مفيد و ع 5وجود نداشته باشد داشتن حداقل 
  ) الزامي است. 3اشتغال به كار كارداني پايه 
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   21ماده  □
براي انجام انتخابات هيأت مديره، شوراي رابط هر كانون عنوان هيأت اجرايي 

سازمان نظام مهندسي انتخابات را دارد. دو نفر از اعضاي هيأت مديره 
به معرفي هيأت مديره و يك نفر با معرفي رئيس سازمان  ساختمان استان

) وظيفه شهرسازي وزارت مسكن ومسكن وشهرسازي استان (در تهران 
هيأت نظارت انتخابات استان را عهده دار خواهند بود. اعضاي هيأت اجرايي 

  توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.ينم
در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات رأساً به وسيله وزارت  - تبصره

  شوند. مسكن و شهرسازي انتخاب مي
   22ماده  □

نفر و نماينده هيأت نظارت رسميت  3جلسات هيأت اجرايي با حضور حداقل 
  موافق معتبر مي باشد.  يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء

   23 ماده □
هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل موظف است ظرف يك هفته اقدامات 

  زير را انجام و به روشهاي مقتضي آنها را اعالم نمايد:
لب بايد همراه طاعالم شرايط عضويت در هيأت مديره و مداركي كه داو- الف

  تقاضاي خود ارسال كند. 
هيأت مديره كه مدت آن  تقاضاي نامزدي عضويت درتعيين مهلت قبول  - ب

روز از تاريخ انتشار آگهي باشد و تعيين نشاني و محلهاي  10نبايد كمتر از 
  ثبت نام. 

اعالم روز و ساعت و محلهاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز  - ت
  انجام شود. 



 

136 

  تعيين و اعالم تعداد اعضاي هيأت مديره در استان مربوط. - ث
   24 ماده □
نامه ظرف يك هفته ) اين آئين20موظف است با رعايت ماده (» هيأت اجرايي«

نام جهت احراز شرايط داوطلبان از مراجع ذيربط استعالم و از پايان مهلت ثبت
ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعالمها واصل شده يا نشده 

نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به  باشد با اكثريت آراء نسبت به صالحيت
و متقاضي اعالم نمايد. افردي كه صالحيت آنها رد شده است،  هيأت نظارت

توانند ظرف مدت سه روز از تاريخ وصول نظريه، شكايت خود را به طور مي
موظف  هيأت نظارتليم و رسيد دريافت دارند. ست هيأت نظارتكتبي به 

شكايات به آنها رسيدگي و نظر قطعي است ظرف يك هفته پس از وصول 
انتخابات  هيأت اجراييخود را در مورد صالحيت شاكيان و ساير داوطلبان به 

هيأت پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها بوسيله هيأت نظارت، اعالم دارد. 
فهرست مذكور را تكثير و توزيع نموده و حداقل ده روز قبل از  اجرايي

در روزنامه محلي يا كثيراالنتشار يا از طريق مقتضي  برگزاري انتخابات آن را
  ديگر به اطالع اعضاء برساند. 

   25ماده  □
توانند با ارائه كارت عضويت همان استان به تمام يا هر يك از اعضاء كانون مي

هر يك از نامزدها و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره رأي دهند. در 
ذكور در ورقه رأي نوشته شود، اسامي اضافي از صورتي كه بيش از تعداد م

شود و چنانچه اسامي افرادي غير از داوطلبان اعالم شده، نوشته آخر حذف مي
  گردد.شود آن اسامي نيز حذف مي
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در اولين انتخابات، اعضاي كانون با ارايه كارت موقت صادره از طرف  - تبصره
  د كرد. در انتخابات شركت خواهن و شهرسازي مسكن وزارت

   26ماده  □
اقدام به شمارش  هيأت نظارتگيري، هيأت اجرايي زيرنظر پس از خاتمه رأي

هاي آن داراي رأي تبصره ) و18افرادي كه با رعايت مفاد ماده ( آراء نموده و
البدل تعيين بيشتر باشند به ترتيب در فهرست به عنوان اعضاي اصلي و علي

و » هيأت اجرايي«به امضاي اعضاي شده و اسامي مذكور، صورتجلسه و 
گردد تا پس از تأييد نظارت رسيده و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال مي

جهت اطالع اعضا به نحو مقتضي اعالم و كليه مدارك مربوط به انتخابات به 
  يابد. و نظارت خاتمه مي هيأت اجراييدبيرخانه كانون ارسال و وظيفه 

   27 ماده □
شود و در اولين جلسه از بين خود از اعضاي اصلي تشكيل ميهيأت مديره كه 

دار براي مدت يك سال يك رئيس و يك نايب رئيس و يك دبير و يك خزانه
انتخاب مجدد اعضاي هيأت رئيسه در سالهاي بعد بالمانع  .كندانتخاب مي

  است. 
  باشد. نيز مي» رئيس كانون  استان«رئيس هيأت مديره 

   28ماده  □
هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل و با حضور اكثريت  اعضا  جلسات

، 9، 7رسميت يافته و تصميمات هيأت مديره بر حسب تعداد اعضاي اصلي (
  البدل رأي معتبر خواهد بود. اعضاي علي 6و  5، 4نفر) به ترتيب با  11
  در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند.  رأي بدون داشتن حقتوانند مي
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در صورت فوت، استعفا يا سلب صالحيت قانوني هر يك از اعضاي  - تبصره
جلسه متناوب در مدت  8جلسه متوالي يا  4هيأت مديره يا غيبت غيرموجه 

البدل به عنوان شش ماه عضو مذكور مستعفي شناخته شده و از عضو علي
  عضو اصلي دعوت به عمل خواهد آمد. 

   29ماده  □
  ت مديره به شرح زير است:اختيارات و وظايف هيأ

اي موضوع ريزي به منظور جلب مشاركت افرادي كه در امور حرفهبرنامه - 1
  نامه فعاليت دارند. اين آئين

مربوط » كارداني فني«ارتقاي دانش فني وكيفيت كار شاغالن در بخشهاي  - 2
 به ساختمان از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و انتشارات.

اي اعضاء و تشويق و حمايت از وق اجتماعي و حيثيت حرفهدفاع از حق - 3
 فعاليتهاي با ارزش آنها. 

 مهندسي ساختمانهاي تنظيم روابط بين كاردانهاي فني با صاحبان حرفه - 4
و سازمانهاي نظام مهندسي » قانون نظام مهندسي ساختمان«موضوع 

 ساختمان. 

 تنظيم روابط بين كاردانهاي فني با كارفرمايان. - 5

 .كاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالياي طبيعيهم - 6
و ارايه آن به مجمع  ها و بودجه و ترازنامه ساالنه كانونتهيه و تنظيم برنامه - 7

 عمومي جهت تصويب.

 تهيه و تصويب نظام نامه اداري، تشكيالتي، مالي و داخلي كانون.  - 8

 اي مربوط. تنظيم امور اداري و مالي كانون طبق مقررات و نظامه - 9
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تعيين ميزان وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء و ارايه آن به مجمع  - 10
 عمومي جهت تصويب.

افتتاح حساب بانكي به نام كانون نزد بانكها و برداشت از اين حسابها  - 11
 ها.جهت انجام امور كانون و پرداخت هزينه

ابهاي بانكي، تعيين امضاء يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حس - 12
امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش و 

 انتخاب وكيل. 

و  قانون نظام مهندسي ساختمانهمكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع  - 13
 ها. نامهاين آئين

 اي. ايجاد تسهيالت الزم به منظور بازآموزي يا آموزشهاي الزم حرفه - 14

 اي آنها.و ايجاد تسهيالت براي ارتقاي دانش فني و حرفه فعاليت - 15

 انتشار خبرنامه. - 16

نظام مهندسي انجام مشورت و كسب رهنمودهاي الزم از سازمان  - 17
 اي و فني. هاي آموزشي، حرفهدر زمينه استان ساختمان

ارسال شكايات واصله به شوراي انتظامي استان و همكاري با شوراي  - 18
 مذكور. 

در جهت نيل  شهرسازي وزارت مسكن واجراي وظايفي كه از طرف  - 19
 شود.به اهداف قانون نظام مهندسي ساختمان به عهده كانون گذاشته مي

 هاي كانون. ها و اعالميهتعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت اعالم آگهي - 20

  ايجاد شعبه يا نمايندگي در شهرستانهاي استان.  - 21
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  طشوراي راب - پ
  30ماده  □

هاي و ساير حرفه حرفه مهندسيبه منظور ايجاد هماهنگي و انسجام بيشتر بين 
وابسته به آن و همكاري بين سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان و كانون 

عضو، دو نفر  5كاردانهاي فني ساختمان شورايي به نام شوراي رابط متشكل از 
هيأت مديره كانون، دو نفر از اعضاي  از اعضاي هيأت مديره كانون به معرفي

هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان به معرفي هيأت مديره سازمان و يك 
  گردد.نفر نماينده وزارت مسكن و شهرسازي استان در هر كانون تشكيل مي

سال است و تجديد انتخاب آنها  3مدت تصدي اعضاي مذكور   - تبصره
  بالمانع است. 

   ف شوراي رابطياوظ – 31ماده  □
همكاري و هماهنگي با هيأت مديره كانون جهت ايجاد ارتباط مناسب   - 1

   سازمان مهندسي استان.و  كانوناي بين اعضاي حرفه
هاي همكاري و هماهنگي با هيأت مديره كانون جهت برگزاري دوره  - 2

  بازآموزي و ايجاد امكانات و تسهيالت آموزشي براي اعضاي كانون. 
مه و نظرات مشورتي به هيأت مديره در نحوه راهبرد كانون و ارايه برنا  - 3

سازمان و  سازمان نظام مهندسي استانارايه گزارش به هيأت مديره 
  . مسكن و شهرسازي استان

نظارت بر نحوه عملكرد اعضاء و هيأت مديره كانون و ارايه گزارش به   - 4
رسازي سازمان مسكن و شهو  سازمان نظام مهندسي استانهيأت مديره 

  . استان
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   32ماده  □
) 3جلسات شوراي رابط حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل و تصميمات آن با (

  رأي معتبر خواهد بود. 

   بازرس (بازرسان) - ت
   33ماده  □

نفر عضو يك بازرس اصلي و يك  150هر كانون بر حسب تعداد اعضاء تا 
البدل س عليالبدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يك بازربازرس علي

خواهد داشت كه همزمان با انجام انتخابات هيأت مديره وسيله مجمع عمومي 
گردند و انتخاب مجدد آنها سال انتخاب مي 3از بين اعضاي كانون براي مدت 

  بالمانع است.
در مورد داوطلبان تصدي بازرسي كانون به همان شيوه انتخاب  - تبصره

  گردد. ل ميداوطلبان براي اعضاي هيأت مديره عم
   34ماده  □

  شود: زرسان) به شرح زير تعيين مياوظايف و اختيارات بازرس (ب
ها و صورتحسابهاي دوره عملكرد اظهار نظر درباره صحت صورت دارايي  - 1

تهيه نموده هايي كه هيأت مديره براي ارايه به مجمع عمومي و ترازنامه
روز قبل از  15قل يم آن به هيأت مديره حدالاست و تهيه گزارش و تس

  تشكيل مجمع عمومي. 
اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطالعاتي كه هيأت مديره   - 2

  براي مجمع عمومي تهيه نموده است. 
  اظهارنظر در مورد اقدامات و عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي.   - 3
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موقع هرگونه  بازرس يا بازرسان با اطالع هيأت مديره حق دارند در هر  - 4
رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده و اسناد و مدارك واطالعات مربوط 
به كانون را از هيأت مديره مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي 

 ات جاري شود. يملموجب وقفه در عنبايد به گونه اي باشد كه 

   كميته انتظامي - ث
   35ماده  □

نفر، يك نفر به  3ت عنوان كميته انتظامي متشكل از اي تحدر هر كانون كميته
انتخاب هيأت مديره كانون از بين اعضاي كانون، يك نفر به انتخاب شوراي 

 نظام مهندسي ساختمان استانانتظامي شوراي رابط و يك نفر به انتخاب 
شود، كميته مذكور در ارتباط با تخلفات انضباطي و انتظامي اعضاي تشكيل مي

  نمايد. ا شوراي انتظامي استان همكاري و انجام وظيفه ميكانون ب
كميته انتظامي پس از وصول شكايت و يا با دريافت اعالميه شوراي      

انتظامي استان اقدام به تشكيل پرونده و رسيدگي مقدماتي نموده و حسب مورد 
از محل بازديد و از اظهارات شاكي و متشكي عنه و ساير اشخاصي كه با 

وع شكايت ارتباط دارند صورتمجلس و گزارش تهيه كرده و سپس به موض
انضمام نظر خود مبني بر رد و يا ورود شكايت، پرونده تكميل شده را جهت 

دارد. تصميمات ارسال مي شوراي انتظامي استانبررسي و اتخاذ تصميم به 
  رأي موافق معتبر است.  2كميته انتظامي با 

   36 ماده □
برداري از د تمركز و انسجام بيشتر بين كانونهاي استان و بهرهبه منظور ايجا

 وزارت مسكن وتجارب و رفع ابهامات و مشكالت موجود در هر استان، 
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تواند در مي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسيبا همكاري  شهرسازي
فواصل زماني مناسب (حداكثر يك بار در سال) ترتيب گردهمايي اعضاي 

  نونها را فراهم آورد. هيأت مديره كا
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  بسمه تعالي
  

  وزارت مسكن و شهرسازي
  

بنا به پيشنهاد شماره  30/4/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ      
وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده  24/9/1380مورخ  02/100/5023

نامه آيين  - 1374مصوب   - ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 42(
 - ه17496/ت123379هاي شماره نامهانون ياد شده (موضوع تصويباجرايي ق

) را به شرح زير 11/3/1379مورخ  - ه18972/ت9807و  28/11/1375مورخ 
  اصالح نمود: 

  شوند: ) آن به شرح زير اصالح مي1) و تبصره (53ماده (  -  1
جلسات مجمع عمومي به دعوت هيأت مديره در موارد زير تشكيل  -  53ماده 
  شوند: مي
  جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يكبار  - الف
هايي العاده به تعداد دفعات و در زمانجلسات مجمع عمومي به طور فوق - ب 

شود و يا در مواردي كه وزارت مسكن و كه در جلسه عادي تعيين مي
شهرسازي و يا بازرس (بازرسان) و يا با تصويب شوراي مركزي و يا دو سوم 

هيأت مديره و يا حداقل بيست درصد اعضاي نظام مهندسي استان اعضاي 
  شوند. تشكيل آن را از هيأت مديره خواستار مي

در مواردي كه اشخاص و مراجع مذكور در بند (ب) درخواست  - 1تبصره
العاده را نمايند، هيأت مديره مكلف است به تشكيل مجمع عمومي به طور فوق

تشكيل جلسه مجمع عمومي اقدام نمايد. در  روز نسبت به 45فاصله حداكثر 
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صورت استنكاف هيأت مديره از تشكيل جلسه مجمع عمومي در مدت مذكور 
بازرس (بازرسان) مكلفند با اطالع وزارت مسكن و شهرسازي اقدامات الزم به 

  منظور تشكيل جلسه مجمع عمومي به عمل آورند. 
 شود: ) به شرح زير اصالح مي55ماده (  -  2

سات مجمع عمومي باحضور حداقل نصف به اضافه يك نفر كليه  اعضا جل
يابد و تصميمات آن با رأي موافق نصف به اضافه يك عده حاضر رسميت مي

باشد، در صورت عدم حصول اكثريت الزم براي رسميت در جلسه معتبر مي
روز پس از آن  20يافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداكثر 

ا تشكيل و با حضور هر تعداد شركت كننده رسميت خواهد يافت و مجدد
تصميمات آن با رأي مثبت نصف به اضافه يك عده حاضر در جلسه معتبر 

  خواهد بود. 
  ) به شرح زير اصالح مي شود: 56ماده (  -  3

ترين عضو مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه موقت مركب از مسن - 56ماده 
ترين عضو به عنوان منشي و دو ناظر كه با رأي انبه عنوان رئيس سني و جو
گردد. هيأت رئيسه اصلي مجمع شوند، تشكيل مياعضاي حاضر انتخاب مي

عمومي استان از بين اعضاي داوطلب و با رأي اعضاي حاضر در مجمع 
عمومي، با اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. هيأت رئيسه اصلي مجمع  

  نشي و دو ناظر خواهد بود. عمومي مركب از رئيس و يك م
اي در سه نسخه از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه     

توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي، به رؤيت و 
رسد و نسخ آن به ترتيب به امضاي بازرس (بازرسان) سازمان استان مي
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هرسازي استان و دفتر دبيرخانه نظام مهندسي استان، سازمان مسكن و ش
  شود. شوراي مركزي ارسال مي

  شود:) به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق مي71ماده (   -  4
شود در اولين جلسه خود هيأت هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي

اي مركب از يك رئيس و دو نايب رئيس و يك دبير با تعداد آراي رئيسه
فر اعضاي اصلي هيأت مديره براي مدت يكسال انتخاب نصف به عالوه يك ن

كند و تجديد انتخاب آنان در سالهاي بعد بالمانع است. هيأت رئيسه از بين مي
- خود و يا از ميان هيأت مديره يك نفر را با تأييد هيأت مديره به عنوان خزانه

 "نرئيس سازمان نظام مهندسي استا"كند. رئيس هيأت مديره دار انتخاب مي
  باشد. مي

چنانچه آراي مأخوذه در مورد هر يك از اعضاي هيأت رئيسه   - تبصره
روز نسبت به  15مساوي باشد و هيأت مديره نتواند حداكثر ظرف مدت 

انتخاب عضوي كه در مورد آن توافق حاصل نگرديده اقدام نمايد و نيز اگر 
ر صورت هيأت مديره نتواند پس از انقضاي مدت يكساله عضويت و يا د

فوت يا حجر يا تعليق يا لغو عضويت هر يك از اعضاي هيأت رئيسه نسبت به 
انتخاب جايگزين، ظرف مدت مذكور اقدام كند هيأت مديره مكلف است 
موضوع را بالفاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد و شوراي مزبور مكلف 

موقت تا  است عضو يا اعضاي جايگزين را از بين اعضاي هيأت مديره به طور
زمان حصول توافق براي انتخاب اعضاي مزبور توسط هيأت مديره تعيين و 

  معرفي نمايد. 
  
  



 

147 

  شود: ) اضافه مي73متن زير به عنوان تبصره به ماده (  -  5
در مواردي كه مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس  - تبصره

د و تصويب نكند، (بازرسان) عملكرد يا ترازنامه ساليانه هيأت مديره را تأيي
موارد اشكال و ابهام را دقيقاً مشخص و به انضمام ترازنامه جهت انجام 

نمايد. هيأت مديره مكلف است ظرف اصالحات الزم به هيأت مديره اعاده مي
يكماه مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و پس از انجام اصالحات الزم و تأييد 

ويب به مجمع عمومي تسليم نمايد. بازرس يا بازرسان ترازنامه را جهت تص
چنانچه مجدداً ترازنامه به تصويب مجمع عمومي نرسد هيأت مديره بالفاصله 

نمايد، و نظر نهايي شوراي مركزي مراتب را به شوراي مركزي منعكس مي
  االجرا خواهد بود. براي هيأت مديره الزم

  ) به شرح زير اصالح مي شود: 101ماده (  -  6
به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان و  مرجع رسيدگي

تخلفات آنان به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان 
  خواهد بود.  "شوراي انتظامي نظام مهندسي"
  ) اضافه مي شود: 114متن زير به عنوان بند (ف) به ماده (  -  7
ترازنامه و عملكرد مالي هيأت رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص  - ف

  مديره كه به تصويب مجمع عمومي سازمان استان نرسيده باشد. 
  شود. ) بند (ف) به بند (ق) تبديل مي114در انتهاي ماده (  -   8
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  هـ28549/ت4605شماره:      
  22/4/1383تاريخ:          

  بسمه تعالي
  

  جمهوري اسالمي ايران
  رئيس جمهور 

  يأت وزيران تصويب نامه ه
  

  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه  –وزارت مسكن و شهرسازي 
  وزارت كشور

  
بنا به پيشنهاد مشترك شماره  17/4/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

هاي مسكن و شهرسازي و كشور و وزارتخانه 6/2/1382مورخ  02/100/481
 - 1374مصوب  –تمان ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساخ33به استناد ماده (

  نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:آئين
  

  ) قانون نظام مهندسي و 33نامه اجرايي ماده (آئين
  كنترل ساختمان

  
  تعاريف: - فصل اول

  روند:اصطالحات زير در معاني مربوط به كار مي - 1ماده 
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ان كه طبق ماده هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمدفتر مهندسي: 
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت ) آيين9(

  دريافت نموده باشد.
مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي، كاردانهاي فني  شخص حقيقي:

  باشند.و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال بكار كارداني يا تجربي مي
سسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي شركت، مؤ شخص حقوقي:

انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي شخص حقوقي 
  معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.

  
  مقررات ملّي ساختمان  - فصل دوم

و ترتيب كنترل  مجموعه اصول و قواعد فني ،مقررات ملّي ساختمان - 2ماده 
برداري و نگهداري بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهرهست كه ا اجراي آنها

دهي مناسب، آسايش، صرفه ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره
و حفظ جويي در مصرف انرژي زيست و صرفهحفاظت محيط، اقتصادي
   رعايت شود.هاي ملّي سرمايه
در  االجرازمال مقررات ملّي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان - 3ماده 

سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، 
توسعه بنا، تعميراساسي و تقويت بنا حاكم بناي موجود، كاربري در تغيير 
  باشد.مي

عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در ه مقررات ملّي ساختمان ب - 4ماده 
برداري و نگهداري ساختمانها تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره

  .اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است
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كه مقررات ملّي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان  مباحثيدر  - تبصره
ربط) (به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذيتصويب، منابع معتبر 

  مالك عمل خواهند بود.
  
  اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان  - ل سومفص 

هاي منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشتهه ب - 5ماده 
ها از كليه طراحي ،هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسي كارآمد

معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي جمله 
بعنوان  ي صالحيتدار داراي پروانه اشتغال،مهندسي طراحي ساختمان دفاتريا 

  طراح تهيه گردد.
براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت  - 1تبصره

  مسكن وشهرسازي نسبت به تهيه و ابالغ دستورالعمل الزم اقدام خواهد نمود.
توانند دفتر ه كار مهندسي مياشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال ب - 2هتبصر

مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر يادشده از وزارت 
مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين 

  فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.
اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين دفاتر مهندسي طراحي  - 6ماده 

از وزارت مسكن و معتبر  مهندسي بايد داراي پروانه اشتغال به كارساختمان 
دار نمايند عهدهمنعقد مي لكامباشند و مطابق با قراردادي كه با شهرسازي 

انجام خدمات براساس دستورالعمل ابالغي از طرف وزارت مسكن و 
  شهرسازي خواهند بود.
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 تنها اني مكلفندشهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختم - 7ماده 
دفاتر مهندسي مسئولين هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا نقشه

حدود صالحيت و ظرفيت مربوط امضاء و آن در طراحي ساختمان و طراح 
  مهر شده است.

سازمان نظام مهندسي استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات  - 8ماده 
باشد و در صورت اختمان ميو دفاتر مهندسي طراحي ساشخاص حقوقي 

به حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم  مشاهده تخلف بايد مراتب را
شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني 

برخورد انضباطي تا حد  ،هرگونه تخلفاحراز ذيربط اعالم نمايد. در صورت 
  پذيرفت.ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد 

  
  اجراي ساختمان  مهندسياشخاص حقوقي و دفاتر  - فصل چهارم

 و دفاتر اشخاص حقوقيكليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط  - 9ماده 
طبق دستورالعمل ابالغي از طرف ، اجراي ساختمان به عنوان مجري مهندسي

 ن براي انجام امور ساختمانيلكااموزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و 
  خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.

مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت  - 10ماده 
مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد 

هاي مصوب و كليه مدارك نمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشهمي
نماينده فني مالك در اجراي  ،به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان منضم

ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع 
  باشد.كنترل ساختمان مي
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شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و  - تبصره
اي از معرفي شده و نسخه مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك

قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي 

  باشند نيازي به ارائه قرارداد ندارند.پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي
ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي مجري  - 11ماده 

ي ساختمان، ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملّ
هاي مصوب ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه

  مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.
محيطي به ائل زيسترعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مس - 12ماده 

  باشد.عهده مجري مي
مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطالع  - 13ماده 

ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده 
خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب 

  . ر محدوده كارگاه را فراهم سازدن) داوظايف ناظر (ناظر
ها را بررسي و در مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه - 14ماده 

صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصالح به طور كتبي 
  به طراح اعالم نمايد.

مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي  - تبصره
وري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل اجرايي ضر

به طور كتبي به مالك اطالع دهد. اعمال هرگونه تغيير، مستلزم كسب مجوز 
  كتبي ناظر خواهد بود. 
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هاي ديگر مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته - 15ماده 
تادكاران و همچنين ساختمان، كاردانهاي فني، معماران تجربي، كارگران و اس

قانون نظام  )4( عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده
مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات 

  مذكور را رعايت نمايد.
مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارائه  - 16ماده 
استفاده نموده و در صورتيكه مصالحي داراي استاندارد اجباري ها در نقشهشده 

  است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
ها به همان مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه - 17ماده 

اي و اعم از معماري، سازه» هاي چون ساختنقشه«صورتي كه اجرا شده يعني
وده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر (ناظران) تأسيساتي و مانند آن اقدام نم

يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل 
  نمايد.
مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به  - 18ماده 

سازد، براساس دستورالعمل ابالغي وزارت مسكن و مسئوليت خود مي
ايد و مواردي كه مكلف به ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت شهرسازي اقدام نم

شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان 
  قرار دهد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان  - 19ماده 
ي اجراي ساختمان توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسمي

را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطالع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب 
را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي 
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اعالم، تا در استان استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان 
ابطال پروانه اشتغال اقدام صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد 

  نمايند.
در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است  - تبصره

  جبران نمايد. ،صالح رسيده استخسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذي
اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانائي  - 20ماده 

توانند از وزارت مسكن و رند، ميطراحي و اجراي پروژه را بصورت توام دا
  بنمايند. ،شهرسازي درخواست صالحيت طرح و ساخت

  
  ناظر - فصل پنجم

ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بكار در يكي از  - 21ماده 
هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي رشته

حيت مندرج در پروانه اشتغال خود صحيح عمليات ساختماني در حيطه صال
) قانون 4نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (نظارت مي

  نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.
ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها  - 22ماده 

ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و گردد از لحاظ انطباق احداث مي
ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت نقشه

  عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.
راحل اصلي كار خود را به پايان هر يك از م ناظران بايد گزارش - 23ماده 
  مراحل اصلي كار عبارتند از: د.ننماي ارائهصدور پروانه ساختمان  مرجع

                   سازيالف) پي
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          ب) اجراي اسكلت
         كاريپ) سفت
  كاريت) نازك

  .ث) پايان كار
 مرجعند بايد مورد را به ايهرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نم     

تر ادفن و يا هندسي ساختمان استامصدور پروانه ساختمان و سازمان نظام 
  (حسب مورد) اعالم نمايند. نمايندگي آن

تغييرات بعدي مراحل اصلي كار، با توجه به نوع ساختمان، توسط  - تبصره
  وزارت مسكن و شهرسازي اعالم خواهد شد.

به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي  ،ناظر - 24ماده 
و مراجع صدور پروانه ساختمان ساختمان استان انتخاب شده و به مالك 

تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان معرفي ميگردد. ناظر نمي
  شود.اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث ميدر منطقه
تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و  - 1تبصره

نمايندگي تأسيس ننموده باشد،  گردد دفترمناطقي كه پروانه در آن صادر مي
مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان، وظيفه معرفي ناظر را 

  دهند.انجام مي
الزحمه و دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حق - 2تبصره

نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختالف نظر بين ناظر و مجري، 
  زارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ خواهد شد.توسط و

تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود ناظر نمي - 25ماده 
اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بالمانع است. ناظر  .باشد
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تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل همچنين نمي
  داراي منافعي در پروژه گردد.نمايد كه 

  
  ساختمان شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه - فصل ششم

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد  - 26ماده 
با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي 

  ساختمان استان اعالم نمايند. 
هرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم ش - 27ماده 

كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا 
ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطالع ناظر، 
دستور اصالح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري 

  يند.نما
ساختمان براي ساختمانهايي شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه  - 28ماده 

كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، 
مقررات ملّي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار 

  صادر نخواهند نمود.
  

  ساختمان استان سازمان نظام مهندسي - فصل هفتم
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملّي  - 29ماده 

  باشد:ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي
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نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان  - الف
يا موردي براي  گردد و انجام كنترلهاي الزم به صورت كامل وارائه مي

  انجام وظايف قانوني سازمان.
تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني   - ب

  ذيصالح.
تنظيم روابط بين شاغالن حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق  - پ

مختلف، از جمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، 
هندسي و اخالقي در قبول مسئوليتهاي كار و تهيه تعيين تعهدات متعارف م

 و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل.

اي و جلوگيري از مداخله دار حرفهارجاع مناسب كارها به افراد صالحيت - ت
اي در امور ساخت و ساز از طريق كشف اشخاص فاقد صالحيت حرفه

مان و اعالن آن ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساخت32موارد نقض ماده (
به مراجع قضائي صالحيتدار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع 

  تخلف.
  

  وزارت مسكن و شهرسازي  - فصل هشتم
عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ه وزارت مسكن و شهرسازي ب - 30ماده 

دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق ساز، بر عملكرد سازمانهاي عهده
نمايد و در صورت لّي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت ميمقررات م

مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان اعالم نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از 

  نمايد.مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي
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  امه فني و ملكي ساختمان شناسن - فصل نهم
است كه حاوي اطالعات سندي شناسنامه فني و ملكي ساختمان  - 31ماده 

بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فني و ملكي ساختمان 
چگونگي رعايت مقررات ملّي ساختمان و ضوابط شهرسازي گردد. صادر مي

  د.بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گرد
مجريان مكلفند پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي  - 1تبصره

نمايد، اطالعات تعيين ميساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي 
) و نامهاين آئين 22موضوع ماده فني و ملكي ساختمان، گواهي ناظر (

ن استان قرار دهند. هاي الزم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختماتاييديه
يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير 

  شود.مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرارداده مي
اي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به هاي خدمات مهندسيهزينه - 2تبصره

ق كه ساالنه به پيشنهاد شود براساس تعرفه خدمات فومالك ساختمان ارايه مي
شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي 

) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت 37رسد در قالب ماده (مي
  شود.مي

 ييهاساختمان كليه نقل و انتقاالت شناسنامه فني و ملكي ساختمان در - 32ماده 
همراه با دارند امه، پروانه ساختماني دريافت مينكه پس از ابالغ اين آئين

بايد تحويل خريدار گردد تا از مشخصات ساختماني  »چون ساختهاي نقشه«
  نمايد، مطلع شود.كه خريداري مي
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شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه و محتواي عناوين ، ابعاد، شكل - 33ماده 
تهيه و ابالغ  سازيتوسط وزارت مسكن و شهر ،در سراسر كشور يكسان است

  خواهد شد.
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي  - 34ماده 

نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آيين
ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطالع 

   رسانند.متقاضي پروانه و عوامل فوق ب
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد  - 35ماده 

نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر ساختمانهايي كه پس از ابالغ اين آيين
كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي مي

  كار را براساس آن صادر نمايند.ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان 
  

  تـرويج  - فصل دهم
هاي مرتبط ملّي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته مقررات - 36ماده 

وري تمهيدات الزم را ادانشگاهي تدريس شود. وزارت علوم، تحقيقات و فن
  سازد.براي تحقق اين امر فراهم مي

زير را در جهت ترويج وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات  - 37ماده 
دستگاههاي اجرايي ها و مقررات ملّي ساختمان به كار بندد و وزارتخانه

  د:به عمل آورن الزم را يهايمكلفند همكارربط ذي
هاي افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه - الف

  عمومي و يا ساير روشهاي ممكن.
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 اندركاراندست تماميي آموزشي و بازآموزي براي ها و سمينارهابرگزاري دوره - ب
  ساختمان. هايشاغل در بخش

  روشهاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملّي ساختمان.و اعمال تنظيم  - پ
  

  متفرقه - فصل يازدهم
برداري بناهاي داراي ارزش در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره - 38ماده 

است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي موظف 
  بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.

ي، مشخصات يمجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرا - 39ماده 
ي در كنار معبر عمومي به صورتي يساختمان در دست احداث را بر روي تابلو

تابلو تا زمان درج نمايد. اين  ،باشدديدن قابل از فاصله مناسب براي عموم كه 
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از  پايان كار بايد در محل باقي بماند.

اند، ساختمانهايي كه تابلو مشخصات را نصب ننمودهيا ادامه كار شروع به كار 
مشخصاتي كه بايد و همچنين  آورند. ابعاد و اندازه تابلوجلوگيري به عمل مي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين توسط  ،دشوبر روي تابلو قيد 
  گردد.مي

ماه به ظرف مدت شش نامهاين آئيندستورالعملهاي موضوع مواد  - 40ماده 
شود و در موارد سكوت يا وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي

نامه يا دستورالعملهاي مربوط، طبق ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين آئين
  ظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.ن

  محمدرضا عارف     
  معاون اول رئيس جمهور
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  ك 42428/ت 32140شماره:   
   16/2/1388تاريخ:   

  بسمه تعالي
  

  جمهوري اسالمي ايران 
  رئيس جمهور

  قانون اساسي 138تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 
  

  وزارت مسكن و شهرسازي
  

 40001/ت29238كن موضوع تصويب نامه شماره وزيران عضو كارگروه مس
به استناد اصل يكصدو  31/1/1387در جلسه مورخ  19/3/1387هـ مورخ 

  بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمودند:
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويب نامه آيين

  شود: به شرح زير اصالح مي 28/11/1375هـ مورخ 17496/ت123379شماره 
  شود: ) اضافه مي59متن زير به عنوان تبصره به ماده ( - 1

هرگاه اعضاي هيأت مديره در دوره مديريت خود هر يك از شرايط  - تبصره
شوند. فوق را از دست دهند، فاقد صالحيت ادامه عضويت در هيأت مديره مي

پذير خواهد دو دوره متوالي امكانعضويت افراد در هيأت مديره حداكثر در 
  بود و انتخاب مجدد افراد پس از سپري شدن يك دوره بالمانع خواهد بود. 
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  شود: ) مي60متن زير جايگزين ماده ( - 2
تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام  - 60ماده 

  شود:مهندسي استان است كه به شرح زير تعيين مي
  ) نفر7تعداد اعضاي هيأت مديره (  نفر  2000   تا      50از 
  ) نفر9تعداد اعضاي هيأت مديره (  نفر  5000   تا     2001از 
  ) نفر11تعداد اعضاي هيأت مديره (  نفر  10000   تا     5001از 
  ) نفر13تعداد اعضاي هيأت مديره (  نفر  20000  تا  10001از 
  ) نفر15ي هيأت مديره (تعداد اعضا  نفر  150000   تا   20001از 
  ) نفر25تعداد اعضاي هيأت مديره (    به باال        نفر  150001از 

البدل خواهد داشت هاي اصلي يك عضو عليهيأت مديره در هر يك از رشته
البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا و در مواقعي كه جايگزين عضو علي

دل با اولويت در همان رشته و البهاي مربوط به تعداد كافي عضو عليرشته
سپس در گروه نباشد با توجه به حائزين اكثريت آراء در همان رشته (قبل از 

البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرايط بدون تعيين علي
البدل موجود كه حائز اكثريت توجه به رشته يا گروه به ترتيب از اعضاي علي

گيرد. و واجد شرايط نيز باشند، انتخاب صورت مي آراء بوده و هنوز داوطلب
البدل در هيأت مديره براي باقيمانده مدت همان مدت عضويت اعضاي علي

  دوره خواهد بود. 
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ا مجموع اعضاي يهاي اصلي در تمامي موارد اعضاي هريك از رشته - 1تبصره 
ده آن رشته ) نفر باشد تا حسب مورد، نماين7هر گروه بايد حداقل مشتمل بر (

  يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد. 
اي داوطلب واجد شرايط چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته - 2تبصره 

هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين وجود نداشته باشد از ساير رشته
هاي يك گروه تهباالترين آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رش

داوطلب واجد شرايط و حد نصاب الزم وجود نداشته باشد، براي تأمين 
ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته

  و به ترتيب حائزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد.  
  شود:) اصالحات زير انجام مي62(در ماده  - 5

  يابد.تغيير مي» حداقل هفت سال«به عبارت » ل ده سالحداق«عبارت  - الف
) 3«() و عبارت 5000) و (2000) به ترتيب به (2500) و (300اعداد ( - ب
  يابد. تغيير مي» ) نفر5تا  3«(به عبارت » نفر
  شود: ) اصالحات زير انجام مي66در ماده ( - 6

ازمان مسكن و رئيس س«به عبارت » هيأت اجرايي انتخابات«هاي عبارت- الف
  شود. اصالح مي» شهرسازي استان

نظارت و مراجع ذيربط استعالم و رونوشت آن را براي دستگاه «عبارت  - ب
ادارات كل اطالعات و دادگستري و نيروي انتظامي «به عبارت » ارسال

استان و شوراي انتظامي استان استعالم و نتايج را به هيأت اجرايي ارائه 
  شود. اصالح مي» موظف استنمايد هيأت اجرايي 



 

165 

را به ترتيب و به طور مجزا «عبارت » يك دبير«) بعد از عبارت 71در ماده ( - 7
شود، همچنين اضافه مي» با اكثريت آراي نسبي اعضاي اصلي هيأت مديره

  شود: ) به ماده ياد شده الحاق مي2) و (1متون زير به عنوان تبصره (
ن بايد موظف بوده و به طور تمام وقت در رئيس نظام مهندسي استا - 1تبصره 

محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص ياد شده در يكي از ادارات دولتي يا 
مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئوالن مراجع ياد 
  شده مكلفند با مأموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند. 

آراي مأخوذه در مورد هر يك از اعضاي هيأت رئيسه چنانچه  - 2تبصره 
شود و يا چنانچه در صورت مساوي باشد عضو مربوط به قيد قرعه انتخاب مي

فوت يا حجر يا تعليق يا لغو عضويت هر يك از اعضاي هيأت رئيسه نسبت به 
انتخاب جايگزين، ظرف يك ماه توافق حاصل نشود هيأت مديره مكلف است 

 مكلفاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد، شوراي مزبور موضوع را بالف
است ظرف يك ماه عضو يا اعضاي موردنظر را از بين اعضاي هيأت مديره 

  تعيين و معرفي نمايد. 
  شود:) مي72متن زير جايگزين ماده ( - 8

جلسات هيأت مديره حداقل ماهي سه بار تشكيل مي شود و با  - 72ماده 
يابد. تصميمات و مصوبات هيأت رسميت مي حضور دو سوم اعضاي اصلي

مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك اعضاي حاضر معتبر بوده 
خصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه م  و توسط دبير در دفتر

  شود. رسد و اسامي غائبين ذيل آن ذكر ميمي
ار جلسه پياپي يا چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چه - 1تبصره 

هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذر موجه و به تشخيص 
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البدل شوند و عضو عليشوراي مركزي غيبت نمايند مستعفي شناخته مي
  جايگزين آنها خواهد شد. 

در صورت فوت، استعفاء، حجر يا سلب صالحيت قانوني هر يك  - 2تبصره 
 يگزين آنها خواهد شد. البدل جااز اعضاي هيأت مديره عضو علي

در صورتي كه هر يك از اعضاي هيأت مديره به اعتبار عضويت در  - 3تبصره 
در شوراها، كميسيونها، كارگروهها و امثال » نظام مهندسي استان«هيأت مديره 

آن عضويت داشته باشند، در صورت خروج از عضويت هيأت مديره به هر 
  شود. يز منتفي ميدليل، عضويت ايشان در نهادهاي مذكور ن

البدل به عنوان عضو در مواقعي كه هنگام جايگزيني عضو علي - 4تبصره 
البدل در همان هاي مربوط به تعداد كافي عضو علياصلي در رشته يا رشته

رشته يا گروه نباشد و تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره از چهار پنجم اعضاي 
دهد ايف خود تا پايان دوره ادامه مياصلي كمتر نباشد، هيأت مديره به ادامه وظ

ولي هرگاه تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره از چهار پنجم كل اعضاي اصلي 
كمتر شود، بالفاصله نسبت به برگزاري انتخابات براي تكميل تعداد اعضاي 

  البدل براي مدت باقي مانده دوره اقدام خواهد شد. اصلي و علي
به تأييد مقام محترم رياست جمهوري  14/2/1388اين تصويب نامه در تاريخ 

  رسيده است. 
  پرويز داودي              

  معاون اول رئيس جمهور      
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  هـ538ره/ت  53314شماره:   
  10/3/1388تاريخ:   

  بسمه تعالي
  

  جمهوري اسالمي ايران 
  رئيس جمهور

  تصويب نامه هيئت وزيران
  

  وزارت مسكن و شهرسازي
  

 02/100/11780بنا به پيشنهاد شماره  6/3/1388ه مورخ هيئت وزيران در جلس
و سي و   د اصل يكصداوزارت مسكن و شهرسازي و به استن 4/3/1388مورخ 

  هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود: 
نامه نامه اصالحي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع تصويبآئين

  شود: به شرح زير اصالح مي 16/2/1388ك مورخ 42428ت32140شماره 
  گردد: ) مي59ي به ماده (قمتن زير جايگزين تبصره الحا - 1

هرگاه اعضاي هيئت مديره در دوره مديريت خود هر يك از شرايط  - تبصره
  شود. فوق را از دست دهند، ادامه عضويت آنان در هيئت مديره منتفي مي

هاي اصلي رشته«به عبارت » يهاي اصلرشته«) عبارت 60در ماده ( - 2
  گردد. اصالح مي» ساختمان

رئيس «به عبارت » هيأت اجرايي انتخابات«) اصالح عبارت 66در ماده ( - 3
  گردد. كان لم يكن مي» سازمان مسكن و شهرسازي استان



 

168 

) 7) و (6)، (5)، (4) به ترتيب به شماره (8) و (7)، (6)، (5شماره بندهاي ( - 4
   تغيير مي يابد.

  پرويز داودي             
  معاون اول رئيس جمهور     
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  ك43873/ت193050شماره: 
  1/10/1388تاريخ:   

  بسمه تعالي
  

  جمهوري اسالمي ايران 
  رئيس جمهور

  قانون اساسي 138تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 
  

  وزارت مسكن و شهرسازي
  

توجه به نظر  با29/9/1388وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 
هـ/ب مورخ 42817/532موضوع نامه شماره ، رئيس مجلس شوراي اسالمي

  تصويب نمودند:  26/8/1388
نامه موضوع تصويب ،نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمانآئين

  شود: به شرح زير اصالح مي 16/2/1388ك مورخ 42428/ت32140شماره 
  گردد: ) الحاق مي60) به ماده (2) و (1هاي (متن زير به عنوان تبصره

ها به تا زماني كه تعداد اعضاي نظام مهندسي هيچ يك از استان - 1تبصره 
نفر نرسيده باشد، تعداد اعضاي هيأت  25نصاب مقرر براي تعيين هيأت مديره 

نفر  25مديره استاني كه باالترين اعضاء را در سازمانهاي نظام مهندسي دارد، 
هايي كه شرايط مذكور در اين تبصره را داشته باشند، بر در استان خواهد بود.

اساس انتخابات به عمل آمده و آراي مأخوذه كه به تأييد هيأت اجرايي رسيده 
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) قانون، اعتبارنامه 12است، وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت ماده (
  اعضاي هيأت مديره را صادر خواهد نمود. 

هاي نظام مهندسي استاني كه تعداد مورد سازمان در صورتي كه در - 2تبصره 
اعضاي آن تا دوهزار نفر باشد. داوطلب واجد شرايط براي تشكيل هيأت 

نفره به ازاي يك نفر در هر رشته اصلي وجود نداشته باشد، تعداد  7مديره 
  نفر خواهد بود.  5اعضاي هيأت مديره 

ام محترم رياست جمهوري به تأييد مق 29/9/1388نامه در تاريخ اين تصويب
  رسيده است. 

  محمدرضا رحيمي          
  معاون اول رئيس جمهور      
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  ك46464/ت42014شماره:   
  27/2/1390تاريخ:   

  بسمه تعالي
  

  جمهوري اسالمي ايران 
  رئيس جمهور

  قانون اساسي 138تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 
  

  وزارت مسكن و شهرسازي
  

به استناد اصل  16/12/1389وه مسكن در جلسه مورخ وزيران عضو كارگر
يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت 

  تصويب نمودند:2/8/1388هـ مورخ  43505/ت 52753تصويب نامه شماره 
نامه شماره موضوع تصويب» هاي فنياي كارداننامه تشكيالت حرفهآئين«

  شود: به شرح زير اصالح مي 9/7/1379هـ  مورخ 19295/ت 29253
هاي فني ساختمان كه از اين پس در اين كانون كاردان«) عبارت 1در ماده ( - 1

سازمان نظام كارداني «به عبارت » شودنامه به اختصار كانون ناميده ميآئين
» شودناميده مي "سازمان"نامه به اختصار ساختمان كه از اين پس در اين آئين

  يابد. تغيير مي
  شود:) اضافه مي4متن زير به عنوان تبصره به ماده ( - 2
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عضويت اشخاص حقوقي جهت اخذ پروانه اشتغال به كار كارداني  - تبصره
فني حقوقي در سازمان استان الزامي و ميزان وروديه و حق عضويت ساالنه 

  شود. نامه تعيين مي) آئين17اشخاص مذكور طبق بند (ث) ماده (
با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان «) بعد از عبارت 5( در ماده - 3

  شود. اضافه مي» و شوراي مركزي سازمان«عبارت » استان
  شود: ) به شرح زير اصالح مي8ماده ( - 4

تواند به طور همزمان عضويت سازمان استان و سازمان متقاضي نمي - 8ماده 
يك سازمان استان را دارا نظام مهندسي ساختمان استان و يا عضويت بيش از 

  باشد. 
هاي اعضاء سازمان كه موفق به ارتقاي مدرك تحصيلي در رشته  - هتبصر

اند فقط تا زماني كه به عضويت سازمان نظام نامه شدهموضوع اين آئين
توانند عضويت و فعاليت خود را در مهندسي استان پذيرفته نشده باشند مي

  سازمان ادامه دهند. 
  شود: ) اضافه مي10به عنوان تبصره به ماده ( متن زير - 5

در استانهايي كه سازمان به دليل انحراف از اهداف قانون نظام مهندسي  - تبصره
هاي مربوط منحل يا تعطيل شده است به نامهو كنترل ساختمان و آئين

تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي، امور سازمان در آن استان تا تشكيل 
با سرپرستي سازمان مسكن و شهرسازي استان انجام هيأت مديره جديد 

  خواهد شد. 
شود و عبارت اضافه مي» بازرسان«واژه » بازرس«) بعد از واژه 13در ماده ( - 6
تغيير » بيست درصد از اعضاء سازمان«به عبارت » ) نفر از اعضاء كانون15يا («

  يابد. مي
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  شود: ) به شرح زير اصالح مي18ماده ( - 7
اي خواهد بود كه تعداد اعضاي هر سازمان استان داراي هيئت مديره - 18ماده 

  شوند:اصلي آن با توجه به تعداد اعضاء سازمان استان و به شرح زير تعيين مي
نفر 2500تا  تعداد اعضاء سازمان نفر 6000تا  2501  االنفر به ب 6001   

عضو 7 تعداد اعضاء هيأت مديره عضو 9  عضو 11   
ه تعيين تعداد اعضاء اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاء نحو - 1تبصره 

هاي اصلي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه سازمان استان به تفكيك رشته
  توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابالغ مي شود. 

بايد حداقل » هاي اصليرشته«در تمامي موارد اعضاي هر يك از  - 2تبصره 
نماينده آن رشته بتواند يك عضو  ،د تا حسب مورد) نفر باشن15مشتمل بر (
  ت مديره داشته باشد. أاصلي در هي

البدل هاي اصلي يك عضو عليهيأت مديره در هر يك از رشته - 3تبصره 
  خواهد داشت. 

اي داوطلب واجد شرايط چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته - 4تبصره 
ن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين وجود نداشته باشد از ساير رشته هاي آ

 ،هاي يك گروهباالترين آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته
داوطلب واجد شرايط در حد نصاب الزم وجود نداشته باشد، جهت تأمين 

ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته
  كثريت آراء انتخاب خواهند شد. و به ترتيب حائزين ا

  شود: ) به شرح زير اصالح مي21ماده ( - 8
هيأت اجرايي  ،براي انجام انتخابات هيأت مديره سازمان استان - 21ماده 

) سال 9) عضو سازمان استان با داشتن حداقل (5) يا (3انتخابات مركب از (
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شتغال به كار كارداني سابقه كار مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط و پروانه ا
شوند. سازمان مسكن و شهرسازي استان دو برابر ) تعيين مي2حداقل در پايه (

نمايد. نصف افراد ياد شده با تعيين مي» سازمان استان«موردنياز از اعضاي 
انتخاب خود آنها و با اكثريت آراء به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به 

شوند. هيأت اجرايي انتخابات استان معرفي مي سازمان مسكن و شهرسازي
  بايد حداقل سه ماه قبل از شروع انتخابات مشخص شوند. 

وزارت مسكن و شهرسازي در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي  - 1تبصره 
  نمايد.انتخاب مي» سازمان استان«را رأساً از بين اعضاء 

) عضو 2500استانهايي كه تا (هيأت اجرايي انتخابات سازمان براي  - 2تبصره 
  ) نفر خواهد بود. 5() عضو 2500) نفر و بيش از (3دارند (
سازمان مسكن و شهرسازي استان نظارت بر انتخابات سازمان استان  - 3تبصره 

  را بر عهده خواهد داشت. 
توانند نامزد عضويت در اعضاي هيأت اجرايي و هيأت نظارت نمي - 4تبصره 

  استان باشند.  هيأت مديره سازمان
وزارت مسكن و شهرسازي نظارت عالي بر انتخابات سازمان را در  - 5تبصره 

  دار خواهد بود. سراسر كشور عهده
  شود: ) به شرح زير اصالح مي22ماده ( - 9

جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضاء مذكور و نماينده  - 22ماده 
تصميمات آن با اكثريت آراء  دستگاه نظارت (بدون حق رأي) رسميت يافته و

  معتبر خواهد بود.
) 2500هر سازمان استان بر حسب تعداد اعضاء تا («) عبارت 33در ماده ( - 10

البدل و بيش از آن دو بازرس نفر عضو يك بازرس اصلي و يك بازرس علي
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هر كانون «جايگزين عبارت » اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد داشت كه
 البدلنفر عضو يك بازرس اصلي و يك بازرس علي 150عضا تا بر حسب تعداد ا

  شود. مي» و بيش از آن دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد داشت
  شود: ) به شرح زير اصالح مي36ماده ( - 11

اي بيشتر بين سازمان به منظور ايجاد تمركز، انسجام و انتظام حرفه - 36ماده 
از تجارب و رفع ابهامات و مشكالت موجود در استان، برداري استانها و بهره

بر  ،از بين اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استانها سازمانشوراي مركزي 
شود براي اساس دستورالعملي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابالغ مي

  شوند. مدت سه سال انتخاب مي
سازمان نظام  وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري شوراي مركزي - تبصره

تواند در فواصل زماني مناسب مهندسي ساختمان و شوراي مركزي سازمان مي
نسبت به تشكيل گردهمايي اعضاي اصلي هيأت مديره  )يك بار در سال(

  سازمان در يكي از استانهاي متقاضي اقدام نمايد. 
  شود:نامه اضافه مي) به آئين37متن زير به عنوان ماده ( - 12

صدي از وجوه واريزي كه از محل پرداخت عوارض صدور در - 37ماده 
باشد و پروانه اشتغال به كار كارداني در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي مي

) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به منظور انجام 39يا به استناد ماده (
وظايف قانوني در جهت اعتالي نظام مهندسي، امور كنترل ساختمان، ترويج، 

هاي آموزشي در سطوح مختلف و ترويج روشهاي توسعه و برقراري دوره
  گيرد. در اختيار سازمان استانها قرار مي ،جويي در مصرف انرژي تعيين شدهصرفه

  شود: نامه اضافه مي) به آئين38متن زير به عنوان ماده ( - 13
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هاي فني در حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال به كار كاردان - 38ماده 
طبق دستورالعملهايي خواهد بود كه  ،بخشهاي نظارت و اجرا و ساير موارد

وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي 
  نمايد.ابالغ مي ،و شوراي مركزي سازمان

به تأييد مقام محترم رياست جمهوري  24/2/1390نامه در تاريخ اين تصويب
  رسيده است. 

  حمدرضا رحيميم          
  معاون اول رئيس جمهور      
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  هـ52660/ت160277شماره: 
  5/12/1394تاريخ: 

  
  

  جمهوري اسالمي ايران
  رئيس جمهور

  تصويب نامه هيئت وزيران 
  

  بسمه تعالي
  با صلوات بر محمد و آل محمد

  
 وزارت راه و شهرسازي

  
هرسازي و به به پيشنهاد وزارت راه و ش 2/12/1394هيئت وزيران در جلسه 

استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب 
  كرد: 
 - 1375مصوب  - نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان آيين

و  28/11/1375هـ مورخ 17496/ت123379نامه شماره موضـوع تصويب
  شود: اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح مي

  شود: نامه الحاق مي) مكرر به آيين2به عنوان ماده ( متن زير - 1
اي كه همه اشخاص در ارايه خدمات اصول اخالق حرفه - مكرر 2ماده 

  باشد: مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ كردن آن هستند به شرح زير مي
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رجحان منافع عمومي، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و رعايت  - 1
  ود و صاحبان كار به هنگام تعارض منافع.قانون بر منافع شخصي خ

اي و همراه با مراقبت و انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه - 2
خودداري از اقدامي كه با حقوق عمومي، صاحبان كار و اشخاص 

 ثالث مغايرت داشته باشد. 

رفتار شرافتمندانه، مسئوالنه، توأم با امانتداي، رازداري، انصاف و   - 3
اي در عرضه خدمات مهندسي در دانش حرفهحسن نيت و منطبق بر 

برابر صاحبان كار و خودداري از هر اقدامي كه با منافع قانوني 
 صاحبان كار مغايرت داشته باشد. 

احتراز از رفتاري كه موجب لطمه به همكاران، سلب اعتبار اجتماعي  - 4
 يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد.

و موجبات نمايندگي يا  اجتناب از تكفل همزمان اموري كه زمينه - 5
 قبول منافع متعارض را فراهم آورد. 

هاي مهندسي مصاديق رفتارهاي مشمول رعايت يا نقض اصول فوق در حرفه
اي اخالقي در مهندسي ساختمان نامه رفتار حرفهموضوع قانون، بر اساس نظام

خواهد بود كه پس از كسب نظر از شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي 
هاي قانوني و رسمي مرتبط با حرفه، با تصويب وزير راه و ن و تشكلساختما

  شود. شهرسازي ابالغ مي
اي نامه رفتار حرفهنامه، نظاماز تاريخ الزم االجرا شدن اين تصويب - 1تبصره 

هاي اخذ پروانه اشتغال به كار اخالقي در مهندسي ساختمان به مواد آزمون
  شود. مه افزوده مينا) آيين5مهندسي موضوع ماده (
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در هر سازمان استان با انتخاب هيئت مديره كارگروهي متشكل از  - 2تبصره 
هاي اصلي اي در رشتهبندي به اخالق حرفهمهندسان موجه و مشهور به پاي

شود. اي تشكيل ميمهندسي تحت عنوان كارگروه ترويج و پايش اخالق حرفه
كند شوراي مركزي معين و ابالغ ميها در چارچوب ترتيباتي كه اين كارگروه

  دار وظايف زير خواهند بود: عهده
اي اي و نظامنامه رفتار حرفهآموزش و ترويج اصول اخالق حرفه - 1

 اخالقي در مهندسي ساختمان به اعضاي سازمان استان.

- اي و همهپايش مستمر و ارزيابي ادواري ميزان رعايت اخالق حرفه - 2

اي سازمان استان و تشخيص موانع گيري رعايت آن به وسيله اعض
ها و ارسال آن براي انتشار عمومي در توسعه آن و پيگيري رفع آن

 اركان نظام مهندسي در سطح كشور. 

پيشنهاد اعمال اصالحات اعم از تغيير و تكميل مصاديق و معيارهاي  - 3
اي اخالقي به شوراي مركزي براي ارايه به وزارت راه و رفتار حرفه
 شهرسازي. 

و » كنترل، نظارت و نظاير آن«هاي ، پيش از عبارت»اجرا«)، واژه 3در ماده ( - 2
  شود.اضافه مي» كنترل و نظارت«
شود و بند (ح) قبلي به ) اضافه مي7متن زير به عنوان بند (ح) به ماده ( - 3

  شود:عنوان بند (خ) تلقي مي
  كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت. - ح
» تغيير اقامتگاه«به عبارت » نقل مكان«) عبارت 46(الف) ماده ( در بند - 4

) به ماده مذكور الحاق و تبصره قبلي به 2اصالح و متن زير به عنوان تبصره (
  شود: ) تلقي مي1عنوان تبصره (
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احراز شرايط و مدارك عضويت در نظام مهندسي استان به عهده  - 2تبصره 
است اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي  هيئت مديره است. هيئت مديره موظف

شرايط عضويت را با اخذ مدرك الزم به عضويت نظام مهندسي استان بپذيرد. 
در صورت احراز هر يك از شرايط فوق، به صورت مستند، اين عضويت 
توسط هيئت مديره نظام مهندسي استان پس از دو اخطار كتبي، هر يك به 

  شود. فاصله پانزده روز، قطع مي
) 3) به شرح زير اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره (52) ماده (1تبصره ( - 5

  شود:به ماده مذكور اضافه مي
تواند حداكثر از دو عضو هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي - 1تبصره 

نامه بايد ديگر براي حضور در مجمع عمومي و دادن رأي وكالت بگيرد. وكالت
ل بيست و چهار ساعت قبل در سازمان استان در دفتر اسناد رسمي يا حداق

كنند بايد تنظيم و امضاء شده باشد. اعضايي كه حق رأي خود را تفويض مي
نامه كنند كارت عضويت خود را براي حضور در مجمع عمومي ضميمه وكالت

  گيري شركت نمايند. توانند جداگانه در مجمع عمومي و رأيو نمي
اي خواهد بود كه نامهه مجمع عمومي طبق شيوهنحوه تشكيل و ادار - 3تبصره 

به پيشنهاد شوراي مركزي توسط هيئت عمومي تصويب و توسط وزير راه و 
  شود. شهرسازي تأييد مي

  شود. اصالح مي» ) روز30«(به عبارت » ) روز20«()، عبارت 54در ماده ( - 6
  شود: ) به شرح زير اصالح مي59ماده ( - 7

حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخالق و احراز شرط  - 59ماده 
  ) قانون و دارا بودن حداقل 11) ماده (3شئون مهندسي، موضوع بند (
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) ماده ياد شده، براي داوطلبان 6اي، موضوع بند (صالحيت علمي و حرفه
  باشد: عضويت در هيئت مديره نظام مهندسي استان به شرح زير مي

  رعايت اخالق و شئون مهندسي:  حسن شهرت اجتماعي و شغلي و - الف
نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه سه يا باالتر در زمان تسليم  - 1

  ) سال از زمان صدور رأي قطعي مذكور. 7درخواست داوطلبي، يا گذشت (
هاي نداشتن محكوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت - 2

  اي بيش از يك بار. حرفه
اي خود هاي حرفهبقه ورشكستگي به تقصير يا تقلب در فعاليتنداشتن سا - 3

  يا بيش از دو بار خلع يد در پيمانكاري عمراني خود. 
) 2اي مذكور در ماده (عدم تخطي از اصول و شئون اخالق و رفتار حرفه - 4

نامه آن به نحوي كه منجر به محكوميت انتظامي قطعي درجه سه مكرر و نظام
  اشد. يا باالتر شده ب

اثبات تخطي از اصول مذكور مستلزم ارايه دليل معتبر و دادن فرصت  - تبصره
  باشد. مناسب به داوطلب براي پاسخ نسبت به آن مي

  صالحيت علمي:  - ب
دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و  - 1

خواست عضويت هاي اصلي مهندسي ساختمان كه درفناوري در يكي از رشته
ها از جهت اصلي يا مرتبط بودن براي آن را در هيئت مديره دارد. عناوين رشته

) قانون تعيين و 7) ماده (2مدرك تحصيلي توسط كميسيون موضوع تبصره (
  رسد. به تصويب وزير راه و شهرسازي مي

هاي اصلي يا مدرك مدارك پيوسته باالتر از كارشناسي در تمام رشته - تبصره
هاي اصلي كه فاقد دوره كارشناسي در پيوسته باالتر از كارشناسي در رشتهنا
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) سال پس از تصويب قانون بوده يا 10ايران در زمان فراغت از تحصيل تا (
هاي اصلي ديگر باشد، پذيرفته خواهد داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته

  بود. 
سازي مربوط به گذراندن سه دوره آموزشي مصوب وزارت راه و شهر - 2

حرفه مهندسي پس از دوره كارشناسي و اخذ گواهينامه مورد قبول وزارت راه 
  و شهرسازي. 

  اي:صالحيت حرفه - پ
اي كه دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه يك معتبر در رشته - 1

داوطلب خواهان عضويت در هيئت مديره در آن رشته است به عالوه حداقل 
اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به كار در قه فعاليت حرفهدو سال ساب

  صالحيت پايه يك.
اشتغال به يكي از امور فني زير در رشته مهندسي كه براي آن درخواست  - 2

) سال متناوب 10) سال مداوم آخر يا (5عضويت در هيئت مديره دارد در (
  درخواست داوطلبي:  متصل به زمان تسليم

- ي، محاسبه، نظارت، عمليات اجـرايي، توليد و نصب، نقشهانجام طـراح - يك

برداري، راهبري، نگهداري، كنترل و بازرسي، امور آزمايشگاهي و كارشناسي و 
  مانند اين عناوين. 

  هاي فوق.اي در فعاليتمديريت مستقيم همراه با مشاركت حرفه - دو
  . اي رشته مورد تقاضاهاي حرفهآموزش و تحقيق در زمينه - سه

براي داوطلباني كه به دليل رياست نظام مهندسي استان اشتغال  - 1تبصره 
ناممكن  ) سال مذكور5اي در تمام يا بخشي از (آنان به امور حرفهوقت تمام

   اي يا آموزشي و تحقيقي در) سال فعايت حرفه5بوده، داشتن مجموعاً (
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نظام مهندسي  هاي متصل به زمان داوطلبي بدون احتساب دوران رياستسال
  استان الزامي است. 

داشتن حداقل يك سال سابقه عضويت در نظام مهندسي همان  - 2تبصره 
  استان، قبل از تقاضاي داوطلبي الزامي است. 

به منظور رفع تعارض منافع و تسهيل رقابت سالم و اجتناب از  - 3تبصره 
رتي يا هاي نظااختالل در انجام وظايف، تصدي همزمان كاركنان دستگاه

  باشد. اجرايي مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمي
) قانون و اين ماده در تمام دوره عضويت در 11داشتن شرايط ماده ( - 4تبصره 

هيئت مديره الزامي است و هرگاه عضو هيئت مديره شرايط مذكور را از دست 
  دهد، عالوه بر از دست دادن عضويت در هيئت مديره از كليه 

  شود. به اعتبار اين عضويت احراز كرده، ساقط ميهايي كه سمت
با توجه به حائزين اكثريت آرا در همان رشته (قبل از «) عبارت 60در ماده ( - 8

حذف » البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرايطتعيين علي
- البدل مياعضاي مذكور هئيت مديره شامل اعضاي اصلي و علي«و عبارت 

  شود. ) اضافه مي60) ماده (2انتهاي تبصره ( به» باشد
» در همان رشته يا گروه نباشد«)، بعد از عبارت 72) ماده (4در تبصره ( - 9

هاي ديگر به ترتيب آراي مأخوذه در زمان البدل رشتهاز اعضاي علي«عبارت 
قبل » و«شود و حرف اضافه مي» شود به نحوي كهبرگزاري انتخابات تعيين مي

  شود. حذف مي» تعداد اعضاي«رت از عبا
) حذف و به عنوان بند (ف) به شرح 73) ماده (31) و (30)، (18بندهاي ( - 10

) اضافه و شماره و عنوان ساير بندها در مواد مذكور به ترتيب 114زير به ماده (
  شود: اصالح مي
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التي، هاي اداري، استخدامي، مالي و معامالتي، تشكينامهتهيه و تنظيم نظام - ف
هاي ساختاري نظام هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي و ساير نظامكميسيون

  ها به طور همسان براي سراسر كشور. مهندسي استان
  شود. اضافه مي» و اداره«عبارت » نمايندگي«)، بعد از واژه 75در ماده ( - 11
  شود: ) به شرح زير اصالح مي79ماده ( - 12

تخصصي داراي يك هيئت رئيسه متشكل از هاي هر يك از گروه - 79ماده 
هفت نفر خواهد بود كه از بين داوطلبان در رشته مربوط كه شرايط آنان به 

  شود به وسيله اعضاي نظام مهندسي استان در همان ترتيب زير احراز مي
  شوند. تجديد انتخاب رشته به ترتيب اكثريت آرا براي سه سال انتخاب مي

  هاي د بالمانع است. اعضاي هيئت رئيسه گروههاي بعآنان براي دوره
تخصصي بايد داراي كليه شرايط داوطلبان عضويت در هيئت مديره بوده و 

اي شاخص در رشته ضمناً از اشخاص داراي سوابق و اشتهار علمي و حرفه
  خود باشند. 

هاي پنج نفره سنجش در هر بررسي احراز شرايط مذكور به وسيله كارگروه
ل از دو عضو به انتخاب شوراي مركزي خارج از اعضاي اين رشته متشك

شورا، دو عضو به انتخاب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و يك عضو 
ربط خواهد بود. اعضاي كارگروه هر رشته آن رئيس نظام مهندسي استان ذي

  غير از رئيس نظام مهندسي استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفي 
  شود. مي
باشد و وزارت راه هاي سنجش در شوراي مركزي مستقر ميرخانه كارگروهدبي

  ها نظارت خواهد نمود. و شهرسازي بر فعاليت آن
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اي بوده و در هيئت رئيسه گروه تخصصي، هيئت مشورتي علمي و حرفه
  موضوعات تخصصي مرجعيت دارد. 

  ود: شنامه الحاق مي) مكرر به آيين82متن زير به عنوان ماده ( - 13
  - مكرر 82ماده 
) 11بازرسان نظام مهندسي استان بايد عالوه بر داشتن شرايط ماده ( - الف

قانون براي اعضاي هيئت مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يك، اطالعات كافي 
در زمينه وظايف خود و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به باال از 

  پنج سال قبل از انتخاب باشند. 
اعضاي شوراي انتظامي مهندسي استان بايد عالوه بر داشتن شرايط ماده  - ب
) قانون براي اعضاي هيئت مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يك، اطالعات 11(

كافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محكوميت انتظامي از درجه 
  سه به باال باشند. 

دبيرخانه «به عبارت » نه نظام مهندسي استاندبيرخا«)، عبارت 85در ماده ( - 14
به عبارت » تواندمي«) ماده مذكور واژه 4و در تبصره (» شوراي انتظامي استان

  شود. اصالح مي» مكلف است«
دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي «)، عبارت 86در ماده ( - 15

انه شوراي انتظامي دبيرخ«به عبارت » شودانتظامي استان نيز محسوب مي
  شود. اصالح مي» استان

  شود: ) به شرح زير اصالح مي90ماده ( - 16
  هاي انتظامي به قرار زير است: مجازات - 90ماده 
  هاي انتظامي اصلي:مجازات - الف

  اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان. - درجه يك
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  ه عضويت در نظام مهندسي استان.توبيخ كتبي با درج در پروند - درجه دو
محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك  - درجه سه

  سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا  - درجه چهار

  سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا  - پنج درجه

  پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
ها و استفاده از محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استان - درجه شش
  پروانه اشتغال

  هاي انتظامي تبعي:مجازات - ب
اي يا سازماني از تياز حرفهسلب امتياز كسب شده در مواردي كه كسب ام - 1

قبيل عضويت در سازمان استان و اركان آن يا اخذ و ارتقاي پايه پروانه 
اشتغال از طريق انجام تخلف انتظامي باشد، در صورت محكوميت قطعي 

  درجه سه به باال.
محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيئت مديره سازمان استان تا  - 2

م مجازات انتظامي درجه سه تا درجه پنج و پنج سال پس از قطعيت حك
محروميت از تصدي يا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامي و بازرس 
نظام مهندسي استان، شوراي مركزي و شوراي انتظامي نظام مهندسي به مدت 
دو برابر مدت محروميت استفاده از پروانه اشتغال فقط براي محكومان به 

ي چهار و پنج و محروميت دايم از انتخاب شدن يا هامجازات انتظامي درجه
هاي مذكور در اين بند براي محكومان به مجازات انتظامي تصدي تمام سمت

  درجه شش.
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هاي انتظامي شوراي انتظامي مكلف است محكوميت به مجازات - 1تبصره 
  تبعي را در متن احكام صادره آن شورا ذكر كند. 

ه محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال اشخاصي كه به سه مرتب - 2تبصره 
محكوم شده باشند، در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه 
باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به 

هاي قبلي از مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميت
غال و ضبط آن يا مجازات درجه شش محكوم خواهند استفاده از پروانه اشت

  شد. 
) سال از 10محكومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن ( - 3تبصره 

توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي زمان قطعيت رأي انتظامي مي
عضويت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند. در صورت نظر 

انتظامي نظام مهندسي و موافقت رييس شوراي مركزي، موضوع مثبت شوراي 
توسط رييس شوراي مركزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب 
وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و اخذ پروانه اشتغال جديد با 

شود. مجازات تبعي مشمول احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي
  شود. بخشودگي فوق نمي

مجازات انتظامي اشخاص حقوقي كه به صورت محروميت آنها از  - 4تبصره 
شود مانع اعمال مجازات انتظامي بر استفاده از پروانه اشتغال به كار اعمال مي

مديرعامل و ساير اشخاص حقيقي كه به طور مستقيم و مؤثر در تخلف 
  اند، نيست.شخص حقوقي دخيل بوده

سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه  اشخاصي كه به - 5تبصره 
اشتغال محكوم شده باشند، در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي 
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شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج 
هاي قبلي باشد، به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميت

پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه شش محكوم  از استفاده از
  خواهند شد. 

  شود: ) به شرح زير اصالح مي91ماده ( - 17
اي و تخلفات تخلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه - 91ماده 

ها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو انضباطي زير است و انجام آن
نظام كارداني ساختمان، مستوجب محكوميت به سازمان نظام مهندسي يا 

هاي انتظامي در محدوده حداقل و حداكثرهاي ذكر شده براي مجازات
باشد كه متناسب با نوع، درجه اهميت و آثار تخلف و ارتكاب هر يك مي

حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث 
  گيرد: تعيين و مورد صدور حكم قرار مي مباالتيپروايي و بيقصد، آگاهي، بي

  اي: تخلفات حرفه - الف
عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملّي  - 1

الرعايه و استانداردهاي اجبـاري در هاي الزمنامهساختمان، آيين كارها و آيين
انجام خدمات مهندسي يا انجام هرگونه فعل يا ترك فعل كه مخالف يا 

ها باشد اعم از آن كه مستقيماً يا توسط عوامل تحت مديريت، ناقض با آنمت
كنترل و نظارت شخص صورت پذيرد به مجازات انتظامي از درجه يك تا 

  درجه پنج.
اي كه به موجب عدم انجام يا قصور و تقصير در انجام وظايف حرفه - 2

ف وعده قوانين و مقررات موظف به آن است يا تعهدات قراردادي يا خل
ها به نحوي كه موجب زيان يا تضييع حقوق صاحب مكرر در مورد انجام آن
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كار يا اشخاص ثالث شود يا به اموال عمومي، منابع مواد و انرژي يا محيط 
  زيست آسيب رساند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج. 

ز آنكه خود در هاي عرفاً فاحش غيرضروري به كارفرما، اعم اتحميل هزينه - 3
  نفع باشد يا نباشد به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار. آن ذي

هاي مهندسي موضوع قانون يا پذيرفتن يا تعهد به انجام اشتغال به حرفه - 4
يا شرايط قانوني  - به تشخيص قطعي مراجع قضايي  - كاري كه شرايط رواني 

شرايط جسمي يا امكانات مالي  يا مدرك صالحيت معتبر يا ظرفيت اشتغال يا
و فني الزم براي انجام آن را ندارد يا از دست بدهد يا مهلت اعتبار پروانه 
اشتغال به كار وي براي انجام آن كار خاتمه يافته باشد، يا تصدي يا اشتغال 

ها با قوانين، مقررات يا همزمان به دو يا چند شغل يا حرفه كه انجام همزمان آن
نامه مغايرت داشته باشد، به مجازات انتظامي از درجه رر اين آيين) مك2ماده (

  سه تا درجه پنج.
انجام خدمات مهندسي به عنوان كارآموز يا استخدامي براي مهندسي  - تبصره

گيرد، مشمول كه داراي شرايط قانوني باشد و تحت مسئوليت او صورت مي
  باشد. اين بند نمي

ارايه خدمات طراحي، محاسبه، اجراي طرح ارايه خدمات يا مشاركت در  - 5
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور 

ها، ساير ها و دهياريمربوط به كنترل و بازرسي آن طرح را در شهرداري
هاي دولتي و نهادهاي عمومي مراجع صدور پروانه ساختمان يا سازمان

مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامي از  غيردولتي بر عهده دارند، در
  درجه يك تا درجه پنج.
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تصدي همزمان مسئوليت در دو مرجع كه يكي بر ديگري وظيفه نظارتي  - 6
  دارد، به مجازات انتظامي درجه دو تا چهار. 

تأييد غيرواقعي ميزان عمليات انجام شده و صورت وضعيت يا مدارك فني  - 7
  ت انتظامي از درجه سه تا درجه پنج. و مالي مشابه، به مجازا

امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق  - 8
صالح قانوني نظرخواهي شده است، به مجازات انتظامي از درجه مراجع ذي

  يك تا درجه سه. 
هايي كه به موجب ضوابط و تعلل در تنظيم و تسليم به موقع گزارش - 9

ها به صالح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنت يا دستور مراجع ذيمقررا
  ربط بوده است، به مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه سه. مراجع ذي

صدور گواهي يا اداي شهادت فني خالف واقع يا اعالم نظر رسمي و  - 10
داوري و كارشناسي در موضوعات فني بدون داشتن صالحيت الزم به 

  نتظامي از درجه سه تا درجه پنج.مجازات ا
طرفي در داوري يا كارشناسي يا عدم اعالم جهات رد به عدم رعايت بي - 11

طرفين اختالف، در صورت وجود، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه 
  پنج.
اي و اي به اشخاص فاقد صالحيت فني، حرفهسپردن انجام كار حرفه - 12

ن كار، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه اخالقي الزم براي انجام آ
  پنج.
قصور يا تقصير مؤثر در خلع يد از شركت تحت مديريت يا محل  - 13

اشتغال خود در امور ساختماني، بيش از دو بار، به مجازات انتظامي از درجه 
  دو تا درجه چهار.
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  تخلفات انضباطي - ب
محدوده اختيارات  نقض مقررات انضباطي وضع شده به وسيله و در - 1

مراجع قانوني سازمان نظام مهندسي ساختمان، به مجازات انتظامي از درجه 
  يك تا درجه دو.

درج يا نشر يا نقل قول هرگونه متن، تصوير يا ساير موارد مغاير با اصول  - 2
هاي اجتماعي و پيام هاي گروهي و شبكهاي در رسانهاخالقي و شئون حرفه

  درجه پنج. انبوه از درجه دو تا
هاي شغلي و اداري نظام مهندسي سوءاستفاده از عضويت يا موقعيت - 3

  استان به نفع خود يا غير به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.
تعلل يا عدم انجام به هنگام وظايف قانوني در هيئت مديره، شوراي  - 4

يا اعضاي اركان انتظامي يا بازرسان نظام مهندسي استان به وسيله آن عضو 
مذكور كه در تخلف دخيل باشند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه 

  چهار.
انجام اقداماتي كه موجب ايجاد اخالل در انجام وظايف قانوني و جاري  - 5

سازمان نظام مهندسي ساختمان و اركان آن شود يا نامه پراكني يا سخنراني 
ساير مهندسان شود، به مجازات  كه موجب اتهام، وهن و لطمه به حيثيت

  انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.
هاي ها و اخطاريهها، اطالعيهها، بخشنامهتوجهي به مفاد شيوه نامهبي - 6

ها ربط قانوني كه مكلف به رعايت آنها، ابالغي مراجع ذيقانوني و مانند آن
از آن منع شده، به بوده، يا مبادرت به انجام كارهايي كه در مقررات كاري 

  مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه چهار.
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اي تمكين در برابر دستور يا تقاضاي نقض الزامات قانوني در امور حرفه - 7
  بدون وجود اجبار و اكراه، به مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه سه.

تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه تحت هر نام براي  - 8
نجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن مدرك صالحيت مربوط، به ا

  مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه سه. 
مراعات نكردن كامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسي همكاران  - 9

اي مهندس خود اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و معرفي محصول كار حرفه
يا مؤسسه خود، به مجازات انتظامي از متعلق به ديگري به نام خود يا كارفرما 

  درجه دو تا درجه پنج.
اي خود در اختيار ديگري براي استفاده از آن قرار دادن محصول كار حرفه - 10

  به نام وي، به مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه سه.
اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود يا شخص حقوقي متبوع خود به  - 11

عاليت اقتصادي يا مهندسي فريبكارانه يا غيردرستكارانه شخصي كه به ف
  ورزد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا پنج.مبادرت مي

هاي خصوصي مورد عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه - 12
استفاده در خدمات مهندسي و امضاهاي الكترونيك خود به نحوي كه منجر 

  د، به مجازات انتظامي از درجه يك تا دو.به سوءاستفاده اشخاص ثالث شو
هايي كه انفراداً يا به صورت گروهي به منظور استنكاف از امضاي نقشه - 13

الزحمه دريافت نكند، به كند، ولو آن كه در قبال آن حقاجرا تهيه و ارايه مي
  مجازات انتظامي از درجه يك تا دو.
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مدارك الزم براي دريافت  اي وجعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه - 14
ها يا استفاده از سند مجعول، به مجازات پروانه اشتغال به كار و تصاوير آن

  انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.
دادن يا گرفتن هرگونه مال يا امتياز خارج از ضوابط يا تباني يا توسل به  - 15

براي واگذاري كار اي يا براي گرفتن يا وسايل متقلبانه در انجام وظايف حرفه
ها در امور فني و مهندسي، به يا گرفتن يا دادن تأييديه يا رديه و مانند آن

  مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش. 
  سوءاستفاده از اضطرار يا عدم اطالع كارفرما براي گرفتن امتياز يا  - 16
سي از وي الزحمه بسيار نامتناسب با عرف رايج براي انجام خدمات مهندحق

  به مجازات انتظامي از درجه يك تا سه.
هاي هاي مرتبط با طرحتباني در ارايه پيشنهاد قيمت در مناقصه و مزايده - 17

  ساختماني و عمراني، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.
اي خود يا ديگري يا ارايه مدارك تقلب آميز يا سابقه يا صالحيت حرفه - 18

هاي متقلبانه يا اظهارات خالف واقع براي يا توسل به راه هاتقلب در آزمون
اي يا احراز سمت يا جلب آراء در هرگونه كسب امتياز شغلي و حرفه

) بند (ب) اين ماده، 14انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (
  به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

اي به موجب حكم ب در فعاليت حرفهورشكستگي به تقصير و تقل - 19
  قطعي قضايي، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

مبادرت مأموران كليه نهادهاي كنترل و بازرسي ساختمان از جمله  - 20
ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل ساختمان و شاغالن در شهرداري

هاي مان و طرحدار كنترل طراحي و بازرسي ساختهاي عهدهشركت
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شهرسازي و ترافيكي به بيش از دو بار رد انطباق طراحي يا اجراي ساختمان 
با مدارك فني بدون دليل موجه و مستند يا اخطار نابجا به صاحبكاران يا عدم 
اخطار به موقع توقف كار و رفع توقف كار به صاحبكاران، به مجازات 

  انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.
اي بدون قرارداد كتبي به اي يا خريد خدمات حرفهكار حرفه انجام - 21

  مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه دو.
نامه اي مذكور در نظامنقض ساير الزامات اخالق و شئون رفتار حرفه - 22

اي اخالق مهندسي ساختمان ابالغي وزارت راه و شهرسازي رفتار حرفه
ديگر اين ماده مجازاتي براي ارتكاب به ) مكرر كه در بندهاي 2موضوع ماده (

  ها تعيين نشده، به مجازات انتظامي درجه يك تا درجه دو.آن
استفاده از پروانه اشتغال به كار در دوره محكوميت انتظامي قطعي به  - 23

  عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامي افزايش دوره محكوميت به دو برابر.
محكوميت انتظامي خود در مواردي كه فقدان آن اعالم نكردن يا كتمان  - 24

اي است، به مجازات انتظامي درجه دو شرط انجام كار يا گرفتن امتياز حرفه
  تا سه به عالوه سلب امتياز كسب شده تا حدي كه قابل سلب است.

چنانچه اعضاي اركان سازمان استان مرتكب تخلفات فوق شوند،  - 1تبصره 
  زات در نظر گرفته خواهد شد.اين عضويت عامل مشدد مجا

تواند در مواردي كه وقوع تخلف را ناشي از شوراي انتظامي مي - 2تبصره 
ضعف اطالعات و مهارت فني متخلف يا عدم آشنايي وي با ضوابط و 
مقررات تشخيص دهد در حكم صادره خود، او را مكلف به گذراندن دوره 

شش ماه كند و تا  آموزشي يا كارآموزي خاص در مدت معين و حداكثر
  اي او را محدودتر كند. زمان گذراندن دوره مذكور صالحيت حرفه
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در مواردي كه تخلف داراي جنبه مجرمانه باشد استناد به آن براي  - 3تبصره 
صدور رأي محكوميت انتظامي منوط به قطعيت حكم كيفري صادره از مراجع 

  قضايي است. 
حين رسيدگي به تخلفات انتظامي در چنانچه شوراهاي انتظامي در  - 4تبصره 

جريان وقوع جرم غيرقابل گذشت قرار گيرند، مكلفند مراتب را به دادستان 
  محل اعالم نمايد. 

احكام محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به كار مهندسي در  - 5تبصره 
 مورد اعضاي سازمان استان كه فاقد پروانه مذكور بوده يا اعتبار پروانه آنان

شود و در زمان صدور يا منقضي شده به وزارت راه و شهرسازي اعالم مي
  شود. تمديد پروانه اشتغال به كار اعمال مي

اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محكوميتي كه متضمن لغو  - 6تبصره 
ها و يا احكام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و اعتبارنامه

مهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي و يا رييس ج
شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و تأييد صاحب سمت امضاكننده 

  آن اعتبارنامه يا حكم در زمان اجرا خواهد بود.
به عبارت » دبيرخانه نظام مهندسي استان«)، عبارت 97در ماده ( - 18

  شود. مي اصالح» دبيرخانه شوراي انتظامي استان«
اصالح » بالفاصله«به واژه » سه ماه«)، عبارت ظرف 100در تبصره ماده ( - 19
  شود.مي
  شود: ) به شرح زير اصالح مي101ماده ( - 20

هاي جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده - 101ماده 
انتظامي به شرح زير است و هر يك از اعضاي شوراي انتظامي در صورت 
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ود هر يك از شرايط زير در يك پرونده شكايت، در خصوص خود، بايد وج
قبل از آغاز رسيدگي به شكايت، كتباً مراتب را به رييس شوراي انتظامي 
استان و رييس شوراي انتظامي نظام مهندسي اعالم كرده و از جريان 
رسيدگي و حضور در جلسات رسيدگي به آن شكايت و صدور رأي در آن 

توانند ايراد رد را هاي شكايت نيز مينمايد. هر يك از طرف گيريكناره
  مطرح كنند: 

وجود رابطه استخدامي يا قراردادي يا مشاركت انتفاعي بين هر يك از  - 1
هاي شكايت با عضوي از شوراي انتظامي استان يا بستگان نسبي و سببي طرف

  درجه اول وي.
نسبي و سببي درجه اول  هاي شكايت يا بستگانعضويت هر يك از طرف - 2

  وي در شوراي انتظامي.
هاي شكايت يا بستگان نسبي و سببي درجه عضويت هر يك از طرف - 3

اول وي در هيئت مديره انتخاب كننده عضو شوراي انتظامي به عضويت آن 
  شورا.

عضو شوراي انتظامي پيش از آن در شكايت مطروحه به عنوان عضو  - 4
  ارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.شوراي انتظامي، داور يا ك

عضو شوراي انتظامي يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي يا شركاي  - 5
تجاري و قراردادي وي داراي نفع شخصي در موضوع شكايت مطروحه 

  باشند. 
 هايقبل از طرح شكايت انتظامي بين عضو شوراي انتظامي و يكي از طرف - 6

دعواي انتظامي يا حقوقي يا جزايي مطرح  شكايت يا همسر يا فرزند وي
  شده باشد و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
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چنانچه در شكايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي  - 1تبصره 
استان از يك عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رييس شوراي انتظامي استان 

شود و وي م مهندسي اطالع داده ميكتباً به رييس شوراي انتظامي نظا
عرض متشكل از پنج نفر از رسيدگي به آن شكايت را به شوراي انتظامي هم

ها قاضي دادگستري ها كه يكي از آناعضاي شوراهاي انتظامي ساير استان
خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي مركزي به وسيله اين 

كند. شوراهاي انتظامي هم عرض حداقل ع ميشوند، ارجاشورا انتخاب مي
ها در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دو شورا خواهد بود و استقرار آن

دوره تصدي عضويت اعضاي هر يك سه سال است كه قابل تجديد پس از 
  باشند. انقضاي سه سال يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي

نتظامي ايراد رد خود را قبول نكند و در هرگاه عضو شوراي ا - 2تبصره 
جريان رسيدگي و صدور حكم شركت كند، اين رأي حتي بدون درخواست 
تجديدنظر در مهلت قانوني تا زمان تأييد به وسيله شوراي انتظامي نظام 

  مهندسي قابل اجرا نخواهد بود. 
ظر آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديدن - 3تبصره 

و نحوه ابالغ و اجراي احكام قطعي، با تصويب و ابالغ وزير راه و 
  شهرسازي، مالك عمل كليه مراجع مربوط خواهد بود. 

  اسحاق جهانگيري    
  معاون اول رييس جمهور

  
  
 

 


