
 باسالم

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد
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 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است

 

http://icivil.ir/nezam
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 پرتال جامع داوشجًیان ي مهىدسیه عمران

 

 ارائه کتابها ي جسيات رایگان مهىدسی عمران

 بهتریه ي برتریه مقاالت ريز عمران

 اوجمه های تخصصی مهىدسی عمران

 فريشگاه تخصصی مهىدسی عمران



 وزارت مسكن و شهرسازي

 معاونت امور مسكن و ساختمان

 

 

 

 ايران ساختمان ملّي مقررات

 ومد مبحث

 يرادا تاماظن
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 1384 هام تشهبيدرا بوصم ياه همان هويش عومجم
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  ساختمانملّيدفتر امور مقررات 
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 تعالي بسمه

 

 

 گفتار پيش

 

عرصـه  سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در                ملّي  مقررات  

اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـالمت و           ترديد نقش مؤثري در نيل به       ساختمان، بي 

ارتقـاي   و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب            صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد     

براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي      . گردد  ها مي   كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان     

شـود    ان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محـسوب مـي           عنو  ساختمان كه به  

شهرسـازي آغـاز و بـا مـشاركت جامعـة       بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مـسكن و  

هـاي تخصـصي      مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي سـاختمان و كميتـه             

ر ايـن مـسير ضـمن    د. وقفه سير تكامل خود را طي نمـوده اسـت      مباحث، سازماندهي و بي   

تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كـشور                

از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار  

گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي قـرار          

 .خواهد گرفت

هـا،   نامـه  در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقـررات ملّـي سـاختمان، آيـين            

كننـدگان الزم اسـت       شـود و اسـتفاده      استانداردها و مشخصات فني در كـشور منتـشر مـي          

االجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفـصيل،          هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، الزم           تفاوت  به

مدرك توجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـي             هاي خاص هر      محتوا و ساير ويژگي   

 :هاي زير را برشمرد توان ويژگي ساختمان مي

 . االجرا است در سراسر كشور الزم» مقررات ملّي ساختمان«  �

 .شود طور خالصه و اجمالي تدوين مي به» مقررات ملّي ساختمان«احكام   �

 اي   موارد توصيه  اين مقررات فاقد  » مقررات ملّي ساختمان  «با توجه به الزامي بودن        �

 .            و راهنمايي است

 بر هرگونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احـداث بنـا،         » ملّي ساختمان مقررات  «  �

 .م است تغيير كاربري، توسعة بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاك           

 پ



 

  ت

نيـستند بلكـه در     هـا     خودي خود متضمن كيفيت سـاختمان       مقررات تدوين شده به   

امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسي كـشور   كنار تدوين مقررات مذكور توجه به 

سو و ايجـاد نظـامي        طور عام از يك     آموزان و آحاد مردم به      طور خاص و دانشجويان، دانش      به

 ،كارآمد براي اعمال و كنترل اين مقـررات و تنظـيم روابـط دخيـل در امـر سـاخت و سـاز        

تغيير كاربري و ساير    ،   توسعه بنا  ، شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث       ،ها  يتمسئول

هاي اجرايي  عنوان راهكارها و ضمانت ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به موارد مربوط به

 .اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد گزاران، مجريان و دست اين مقررات مد نظر سياست

ويژه مواد    ظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به          با تصويب قانون ن   

رعايـت آنهـا در طراحـي،          قانون مذكور، وضع مقررات ملّي سـاختمان و الـزام بـه            34 و   33

منظور اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت،          ها به   برداري و نگهداري ساختمان     محاسبه، اجرا، بهره  

اين اطمينان را در ميان مهندسان و صـاحبان         دهي مناسب، آسايش و صرفة اقتصادي،         بهره

اي كـه در توسـعه و    ايفاي وظيفه به گرمي، آورد كه با پشت     وجود مي   هاي ساختماني به    حرفه

هـاي واالي   آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از اين رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان         

 .انقالب عينيت بخشند

 و ترم شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمانفرصت را مغتنم شمرده از اعضاي مح

نحوي در تدوين، ترويج و كنترل اعمال مقررات  كساني كه به هاي تخصصي و ساير كميته

نمايند سپاسگزاري نموده و از اساتيد، صاحب نظران،  ملّي ساختمان در كشور كوشش مي

يشنهادات خود اين اندركاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و پ مهندسان و كليه دست

 . دفتر را در غناي هرچه بيشتر مقررات مذكور ياري رسانند

 

 

 

 غالمرضا هوائـي                        
 مديركل امور مقررات ملّي ساختمان          
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 ناريا نامتخاس يلّم تاررقم

 مود ثحبم

 يرادا تاماظن

 )نامتخاس لرتنك و يسدنهم ماظن نوناق 33 هدام همان نييآ(

 خروم ـه 28549 ت / 4605 هرامش همان بيوصت

 ناريزو تئيه 22/4/1383

 

پيـشنهاد مـشترك شـماره         بنا به  17/4/1383وزيران در جلسه مورخ      هيئت

 و  ي و كـشور   زهاي مسكن و شهرسا      خانهتر وزا 6/2/1382 مورخ   02/100/481

 ـ 1374قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب        ) 33(استناد ماده     به

 .شود شرح پيوست تصويب مي نامه اجرايي ماده يادشده را به آيين
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 22                                                                                       اهداف-2ماده 

 23                                         طراحي، اجرا، نظارت   خدمات  انجام  -3ماده 

 29                                                                طراحي ساختمان:  فصل دوم 

 29                                                                         طراحي ساختمان4ماده 

 31                                                دفاتر مهندسي طراحي ساختمان 5ماده 

 37                                                        طراحان حقوقي ساختمان  ـ6ماده 

 43                                                                        اجراي ساختمان: فصل سوم 

 43                                                                   اجراي ساختمان      ـ 7ماده 

 47                                                 ـ دفاتر مهندسي اجراي ساختمان8ماده 
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  54                                                                          ـ مجريان حقوقي9ماده 

 60                                                              ساز مسكن ـ مجريان انبوه10ماده 

 هاي فني  ظرفيت اشتغال كاردانها و ديپلمه ـ حدود صالحيت و11ماده 

 71   و معماران تجربي

 75                                                             ـ طرح و ساخت ساختمان12ماده 

 77                                                               ساختمانفصل چهارم ـ نظارت

 77                                                                     نظارت ساختمان -13ماده 

 80                                                                           ـ ناظران حقيقي 14ماده 

 84                                                                           ـ ناظران حقوقي15ماده 

 91     نحوه اجراي كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي16ماده 

 12هاي قيمت خدمات مهندسي ساختمان و نحوه عمل به ماده  فهرست فصل پنجم

 97                                                                           رايينامه اج آيين

مهندسـي سـاختمان در بخـش طراحـي،           الزحمه خدمات    نحوه محاسبه حق    -  17ماده  

 97                        نامه اجرايي  آيين117نظارت و اجرا ، موضوع ماده 

  102       هاي آن  نامه اجرايي و تبصره  آيين12 نحوه عمل به ماده  - 18 ماده 

 111                                        شناسنامه فني و ملكي ساختمان:فصل ششم 

 111                                               ـ شناسنامه فني و ملكي ساختمان19ماده 

 ت اشتغال اشخاص حقوقي موضوعشيوه نامه تعيين حدود صالحيت و ظرفي:فصل هفتم 

 154           نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  آيين11 ماده 4تبصره 

 154                                                                                        تعاريف-1ماده 

 156                                                                                        كليات : 2ماده 

 158                                                   حدود صالحيت اشخاص حقوقي 3ماده

 158                                                                                               – 4ماده 

 160                                                                                                   ـ5ماده 

 160                                                                                                -6ماده 

 160                                                                                                   -7ماده 

 162                                                                                                  - 8ماده 

 162                                                                                                   ـ9 ماده
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 162                                                                                                  ـ10ماده 

 163                                                                                                  ـ11ماده 

 163                                                                                                 ـ12ماده 

 164                                                                                                 ـ13ماده 

 164                                                                                                 ـ14ماده 

 164                                                                                                 ـ15ماده 

 164                                                                                                 ـ16ماده 

 164                                                                                                 ـ17ماده 

 164                                                                                                 ـ18ماده 

 165                                                                                                 ـ19ماده 

 165                                                                                               ـ  20ماده 

 

 :فصل هشتم 

 :نامه مجريان ساختمان شامل  پيوست مربوط به شيوه

 شرايط عمومي قرارداد ، شرايط خصوصي قرارداد و قراردادهاي همسان مربوط 

 167                                                                  به مجريان ساختمان

 167                                                          اجراي ساختمان  ـ قرارداد1ماده 

 167                                                                           ـ شرايط عمومي2ماده 

 169                                                                         ـ شرايط خصوصي3ماده 

 169                                                    ـ انواع قرارداد اجراي ساختمان4ماده 

 169                                                                         ـ اجراي ساختمان5ماده 

 169                           اي، حدود آن و ظرفيت اشتغال ـ صالحيت حرفه6ماده 

 170                                                                                            ـ ناظر7ماده 

 170                                                                   كننده ـ ناظر هماهنگ8ماده 

 170                                                                                      ـ پيمانكار9ماده 

 170                                                      ـ كارگاه، تجهيز و برچيدن آن10ماده 

 171                                              بندي ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمان11ماده 

 171                                                  ـ مبلغ قرارداد ـ نحوه پرداخت12ماده 
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 172                                                               كار   ـ تعهدات صاحب13ماده 

 173                                                               كار ـ اختيارات صاحب14ماده 

 174                                                                                 ـ تعهدات15ماده 

 177                                                                       ـ اختيارات مجري16ماده 

 178                                                            ـ تضمين انجام تعهدات17ماده 

 178                                                                       ها   هزينه ـ صورت18ماده 

 178                                                                       ـ نحوه پرداختها19ماده 

 179                                                                                      ـ تعليق 20ماده 

 180                                                                               ـ تحويل كار  21ماده 

 180                                                                       ـ برچيدن كارگاه  22ماده 

 181                                                         كار  ـ تسويه حساب و پايان23ماده 

 182                                                                              ـ موارد فسخ24ماده 

 183                                                               س از فسخـ اقدامات پ25ماده 

 184                                                    ـ خسارت عدم انجام تعهدات 26ماده 

 184                                                                          ـ حل اختالف   27ماده 

 185                                                                         ـ حوادث قهري 28ماده 

 185                                                                     ـ اقامتگاه و ابالغها29ماده 

 186                                                               ـ اعتبار شرايط عمومي30ماده 

 186                                                                                                  ـ 1ماده 

 186                                                                                                  ـ 2ماده 

 186                                                                                                ـ  3ماده 

 186                                                                                                  ـ 4ماده 

 186                                                                                                ـ  5ماده 

 187                                                                                                  ـ6ماده 

 187                                                                                                 ـ 7ماده 

 187                                                                                                  ـ8ماده 

 187                                                                                                 ـ 9ماده 

 187                                                                                               ـ  10ماده 
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 187                                                                                                ـ  11ماده 

 187                                                                                                 ـ12ماده 

 187                                                                                             ـ   13ماده 

 187                                                                                               ـ  14ماده 

 187                                                                                                ـ 15ماده 

 187                                                                                                 ـ16ماده 

 188                                                                                                ـ17 ماده

 188                                                                                               ـ 18ماده 

 188                                                                                                 -19ماده 

 188                                                                                               ـ  20ماده 

 188                                                                                                 ـ21ماده 

 188                                                                                                ـ22ماده 

 

 189                              )كاربرگ الف ) ( با مصالح (  قرارداد اجراي ساختمان

 189                                                                         ـ موضوع قرارداد  1ماده 

 190                                                                         ـ محل اجراي كار  2ماده 

 190                                                                             ـ مبلغ قرارداد  3ماده 

 190                                                                             ـ نحوه پرداخت 4ماده 

 191                                                  ـ مدت قرارداد ، برنامه زمانبندي 5ماده 

 191                                             ـ نيروي انساني ـ مصالح و تداركات  6ماده 

 191                                                                          ـ مهندسان ناظر  7ماده 

 191                                                    گيري سطح زيربنا  ـ نحوه اندازه8ماده 

 192                                       د و منضمات آن ـ اسناد و مدارك قراردا9ماده 

 192                                              ـ  شرايط ـ مسووليتها ـ اختيارات 10ماده 

 192                                                               ـ نشاني طرفين قرارداد 11ماده 

 

 193        )كاربرگ ب) ( بدون مصالح يا دستمزدي(  ساختمانقرارداد اجراي

 193                                                                           ـ موضوع قرارداد1ماده 
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 194                                                                        ـ محل اجراي كار  2ماده 

 194                                                                             ـ مبلغ قرارداد 3ماده 

 194                                                                            ـ نحوه پرداخت 4ماده 

 195                                                                              ـ مدت قرارداد5ماده 

 195                      هاي الزم  ـ نگهداري دفتر مخصوص و انجام مراقبت6ماده 

 195              گيري سطح زيربنا   ـ نحوه اندازه8ـ مهندسان ناظر ماده 7ماده 

 195                                                   گيري سطح زيربنا  ـ نحوه اندازه8ماده 

 196                                       ـ اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن 9ماده 

 196                                               ـ شرايط ـ مسووليتها ـ اختيارات 10ماده 

 196                                                              ـ نشاني طرفين قرارداد  11ماده 

 

 197                           )كاربرگ ج) ( پيمان مديريت(قرارداد اجراي ساختمان 

 197                                                                            موضوع قرارداد-1ماده 

 198                                                                          ـ محل اجراي كار2ماده 

 198                                                                             ـ مدت قرارداد 3ماده 

 198                                                              ـ وظايف و تعهدات مدير 4ماده 

 200                                     كار  ـ وظايف و تعهدات و اختيارات صاحب5ماده 

 200                                           الزحمه مدير و نحوه پرداخت آن ـ حق6ماده 

 201                                                                           ـ تنخواه گردان  7ماده 

 201                                                                            ـ مهندسان ناظر8ماده 

 202                               ـ شرايط ـ مسووليتها ـ اختيارات ـ عمومات 9ماده 

 202                                       ـ اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن10ماده 

 202                                                              ـ نشاني طرفين قرارداد  11ماده 
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 نظامات اداري     مبحث دوم
 

 

 

 

� � �   �����	 

 :روند اصطالحات زير در معاني مربوط به كار مي   � �� � �

گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده هر :دفتر مهندسي   2-1-1-1

ه نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نمود آيين) 9(

 .باشد

 

�������   ����� �	
مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ، كاردانهاي  :

 .باشند فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال بكار كارداني يا تجربي مي

 

�������   ���� �	
سسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه ؤشركت، م :

كار مهندسي شخص حقوقي معتبر از  هوانه اشتغال ببراي انجام خدمات مهندسي، داراي پر

 .وزارت مسكن و شهرسازي باشد
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مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي    �����

ها در جهت  برداري و نگهداري ساختمان آنهاست كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره

زيست و  دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط ين ايمني، بهداشت، بهرهتأم

 . هاي ملي رعايت شود جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه صرفه

 

االجرا در سراسر كشور  مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان الزم   2-2-2

اث بنا، تغيير در كاربري بناي است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احد

 .باشد اساسي و تقويت بنا حاكم مي موجود، توسعه بنا، تعمير

 

مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص    2-2-3

برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري،  صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره

 . بهداشتي و نظاير آن استتجاري، عمومي، آموزشي،

 در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع :تبصره

 .مالك عمل خواهند بود) ربط به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي( معتبر

 

�
�   ��� ������������ ����� ���!" �	�#$ % �& 

هاي هفتگانه  صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشتهبه منظور تنسيق امور    2-3-1

ها از جمله معماري، سازه،  ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي

تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني 

 .عنوان طراح تهيه گردد هصالحيتدار داراي پروانه اشتغال، ب

 

 براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن و  : 1 تبصره

 .شهرسازي نسبت به تهيه و ابالغ دستورالعمل الزم اقدام خواهد نمود
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توانند دفتر مهندسي   اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي مي : 2 هتبصر

براي دفتر يادشده از وزارت مسكن و شهرسازي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه 

مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب 

 .كنند

 

سسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد ؤسس يا مؤ اشخاص حقوقي، م  2-3-2

زي باشند و مطابق با داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسا

دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابالغي از  نمايند عهده قراردادي كه با مالك منعقد مي

 .طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود

 

هايي را  ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه شهرداري   2-3-3

ولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئ

 .آن در حدود صالحيت و ظرفيت مربوط امضاء و مهر شده است

 

 سازمان نظام مهندسي استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص   2-3-4

باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب  حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي

ي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و را حسب مورد برا

در صورت احراز هرگونه تخلف، . شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذيربط اعالم نمايند

 .برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت

 

�
'   �	�#$ % �&��� ����� ���!"������� (��)�  

كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي    2-4-1

اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابالغي از طرف وزارت مسكن و 

شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان 

 .استفاده نمايند
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در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و  مجري ساختمان   2-4-2

نمايد اجراي عمليات  شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي

مجري . هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد ساختمان را براساس نقشه

تمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار ساختمان نماينده فني مالك در اجراي ساخ

 .باشد به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي
 

ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري   شهرداري:تبصره

اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در  واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه

داري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط اختيار شهر

باشند نيازي به ارائه  مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي. قيد نمايند

 .قرارداد ندارند

 

مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را    2-4-3

 و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات برعهده دارد

 .هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه

 

محيطي به عهده مجري  رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست   2-4-4

 .باشد مي

 

مانبندي كارهاي اجرايي را به اطالع ناظر برساند و  مجري موظف است برنامه ز  2-4-5

كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي 

در محدوده كارگاه را ) ناظرين(ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر 

 . فراهم سازد

 

ها را بررسي و در صورت مشاهده  كليه نقشهمجري موظف است قبل از اجرا،    2-4-6

 .اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصالح به طور كتبي به طراح اعالم نمايد
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 مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي :تبصره

بي به مالك ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كت

 .اعمال هرگونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود. اطالع دهد

 

هاي ديگر ساختمان،  مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته    �����

هاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر  كاردان

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 4 مادهاستفاده كند و در هر محل كه به موجب

 .داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد

 

ها  مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارائه شده در نقشه   2-4-8

ع مصالح استفاده نموده و در صورتيكه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نو

 .استفاده نمايد

 

ها به همان صورتي كه  مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه   2-4-9

اي و تأسيساتي و مانند آن  اعم از معماري، سازه›› هاي چون ساخت نقشه‹‹  اجرا شده يعني

يل مالك و يك نسخه از آنها را تحو) ناظران(اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر 

 .يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد

 

 مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت   2-4-10

سازد، براساس دستورالعمل ابالغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي  خود مي

ه مزبور را به نفع مالك و يا كه مكلف به ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيم

 .مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد

 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان   2-4-11

توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي  مي

 هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ نمايند و  مكلفند در صورت اطالع و مشاهده

تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام 
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مهندسي ساختمان اعالم، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال 

 .پروانه اشتغال اقدام نمايند

 

عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را در صورت بروز خسارت ناشي از  :�����

 .صالح رسيده است جبران نمايد كه به تأييد مراجع ذي
 

 اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانائي طراحي و   2-4-12

توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست  اجراي پروژه را بصورت توام دارند، مي

 .ايندصالحيت طرح و ساخت بنم

 

�
*   �+�, 

هاي  ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بكار در يكي از رشته   2-5-1

موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات 

عمليات . نمايد ساختماني در حيطه صالحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد ) �(هاي مشمول ماده اجرايي تمامي ساختمان

 .تحت نظارت ناظر انجام پذيرد

 

ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث    2-5-2

ها و محاسبات فني  گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه مي

رده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، ضميمه آن نظارت ك

 .گواهي نمايند

 

 ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور   2-5-3

 :مراحل اصلي كار عبارتند از. پروانه ساختمان ارائه نمايند

 سازي                  پي) الف

         اجراي اسكلت) ب
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 كاري        سفت) پ

 كاري نازك) ت

 پايان كار) ث
 

هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه 

) حسب مورد(ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن 

 .اعالم نمايند

 

لي كار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسكن و  تغييرات بعدي مراحل اص:�����

 .شهرسازي اعالم خواهد شد

 

ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان    2-5-4

ناظر . استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي ميگردد

اي باشد كه ساختمان در  نده پروانه ساختمان در منطقهتواند شاغل در دستگاه صادر كن نمي

 .شود آن منطقه احداث مي

 

 تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي كه : 1 تبصره

گردد دفتر نمايندگي تأسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه  پروانه در آن صادر مي

 .دهند مان، وظيفه معرفي ناظر مربوطه را انجام ميساختماني با هماهنگي با آن ساز
 

الزحمه و نحوه دريافت   دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حق: 2 تبصره

و پرداخت آن و همچنين رفع اختالف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسكن و 

 .شهرسازي استان تهيه و ابالغ خواهد شد

 

تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما   ناظر نمي  2-5-5

تواند  ناظر همچنين نمي. انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بالمانع است
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گونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه  هيچ

 .گردد

 

�
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ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف   شهرداري  2-6-1

ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعالم 

 . نمايند

 

 وزارت ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم كتبي شهرداري   2-6-2

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 نمايند

 

 ساختمانهايي كه طبق ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي  شهرداري  2-6-3

تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در 

 .آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود

 

�
3   ������� ���!" 4�5, ��6�� 

قررات ملي ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت م   2-7-1

 :باشد حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي

 نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارائه -الف

گردد و انجام كنترلهاي الزم به صورت كامل و يا موردي براي انجام وظايف قانوني  مي

 .سازمان

 .انتظامي و مراجع قانوني ذيصالحتعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي  - ب
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 تنظيم روابط بين شاغالن حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، -پ

از جمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات 

متعارف مهندسي و اخالقي در قبول مسئوليتهاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي 

 . عمليكسان مورد

اي و جلوگيري از مداخله اشخاص  دار حرفه  ارجاع مناسب كارها به افراد صالحيت-ت

) 32(اي در امور ساخت و ساز از طريق كشف موارد نقض ماده  فاقد صالحيت حرفه

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اعالن آن به مراجع قضائي صالحيتدار و 

 .فع تخلفنيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا ر

 

�
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 وزارت مسكن و شهرسازي بعنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد   2-8-1

دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط  هاي عهده سازمان

 به مراجع صدور نمايد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را شهرسازي نظارت مي

پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعالم نموده و تا رفع تخلف، 

 .نمايد موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي

 

�
;  ������� �9� % �!# 1�!��!�   

ت فني و ملكي شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطالعا   2-9-1

چگونگي . گردد ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي

رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان 

 .قيد گردد

 

پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به   مجريان مكلفند:� �����

نمايد، اطالعات فني و ملكي ساختمان  ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي

هاي الزم را در اختيار سازمان نظام مهندسي  و تاييديه) 2-5-2موضوع بند (گواهي ناظر 



 مبحث دوم

 

 

12 

يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان در اختيار . ساختمان استان قرار دهند

 .شود  پروانه براي صدور پايان كار قرارداده ميشهرداري و يا ساير مراجع صدور

 

اي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك  هاي خدمات مهندسي  هزينه:� �����

شود براساس تعرفه خدمات فوق كه ساالنه به پيشنهاد شوراي مركزي  ساختمان ارايه مي

) ��(قالب ماده رسد در  سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي

 .شود قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي

 

شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقاالت ساختمانهائي كه پس    2-9-2

هاي چون ساخت  دارند همراه با نقشه نامه، پروانه ساختماني دريافت مي از ابالغ  اين آئين

 .نمايد، مطلع شود مشخصات ساختماني كه خريداري ميبايد تحويل خريدار گردد تا از 

 

ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در سراسر    2-9-3

 .كشور يكسان است، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ خواهد شد

 

ظايف و ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي و  شهرداري  2-9-4

نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل  الزاماتي كه به موجب اين آيين

دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطالع متقاضي پروانه و عوامل فوق 

 . برسانند

 

ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهايي كه پس  شهرداري   2-9-5

كنند، در زمان خاتمه كار و  نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي غ اين آييناز ابال

تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي 

 .پايان كار را براساس آن صادر نمايند
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هاي مرتبط دانشگاهي  ي رشته ملي ساختمان بايد در دروس كارشناس مقررات   2-10-1

آوري تمهيدات الزم را براي تحقق اين امر فراهم  وزارت علوم، تحقيقات و فن. تدريس شود

 .سازد مي

 

وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي    2-10-2

ند همكاريهاي الزم ربط مكلف ها و دستگاههاي اجرايي ذي ساختمان به كار بندد و وزارتخانه

 :را به عمل آورند

هاي عمومي و يا ساير  هاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه  افزايش آگاهي-الف

 .هاي ممكن روش

اندركاران شاغل  ها و سمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي تمامي دست  برگزاري دوره-ب

 .هاي ساختمان در بخش

 .تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمانهاي   تنظيم و اعمال روش-پ

 

�
��  1&�>�  

برداري بناهاي داراي ارزش تاريخي، سازمان   در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره  11-1-�

ميراث فرهنگي موظف است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي 

 .ساختمان تطبيق دهد

 

ل از شروع عمليات اجرائي، مشخصات ساختمان در دست مجري مكلف است قب   2-11-2

احداث را بر روي تابلويي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم 

شهرداريها . اين تابلو تا زمان پايان كار بايد در محل باقي بماند. قابل ديدن باشد، درج نمايد

يا ادامه كار ساختمانهايي كه تابلو مشخصات را و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار 

ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه . آورند اند، جلوگيري به عمل مي نصب ننموده

 .گردد بايد بر روي تابلو قيد شود توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي
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ماه به وسيله وزارت  شهاي موضوع مواد مقررات ظرف مدت ش دستورالعمل   2-11-3

شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال  مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي

هاي مربوط، طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد  مواد مقررات يا دستورالعمل

 .شد
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 بسمه تعالي
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 و آئـين نامـه     1374از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سـال             

ت هـاي متعـددي در زمينـه موضـوعا          نامه  نامه و شيوه     ، آيين  1375اجرايي آن در سال     

نامه هاي قانون مـذكور كـه        ينيترين آ  از محوري . مرتبط با اجراي آنها وضع شده است      

نامه اجرايي  ينيترتيبات اجراي مقررات ملي ساختمان به موجب آن تعيين مي شود ، آ           

  قانون است كه توسط يـك گـروه كارشناسـي متـشكل از نماينـدگان وزارت                  33ماده  

مان نظام مهندسي ساختمان، شهرداري تهران      مسكن و شهرسازي ، وزارت كشور ، ساز       

هاي مهندسي تهيه و براي تـصويب بـه هيـأت محتـرم وزيـران تـسليم                  و برخي تشكل  

  از تـصويب هيـأت وزيـران         17/4/1383گرديد و پس از بررسي هـاي الزم در تـاريخ            

 .گذشت

هـا   فصل تدوين شده است ، وظايف تمامي سازمانها ، نهاد          11در اين آيين نامه كه در       

و مراجع عهده دار كنترل مقررات ملي سـاختمان در كـشور تعيـين و ترتيبـات اجرايـي آن                    

 مـاه تـدوين و توسـط وزارت         6موكول به شيوه نامه هايي گرديده است كه بايد ظرف مدت            

مسكن و شهرسازي به تصويب برسد ، به همين منظور وزارت مسكن و شهرسـازي ضـروري                 

ه هاي مورد اشاره ، ساير شيوه نامه هاي آيـين نامـه اجرايـي         ديد كه عالوه بر تهيه شيوه نام      

قانون را كه در سالهاي قبل تهيه شده بود هماهنگ با آن ، مورد بـازنگري قـرار داده و يـك                      

مجموعه حاضر كه با همكاري نزديك و تنگاتنـگ         . مجموعه واحدي را به مرحله اجرا بگذارد      

گــان دانــشگاهي و حرفــه اي جامعــه ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان و برخــي فرهيخت

 و آيـين نامـه      33مهندسي كشور تدوين گرديده عالوه بر شيوه نامه اجرايي آيين نامه مـاده              

اجرايي قانون ، بسياري از ابهامات و مشكالتي را كه در اجراي قانون وجود داشـت مرتفـع و                   

 .آنها تكليف روشني تعيين شده استبراي 



 مبحث دوم

 

 

18 

در هشت فصل تدوين گرديده و حاوي دفترچه اطالعات اين مجموعه شيوه نامه ها كه 

 بـه  18/2/1384فني ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز مي باشد ، در تـاريخ          

وزارت كشور ، سازمان نظام مهندسي ساختمان ، بنيـاد مـسكن انقـالب اسـالمي ، سـازمان                  

ا با اجراي مفـاد     ت. غ گرديد مسكن و شهرسازي استانها و ساير مراجع مربوط جهت اجرا  ابال           

هـا يـا سـاير       اندركاران ساختمان و ايجاد هماهنگي الزم بين شهرداري        آن توسط همه دست   

هاي كشور يـك   هاي نظام مهندسي ساختمان استان    مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان     

بـا  نظام كارآمد ملي براي اعمال مقررات ملي ساختمان و ارتقاي كيفيـت بـه وجـود آيـد و                    

دهـي   طمينـان از ايمنـي، بهداشـت، بهـره         اجراي سـاختمان موجبـات ا      ةكنترل نمودن نحو  

وري سـهم    رداران ساختمان فراهم آيـد و بهـره       ب اقتصادي تمام بهره  ، آسايش و صرفه     مناسب

 .  رود را افزايش دهد كار مي ههاي ملي كشور كه در احداث بنا ب عظيمي از سرمايه

 

�������� ���� 
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آن نامه در معاني كه در مقابل  اسامي و كلمات و اصطالحات زير در اين مجموعه شيوه

 :روند  ذكر شده است به كار مي

 

 1374ماه  مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند  قانون نظام:  قانون  1ـ1

 

مهندسـي و كنتـرل سـاختمان       نامه اجرايي قانون نظـام      آيين:  اجرايي   نامه   آيين   2ـ1

 1375ماه  مصوب بهمن

 

 دستورالعمل: نامه   شيوه  3ـ1

 

تي مركب از معاون عمراني استانداري ، رييس سازمان أ هي:ت سه نفره أ هي  4ـ1

 مسكن و شهرسازي و رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در هر استان 

 

مهندسي و   قانون نظام33اجرايي ماده  نامه  آيين :33نامه ماده   آيين 5ـ1

  هيات وزيران1383ساختمان مصوب تيرماه  كنترل

 

 ).كشور(مهندسي ساختمان   سازمان نظام: سازمان  6ـ1
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 . سازمان نظام مهندسي ساختمان استان: سازمان استان  7ـ1

 

هـاي فنـي      عمار تجربـي يـا ديپلمـه       مهندس يا كاردان فني يا م      :حقيقي     شخص  8ـ1

 .داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي

 

 شركت خصوصي يـا شـركت دولتـي يـا  وابـسته بـه دولـت يـا                     :حقوقي     شخص  9ـ1

داراي پروانه اشتغال به كار حقوقي      ) به غيراز شهرداريها  (سسه و نهادعمومي غيردولتي     ؤم

 .از ورات مسكن و شهرسازي

 

مهندسي ساختمان داراي مجوز فعاليـت از          محل انجام خدمات   : دفتر مهندسي     10ـ1

 .وزارت مسكن و شهرسازي

 

 .نامه اجرايي  آيين15موضوع ماده  واحد فني : واحد فني  11ـ1

 

 . قانون4شتغال به كار موضوع ماده  پروانه ا: پروانه اشتغال  12ـ1

 

ها يا سـاير مراجـع        ادره توسط شهرداري  ساختماني ص    پروانه   : پروانه ساختمان     13ـ1

 .ساختمان صدور پروانه 

 

 بنايي واحد كه وجه هاي  بيروني آن در سطح و ارتفاع، از زير پي تا                 : ساختمان    14ـ1

 .باالترين نقطه، يك پوسته معماري بسته را تشكيل دهد

 

جـاور  يا چنـد سـاختمان م       از دو      سامانه اي واحد متشكل      : مجتمع ساختماني     15ـ1

 .هم
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چند ساختمان يا مجتمع ساختماني كه در يك محوطـه        :  مجموعه ساختماني     16ـ1

 .قرار دارند

 

 بنايي كه طرح معماري يا سازه يـا تأسيـسات مكـانيكي و يـا                : ويژه    ساختمان  17ـ1

باشد و بنا بر ضرورت نيـاز بـه           تأسيسات برقي آن داراي پيچيدگي يا حساسيت خاص مي        

يا كنترل دقيق شرايط هوا ، دما، رطوبت ، پـاكيزگي ، فـشار نـسبي ،                 طراحي يا محاسبه    

 و موارد استفاده آن نيز      صدا ، ولتاژ و فركانس خاص در يك يا چند رشته ساختماني دارد            

 . خاص است

 

 شخصيتي حقوقي كه خصوصي يا تعاوني يا دولتي يا وابسته بـه دولـت               : شركت    18ـ1

ت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به ثبت رسيده و شـأن           بوده و به طور قانوني در اداره ثب       

تشكيل آن ارايه خدمات مهندسي ساختمان مانند انجام مطالعات و طراحي، محاسـبات ،              

 .نظارت و اجراي كارهاي ساختماني است

 

 معمـاري، عمـران، تأسيـسات مكـانيكي، تأسيـسات برقـي،             :هاي اصلي      رشته  19ـ1

 .برداري و ترافيك شهرسازي، نقشه

 

 . قانون7 ماده 1هاي موضوع تبصره   رشته:هاي مرتبط   رشته  20ـ1

 

ها، محاسبات و مشخصات فني ساختمان براساس شرح          كننده نقشه    تهيه : طراح   21ـ�

هاي ساختمان ، در حدود صـالحيت منـدرج در پروانـه اشـتغال                خدمات مهندسان رشته  

 .صادره توسط وزارت مسكن وشهرسازي

 

شـرح خـدمات مهندسـان       طـراح براسـاس         ها و خدمات      فعاليت  امي   تم : طراحي   22ـ1

ها و مشخصات فني مورد نياز براي هـر           نقشه  هاي ساختمان است كه  منجر به تهيه           رشته  
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ربـط    ذي   مقـدماتي و اجرايـي كـار سـاختماني و تاييـد آن توسـط مراجـع                     يك از مراحل  

 .شود مي

 

  در قـرارداد منعقـده  بـين طـراح و              مدت زمان مندرج   : مدت زمان طراحي       23ـ1

 داد صاحب كار براي تهيه طرح مقدماتي و اجرايي مورد قرار

 

 اشـتغال در     حقيقي يـا حقـوقي داراي پروانـه          توان شخص    : ظرفيت اشتغال      24ـ�

 انجام خدمات مهندسي در مدت زمان معين

 

ال شـخص   شخص داراي مجوز دفتر اجـراي سـاختمان ياپروانـه اشـتغ        : مجري     25ـ1

 حقوقي از وزارت مسكن و شهرسازي 

 

 مدت زماني كه  از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا تحويل گـزارش              : دوره اجرا      26ـ1

كار ساختمان توسط ناظر هماهنگ كننده به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانـه                پايان

 .ساختمان به طول مي انجامد

 

  ساختماني   كارگاه ام مالك مق   مالك يا قائم: صاحب كار   27ـ1

 

بردار يا خريدار يا پيش خريدار يك يا چند واحد از ساختمان يا           بهره  : مشتري     28ـ1

 مجتمع يا مجموعه ساختماني 

 

هاي دولتي يا خصوصي يا موسسات و        شخصي كه در بخش     :  شاغل تمام وقت     29ـ1

غل مربوط به اين شيوه نامه از       نهادهاي عمومي به لحاظ اشتغال به كار ديگري غيراز مشا         

 .سوي كارفرما بيمه شده باشد
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د  دريـك يـا چنـ       پروانه اشـتغال نظـارت       شخص حقيقي يا حقوقي داراي       : ناظر     30ـ1

 .هاي ساختمان رشته از رشته

 

 مجموعه خدماتي كه توسط ناظر ساختمان  براي حـصول اطمينـان از              : نظارت     31ـ1

ها،   يساتي با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه       انطباق عمليات ساختماني و تأس    

محاسبات و مشخصات فنـي منـضم بـه آن براسـاس مقـررات ملـي سـاختمان و اصـول                     

 .پذيرد  مهندسي و رعايت ضوابط ايمني و حفاظت كارگاه ساختمان انجام مي

 

 شخصي حقيقي  يـا حقـوقي داراي پروانـه اشـتغال و              :كننده     ناظر هماهنگ    32ـ1

حيت نظارت در رشته معماري يا عمران است كه براساس شـرح خـدمات مهندسـان                صال

هاي هفتگانه منـدرج در   هاي ساختمان ، مسوول هماهنگي بين تمامي ناظران رشته    رشته

هـاي    قانون در  هر ساختمان يا مجتمع يا مجموعه سـاختماني و تـسليم كننـده گـزارش                 

مـديرعامل  . باشـد   ربط مـي    ي ساير مراجع ذ   اي كار به شهرداري،سازمان استان و يا        مرحله

 .كننده شخص حقوقي خواهد بود شركت يا مسوول واحد ناظر هماهنگ

 

 . مانند تعريف دوره اجراي ساختمان است: دوره نظارت   33ـ1

 

 مدت زماني كه در قرارداد بين نـاظر وسـازمان اسـتان و              : مدت زمان نظارت       34ـ1

 .شود تعيين ميكار براي انجام كار نظارت  صاحب
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اي مهندسـان و   نامه به منظـور انتظـام امـور حرفـه      اين مجموعه شيوه   : اهداف -2ماده  

ساير شاغالن در بخش  ساختمان و باالبردن كيفيت خدمات مهندسي و رعايـت مقـررات        

دهـي مناسـب      ملي ساختمان در ساخت و سـازها و اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت، بهـره                

هـاي ملـي، ايجـاد        ، حفظ و افـزايش سـرمايه      برداران  مايت از بهره  ها در جهت ح    ساختمان

هايي كـه     نامه  برداري از شيوه    هاي آن و سهولت بهره      نامه  هماهنگي در اجراي قانون و آيين     

هـاي مجريـان سـاختمان و         نامـه   تاكنون صادر شده است تدوين گرديـده و شـامل شـيوه           

سـازان مـسكن ، تعيـين         نامـه انبـوه     وه، شي )  قانون   4موضوع بخشي از ماده       (ملحقات آن   

، ) نامـه اجرايـي    آيـين  9موضوع ماده   (حدود صالحيت دفاتر مهندسي و نحوه تاسيس آن         

 12 مـاده    3 و   2هـاي     موضـوع تبـصره   ( نامـه اجرايـي قـانون          آيين 12نحوه عمل به ماده     

نامـه    آيـين  13موضوع ماده     (، تعيين ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي       ) نامه اجرايي     آيين

 و 14مـواد  موضـوع  ( ، تعيين حدود صالحيت و اشتغال به كار اشخاص حقوقي     ) اجرايي  

هـا و معمـاران      كـاردان   ، تعيين حدود صالحيت و ظرفيـت اشـتغال        )نامه اجرايي    آيين 15

  قيمـت    فهرسـت  و )اجرايي  نامه    آيين 29ماده    موضوع    (تجربي در بخش اجراي ساختمان      

 117مـاده    موضـوع ( هـاي سـاختمان   گـروه   خـدمات   شـرح   براسـاس   مهندسـي   خـدمات 

،   هـا   نامـه   نامـه، شـيوه     مجموعـه شـيوه     و ابالغ اين    ازتاريخ تصويب .باشد  مي) اجرايي  نامه  آيين

مالك عمل،   گردد و   شده است لغو مي    ذكر 16-3 الحاقيه ها و بخشنامه هاي قبلي در بند       

نامه  هاي آيين نامه نامه حاوي شيوه مجموعه حاضر خواهد بود، همچنين اين مجموعه شيوه

، 23 ، تبـصره مـاده       20 ، ماده    18، ماده   9، ماده   6، ماده    � ماده   1 شامل تبصره    33ماده  

نامـه     آيين 11 ماده   4نامه مصوب تبصره      و شيوه  باشد   آن مي  33 و ماده    24 ماده   2تبصره  

قراردادهـاي  اجرايي عيناً دراين مجموعه نقل شده است و شـرايط عمـومي، خـصوصي و                

 .باشد همسان مجريان ساختمان نيز پيوست اين مجموعه درفصل هشتم مي

 

  B$��
مهندسي و   حقيقي، دفاتر   اشخاص  طراحي، اجرا، نظارت، توسط         خدمات   انجام   

 كارسـاختماني   ارجاع    خدمات و نحوه      برانجام  عاليه  نظارت و كنترل  حقوقي ، همچنين    اشخاص

اي سـاختمان و صـدور        خدمات مرحله   انجام  ص مذكور ، گزارش   الزحمه اشخا   حق  و محاسبه 

اسـتان،     سـازمان، سـازمان       هرگونه مجوز در امور طراحي، اجرا و نظارت ساختمان، توسط         
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مسوول با احرازشـرايط منـدرج در          و شهرسازي و ساير مراجع          مسكن  شهرداري، سازمان 

 آن ، بايد براسـاس      33نامه ماده     يينهاي اجرايي و آ     نامه   قانون و در چارچوب آيين     4ماده  

 .پذيرد نامه انجام   شيوه جموعهم  مفاد اين

 

�
هـاي مهندسـي     سازمان استان به منظور تنسيق امور مربـوط بـه مـشاغل و حرفـه      �

ساختمان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاتر مهندسي مكلف به نظـارت بـر حـسن                  

ت و ظرفيت اشتغال تعيين شده براي آنان        انجام خدمات مهندسي و كنترل حدود صالحي      

فعاليت و انجام   .  باشد  هاي ذي ربط مي     در بخشهاي طراحي ، نظارت ، اجرا و ساير فعاليت         

خدمات مهندسـي در بخـش كارشناسـي سـاختمان تـابع ضـوابط و مقـررات منـدرج در                    

در ربـط آن بـوده و ارايـه خـدمات مهندسـي               نامـه ذي     قـانون و شـيوه     27نامه ماده     آيين

برداري ، نگهداري ، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي ، مديريت ساخت و        هاي بهره   زمينه

توليد ، نصب ، آموزش و تحقيق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق تقاضاي صدور                

پروانه اشتغال با توجه به سوابق كار و تجربه متقاضيان و بررسي صالحيت آنـان براسـاس                 

 .پذيرد زارت مسكن و شهرسازي انجام ميهاي مصوب و نامه شيوه

 

از عقـد قـرارداد        پـس     مكلفند بالفاصله   استان     وحقوقي سازمان      حقيقي   اعضاي   �-�-�

فنـي و      را بـا ذكـر مشخـصات          مراتـب    ساختمان    مهندسي   و ارايه خدمات      انجام  به    مربوط  

 . نمايند اعالم استان   سازمان  خدمات، تعدادكار و زيربناي آن كتباً به ملكي، نوع 

 

اشتغال اعضاي حقيقي و حقوقي خـود         سازمان استان به منظور كنترل ظرفيت        �-�-�

 .نمايد  مي اي اعضا و مقادير آن اقدام حرفه هاي فعاليت نسبت به ثبت 

 

�
حقيقـي و    ساختمان و ناظران     طراحي   مهندسي حقوقي ساختمان، دفاتر         طراحان    �

كه كارهاي طراحـي و نظـارت خـود را بـه پايـان نرسـانده و از                  ن تا زماني  ساختما   حقوقي

وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دفتر مهندسي اجراي ساختمان يا پروانه اشتغال مجري             

سـاختمان بـه عنـوان      اجـراي   حقوقي دريافت ننموده باشند ، مجاز به فعاليـت در بخـش       
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سـاختمان     طراحـي و نظـارت       هـاي   بخـش توانند در     نيز نمي   باشند و مجريان    مجري نمي 

فعاليت نمايند مگر تمامي كارهاي اجرايي آنان به پايان رسيده و مجـوز دفتـر مهندسـي                 

كن طراحي يا پروانه اشتغال طراح حقوقي يا پروانه اشتغال حقيقي يا حقوقي از وزارت مس

حـي و   خواهند در هـر دو  بخـش طرا          ، اشخاصي كه مي   و شهرسازي دريافت نموده باشند    

 نامه از وزارت  شيوه   اين مجموعه12توانند طبق مفاد ماده  ، ميعاليت نماينداجرا توأمان ف

دارنـدگان  . ، بنماينـد  » طـرح و سـاخت    «شهرسازي درخواست اخـذ صـالحيت         و  مسكن  

 .توانند در بخش نظارت ساختمان فعاليت نمايند صالحيت طرح و ساخت نمي

 

�
طراحي ساختمان يا طراحان حقـوقي سـاختمان             چنانچه شركاي دفتر مهندسي      �

،  در بخش نظارت نيـز فعاليـت نماينـد         ، بخواهند باشند  ميكه داراي صالحيت نظارت نيز      

مجموع تعداد و زيربناي كارهاي طراحي و نظارت آنان در طول سـال نبايـد از ظرفيـت و             

 2 و 1شماره براي دفاتر طراحي ساختمان در جدول     ) حسب مورد (تعداد كار تعيين شده     

 و تعـداد كـار      4شده در جدول شماره      ان حقوقي ساختمان از ظرفيت تعيين     و براي طراح  

 و در عين حال تعداد كار و ظرفيت طراحـي و نظـارت در هـر                 1ـ3ـ6تعيين شده در بند     

 2 و   1زمان نبايد از تعداد تعيين شده براي دفاتر در جداول شماره            ) حسب مورد (برش از   

نامـه تجـاوز       اين مجموعه شـيوه    1ـ3ـ6 و بند    4وقي در جدول شماره     و براي اشخاص حق   

 .نمايد

 

�
توانند از  دارندگان پروانه اشتغال فقط در يك دفتر مهندسي يا شخص حقوقي مي   �

نمايند و پراكندگي ظرفيت اشتغال در چند محل كار مجـاز            ظرفيت اشتغال خود استفاده   

فيت اشتغال خود فقط در بخش نظارت اسـتفاده         كه از ظر    اشخاص حقيقي ناظر  . باشد  نمي

 .باشند نمايند از حوزه شمول اين بند خود به خود مستثني مي مي

 

�
  داراي  در دو  رشـته        از مهندسـان و كاردانهـاي فنـي سـاختمان           هر يـك      چنانچه     1

ز ا  عبـارت     در دو رشـته       و تعداد كار مجـاز آنـان          اشتغال    ظرفيت     باشند، مجموع     صالحيت

ضـمناً    بـاالتر اسـت       با پايه     در رشته     شده       و تعداد كار مجاز تعيين      اشتغال  حداكثر ظرفيت   
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تواند از ظرفيت و      نمي  تربه تنهايي   پايين  در پايه   اشخاص  اينگونه     و صالحيت     اشتغال  ظرفيت  

 .شده آن رشته تجاوز نمايد  تعيين صالحيت

 

�
مان براي دارنـدگان دفـاتر مهندسـي     گذاري خدمات مهندسي ساخت      مباني قيمت    2

طراحــي ســاختمان ، طراحــان حقــوقي ســاختمان، دارنــدگان دفــاتر مهندســي اجــراي  

هـاي هفتگانـه سـاختمان        ساختمان، مجريان حقوقي و ناظران حقيقي و حقوقي در رشته         

گذاري خدمات مهندسي سـاختمان بـراي اشـخاص           مندرج در قانون ، همان مباني قيمت      

 .نامه اعالم شده است  فصل پنجم اين مجموعه شيوهحقيقي است كه در

 

�
از حدودصالحيت منـدرج در        قانون، اشتغال به امور فني خارج      32 به استناد ماده       �

پروانه اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و مجـوز دفـاتر مهندسـي سـاختمان و تاسـيس                  

دسـي بـدون    سسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجـام خـدمات فنـي مهن              ؤهرگونه م 

 از قـانون محـسوب و مـشمول پيگـرد           داشتن مجوز از وزارت مسكن و شهرسازي، تخلـف        

هـاي بـدون مجـوز بـراي كنتـرل مـدارك              تمامي مسوولين و موسسان محل    . قانوني است 

اي خود و تعيين صالحيتها و ظرفيتهاي  قانوني ، موظفند از تـاريخ ابـالغ                  صالحيت حرفه 

 .ماه خود را با ضوابط آن انطباق دهند  سه ظرف مدتنامه حداكثر  اين مجموعه شيوه

 

�
در صورتي كـه اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي ارايـه دهنـده خـدمات مهندسـي                       3

نامه از حدود وظايف و مسووليتهاي منـدرج در آن و             ساختمان موضوع اين مجموعه شيوه    

هــاي ســاختمان مــصوب  و ســاير ضــوابط و مقــررات و  شــرح خــدمات مهندســان رشــته

هاي قانوني    االجرا عدول نمايند و يا مـرتكب خالف شوند و يا به ابالغيه             هاي الزم   نامه  وهشي

نامه اجرايي ، به تخلفات        آيين 23ماده  » ج« و بند    91 و   85توجه ننمايند، به استناد مواد      

 .اي، انضباطي، انتظامي آنان رسيدگي و  رفتار خواهد شد حرفه

 

�
از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي         اشخاص حقوقي موظفند قبل        4

شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشـخاص حقيقـي اقـدام                  
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 روز  10وصول درخواست اين موارد به سازمان مسكن و شهرسازي نبايـد كمتـراز              . نمايند

 . به پايان مدت اعتبار پروانه باشد

 

�
 مراجع صدور پروانـه سـاختمان مكلفنـد خـدمات اشـخاص             ها يا ساير   شهرداري   �5

داراي پروانه اشتغالي را در انجام و ارائه خـدمات  طراحـي ، نظـارت و اجـراي سـاختمان                

نامه به تاييد   و مفاد اين مجموعه شيوه33نامه ماده  ذيرند كه خدمات آنان براساس آئينبپ

 .سازمان استان رسيده باشد

 

�
تمان بايـد براسـاس شـرح خـدمات         احـي و نظـارت  سـاخ        خدمات مهندسي طر     ��

 . وزارت مسكن و شهرسازي ارايه شودهاي مهندسي ساختمان مصوب گروه

 

�
نامـه و جـداول و ضـمائم آن بـه              هر گونه تغيير بعدي در ايـن مجموعـه شـيوه             ��

مهندسي ساختمان و  تصويب و ابالغ وزارت مسكن           پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام    

 .رسازي  امكان پذير خواهد بودو شه

 

 در استان تهران به جاي هيات سه نفره ، هياتي پنج نفره متشكل از اعضاي   ����

 :گردد  نامبرده زير تشكيل مي

 .الف ـ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان

 .ب ـ معاون عمراني استانداري 

 .پ ـ شهردار تهران 

 .ت ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي

 . رييس سازمان استانث ـ
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نامه دارد در استان  تهران،  تمامي اختياراتي كه هيات سه نفره در اين مجموعه شيوه

هيات پنج نفره موضوع اين بند داراي همان اختيارات است و تصميمات آنان با حداقل 

 . سه رأي موافق اعضاي آن معتبر خواهد بود

 

ه درخصوص هر شهر تشكيل مي شـود ،          هيأت سه نفره مي تواند در جلساتي ك          ����

 . عمل آورد هدعوت ب از شهردار آن شهر نيز

 

�
درخصوص مناطق روستائي با توجه به شرايط ويژه هر محل و به منظور تسهيل         �1

هاي آن ، انجام خدمات طراحي ، اجرا و نظـارت بـه پيـشنهاد                 نامه  در اجراي قانون و آئين    

 از طريق سازمان استان به هيأت سه نفره ارسـال و بـا              بنياد مسكن انقالب اسالمي استان    

 .حضور رئيس بنياد مذكور تصميمات الزم اتخاذ خواهد شد

 

�
نامه    آيين 13نامه موضوع ماده      هاي قبلي هيات سه نفره شيوه       ها و مصوبه     تصميم   �2

ـ                اجرايي با ابالغ اين مجموعه شيوه      ه نامه ملغي و تصميمات جديد ايـن هيـات بـا توجـه ب

 .نامه تعيين نموده مالك عمل خواهد بود اختياراتي كه اين شيوه

 

�
ال اشـخاص حقيقـي و حقـوقي در         مدارك مورد نياز براي صـدور پروانـه اشـتغ            ��

نامه ذكر شده     ، اجرا و نظارت ساختمان در انتهاي فصل چهارم اين مجموعه شيوه           طراحي

 .است

 

�
نامـه بـا      ا يا اعمال مواد اين مجموعه شيوه      در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجر          �3

 .نامه اجرايي طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد  آيين123توجه به ماده 
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فنـي آن از جملـه معمـاري،        هـا و مـدارك         ساختماني و نقشه    هاي  كليه طرح  

برقي منحصراً بايد توسط دفـاتر مهندسـي طراحـي            تسازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسا    

طراحـي داراي     ساختمان در حدود صالحيتي كه در زمينـه           حقوقي      يا طراحان   ساختمان

شرايط و ضوابط زير و مطابق        باشند ،طبق     مسكن و شهرسازي مي     اشتغال از وزارت    پروانه    

ان رشته ساختمان است    قراردادهاي همسان كه نمونه آن پيوست شرح خدمات مهندس          با  

صدور پروانه نيز  شهرداريها يا ساير مراجع . شود  نمايند، انجام  كاران بايد منعقد و با صاحب

معــرفي   كـاران   صـاحب  تــوسط   را كـه   واجــد شـرايط     طراحان    مشخصات    و    نام    موظفند  

مـورد    حـسب     ذيرند كـه    را بپ   هايي     نقشه  و تنهـا   قيد نمـوده     مربوط    هاي    اند، در پروانه    شده  

حقوقي به اتفـاق   طراحي به اتفاق طراح حقيقي آن يا طراح      مهندسي   دفتر  توسط مسوول   

امضا و مهر شده و مشخصات        مربوط    در حدود صالحيت و ظرفيت        طرح    طراح حقيقي آن    

هـاي سـاختمان      هاي اجرايي آن براساس شرح خدمات مهندسـان رشـته           فني كار و نقشه   

 .ه و مورد تاييد سازمان استان قرارگرفته باشدانجام پذيرفت

تخصصي خود پاسخگوي تمامي مراحل و مسايل آن طـرح ،   ساختمان حسب رشته   طراح  

 .باشد به سازمان استان، شهرداري ، ساير مراجع صدور پروانه و يا ساير مراجع كنترل مي

 

و مقـررات   دفاتر مهندسـي طراحـي و طراحـان حقـوقي سـاختمان بايـد ضـوابط                    �-�

شهرسازي ، مقررات ملي ساختمان و ساير الزامات فني را در تهيه طرحها رعايت نمايند و  

 .باشند ها و مدارك طرح ارايه شده توسط خود مي مسوول صحت تمامي نقشه
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 دفاتر مهندسي طراحي و طراحان حقوقي سـاختمان موظفنـد در ارايـه خـدمات                  �-�

هاي ساختمان، را رعايت      ح خدمات مهندسان رشته   خود ترتيبات و مقررات مندرج در شر      

 .نمايند

 

دفاتر مهندسي طراحي و طراحان حقوقي ساختمان مكلفند اسناد و مدارك فني،               �-�

 . ها و قراردادهاي منعقده با صاحبان كار را به سازمان استان تسليم نمايند نقشه

 

فـاتر مهندسـي طراحـي     سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات د   �-�

و طراحـان حقـوقي سـاختمان اسـت امـا ايـن نظـارت از مـسووليت طراحـان                     ساختمان

هاي ساختماني را كنتـرل و در صـورت            و نقشه   سازمان استان ، اسناد، مدارك    . كاهد  نمي

لي ساختمان و ضوابط شهرسـازي      مشاهده هر گونه كمبود يا نقصي كه مغاير با مقررات م          

نحـوه  . نمايـد   ت رفع كمبود يا نواقص يا اشتباهات به آنان منعكس مي          ، مراتب را جه   باشد

اي خواهـد بـود كـه توسـط سـازمان اسـتان               نامه  ها و مدارك به موجب نظام       كنترل نقشه 

سازمان استان موظف است موارد و تغييرات مورد نظر خـود           . تنظيم و تصويب خواهد شد    

 .را كتباً به طراح اعالم نمايد

ني و كنترل طراحي كه از سوي سازمان صورت مـي پـذيرد طبـق مفـاد                 الزحمه بازبي   حق

 .نامه محاسبه و قابل دريافت است مندرج در فصل پنجم اين مجموعه شيوه

 

هـا و مـدارك فنـي از     سازمان استان و ديگر مراجع كنترل طرح ، در كنترل نقشه    1-�

كننـده     حقوقي تهيه  اشخاصي استفاده خواهند كرد كه در دفتر مهندسي طراحي يا طراح          

نفع نباشند ، ضمنا ً پايه  شخص كنترل كننـده طـرح ، بايـد همتـراز يـا                      همان طرح، ذي  

 .باالتر از پايه طراح حقيقي تهيه كننده طرح باشد

 

هايي كه طراح ساختمان به تعداد كافي نباشد يـا مطلقـاً وجـود نداشـته                   در محل    ��2

 .نامه عمل شود ه شيوه اين مجموع18باشد ، بايد طبق مفاد ماده 
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نظر به اينكه تراكم ساختماني ، كاربري آن، رعايت حقوق همـسايگي ، مـسايل و                   ���

، انطباق تراكم جمعيتـي يـا سـاختماني ، مـسايل              هاي هويتي  هاي ترافيكي ، ارزش    بازتاب

، حفظ فضاي بـاز بـه ازاي واحـدهاي احـداثي و             ي در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه     ايمن

هـاي سـاختماني نيازمنـد        ها و مجموعـه     هاي مربوط به احداث مجتمع      آن در زمين  نظاير  

باشـد ،     مشاركت و اعالم نظـر متخصـصان رشـته  شهرسـاز و بعـضاً رشـته ترافيـك مـي                    

هايي كه ضرورت توجه و رعايت بـه مـوارد فـوق           ها موظفند در تمامي ساختمان     شهرداري

بـرداري   ن شهرسـاز و ترافيـك بهـره   احساس شود، نسبت به استفاده از خـدمات مهندسـا    

هـاي    شود در خصوص طراحي سـاختمان       ها توصيه مي   هاي استان  نمايند ضمناً به سازمان   

هاي ساختماني از خدمات مهندسان شهرسـاز در امـور طراحـي بـه                و مجتمع » د  « گروه  

 .هاي مجاور و رعايت مسايل شهرسازي استفاده گردد منظور ايجاد هماهنگي با ساختمان

 

 B$�* 
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شرايط الزم براي اعطاي صالحيت و تعيين ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي طراحي              ��1

شوند با توجه به  مفاد  نامه اجرايي تاسيس شده يا مي  آيين9ساختمان كه به موجب ماده 

 :باشد  به شرح بندهاي زير مي  33نامه ماده  فصل سوم آيين

 

فاتر مهندسي طراحي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشـتغال              د  5�1�1

 .مهندسي است و امتياز آن قابل واگذاري نيست

 

 شركاي دفتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي مشاركت نامه رسمي ثبـت              ����1

 شده در دفاتر اسناد رسمي و نظام نامه داخلي بـراي انجـام امـور دفتـر بـوده و بـه طـور                       

مشترك و با مسووليت مشترك در اداره امور دفتـر و همـاهنگي در ارايـه تمـام خـدمات                    

شـود اقـدام بـه        نامه نيـز قيـد مـي        هاي ساختمان كه در مشاركت      مهندسي طراحي رشته  

تاسيس دفتر نموده و از بين شركاي تمام وقت خود يك نفر را بـه عنـوان مـسوول دفتـر                

 .معرفي نمايند
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 طراحي بايد داراي محل ثابت ، مستقل از سـاير دفـاتر و داراي               دفتر مهندسي    5�1�3

تابلو باشد و در صورت تغيير محل دفتر، مراتب به طور همزمان و به صـورت كتبـي بايـد                    

حداكثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسكن و شهرسازي اسـتان ، سـازمان اسـتان ،                  

 .داده شودشهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان اطالع 

 

متقاضي يا متقاضيان تاسيس دفتر مهندسي طراحي بايد داراي پروانه اشـتغال              5�1�4

 .هاي موضوع قانون باشند شخص حقيقي طراحي در يكي از رشته

 

*��   ����� ���!" �	�#$ CA�D. $%��  

 حدود صالحيت دفـاتر مهندسـي طراحـي بـراي تهيـه طرحهـاي مقـدماتي و                    ����1

هاي هفتگانه ساختمان مندرج در قانون عبـارت از همـان حـدود صـالحيت                 اجرايي رشته 

 و تخصصي كـه      مندرج در پروانه اشتغال شخص حقيقي هر يك از شركاي دفتر در رشته            

 .باشد اند مي بررسي صالحيت شده

 

شركاي دفتر عالوه بر مسووليتي كه در قبـال خـدمات تخصـصي مربـوط بـه                    5�2�2

ندرج در پروانه اشتغال حقيقي خود دارند، مشتركاً نيـز نـسبت             و حدود صالحيت م     رشته

هاي مورد درخواسـت      به اداره امور دفتر و هماهنگي در ارايه تمامي خدمات طراحي رشته           

هاي ساختمان مسوول  كار ، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشته            صاحب

 .باشند كاران مي بوده و پاسخگوي تعهدات دفتر در قبال صاحب

 

 . باشد  نفر مي10 حداكثر تعداد شركاي هر دفتر طراحي   5�2�3

 

*��  ������� ����� ���!" ��#$ E�F��� CA#�+  

ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي طراحي ساختمان كه مالك سنجش مقادير آن              5�3�1

 از مجموع سطح زيربناي كارهاي طراحي در طول مدت يكـسال منتهـي بـه آخـر                   عبارت
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باشد با توجه به تعداد و صـالحيت آنـان          ندماه هر سال براي هر يك از شركاي آن مي         اسف

 به شرح جدول زير است؛
 

ظرفيت اشتغال شخص حقيقي كه به صورت انفرادي نسبت به تاسيس دفتر طراحي    ����� 

 33نامه ماده   آيين5ماده ) 1(موضوع تبصره . ساختمان اقدام نمايد

 اشتغال در مدت يكسال حداكثر ظرفيت ر تعداد كارحداكث هاي مهندسي پايه

  مترمربع8000 8 سه

  مترمربع12000 8 دو

  مترمربع16000 8 يك 

  مترمربع20000 8 ارشد

 
درصد افزايش ظرفيت اشتغال هر يك از شركاي دفترمهندسي طراحي ساختمان نسبت به    ����� 

 .1ظرفيت اشتغال دفتر تك نفره، موضوع جدول شماره 

�
��
�

 

                                    موارد افزايش 

                                  ظرفيت اشتغال 

 تركيب

 رشته شركا

درصد 

 افزايش

دفتر 

 مهندسي

 درصد افزايش

در صورت همپايه 

بودن پروانه اشتغال 

 در هر رشته 

 افزايش درصد 

در صورت حضور 

بيش از يك نفر 

 در هر رشته

ع درصد ومجم

رفيت ظ افزايش

 اشتغال

 20 ـــ 10 10 هاي هفتگانه يك رشته از رشته 1

2 

: هاي  دو رشته غير همنام از رشته

معماري، عمران ، برق، مكانيك 

 .باشند

20 10 10 40 

3 
هاي  سه رشته غيرهمنام از رشته

 معماري، عمران، برق، مكانيك
30 10 10 50 

4 
ق، معماري، عمران ، بر: چهار رشته

 .مكانيك باشند
50  10 10 70 

5 

هاي معماري، عمران، برق،  رشته

 رشته  مكانيك و يك تا سه

برداري،  هاي نقشه ازرشته

 شهرسازي، ترافيك

60 10 10 80 

 

هـاي هفتگانـه       نفره بـا تركيـب رشـته       10 تا   1تشكيل دفاتر مهندسي طراحي       5�3�2

مول افـزايش ظرفيـت     اسـت امـا مـش      بالمانع   2ساختمان به غير از تركيب جدول شماره        

 .اشتغال نمي شود
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در صورت ارتقاي پايه هر يك از اشخاصي كه پروانـه اشـتغال طـراح حقيقـي            5�3�3

 2باشد ، ضريب مربوط به همپايه بودن افـراد مـذكور در جـدول شـماره                   آنان همپايه مي  

 .كاهش نخواهد يافت

 

 و  1ن ، موضوع جداول شماره       ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي طراحي ساختما        5�3�4

   شـرايط اسـتان و تعـداد دارنـدگان          نامه ، در هر استان با توجـه بـه            اين مجموعه شيوه   2

مديره سازمان استان     تواند به پيشنهاد هيات     هاي مختلف ساختمان مي     صالحيت در رشته  

 .  درصد افزايش يا كاهش يابد20و تصويب هيات سه نفره حداكثر تا 

 

 اشتغال شركاي دفتر مهندسي طراحي كه خارج از كارهاي ساختماني           ظرفيت  �1��1

نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نماينـد در طـول مـدت                مربوط به اين مجموعه شيوه    

مـديره    نكننـد و مراتـب مـورد تاييـد هيـات            وقت ديگري را تقبل       يكسال آينده شغل تمام   

مـديره سـازمان اسـتان و         نهاد هيـات    درصد بـه پيـش     50استان باشد، حداكثر تا       سازمان    

 . يابد تصويب هيأت سه نفره افزايش مي

 

 اي، خارج از حوزه دفتـر       شركاي دفتر مهندسي طراحي مجاز به فعاليت حرفه          5�3�6

 .نامه  مهندسي طراحي خود نيستند مگر به موجب موارد ذكرشده در اين مجموعه شيوه

 

���  �� ���	
 	�� ����� ������ ���� ����� 

 مسوول دفتر مهندسي از بين شركاي تمام وقت دفتر و توسط تمامي شـركا ،                  �1 4 �5

رسد انتخاب خواهـد   مي ر كه به تصويب شركاي دفتر مهندسي    طبق نظام نامه داخلي دفت    

 .شد

نفـره بـر عهـده موسـس دفتـر            هاي موضوع اين بنـد در دفـاتر تـك           مسووليت   5�4�2

 .باشد مي
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 امضا و عقد قراردادهاي مربوط بـه انجـام و ارايـه خـدمات مهندسـي طراحـي                5�5�1

هـاي    نامه داخلي دفتـر و براسـاس شـرح خـدمات مهندسـان رشـته                ساختمان طبق نظام  

 .ساختمان
 

 دفتـر، بـا   پاسخگويي و مسووليت اداري و مالي در قبال تعهـدات قراردادهـاي      5�5�2

 كاران يا صاحبان كار صاحب
 

 در امور مهندسـي كـه در شـرح خـدمات مهندسـان                ارايه خدمات هماهنگي     5�5�3

 .كننده واگذار گرديده است هاي ساختمان برعهده طراح هماهنگ رشته
 

ها و مدارك فني به مهر دفتـر كـه حـاوي شـماره                 امضا و ممهور نمودن نقشه       5�5�4

 .ستدفتر و نشاني آن ا
 

انجام كليه اموري كه نياز به مراجعه به سازمان استان، شهرداري و يـا سـاير                   �5�5 5

 . هاي ذيربط دارد دستگاه
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 سـاختمان بخواهنـد در تركيـب شـركاي            طراحي   در صورتي كه دفاتر مهندسي      �5�6

وظفند حداكثر ظرف مدت پـنج روز اداري مراتـب را بـه             دفتر تغييراتي حاصل نمايند ، م     

طور همزمان و به صورت كتبي به سازمان مسكن و شهرسازي اسـتان، سـازمان اسـتان ،                  

شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان اطالع دهند تا  نحوه ادامه كار بـه لحـاظ           

 در صـورت    .طراحـي مـشخص گـردد       صالحيت و ظرفيت اشتغال شركاي دفتر مهندسـي       

خروج يك يا چند نفر از تركيب شركاي دفتر و عدم اطالع به موقع به سـازمان مـسكن و                 

استان ، شهرداري يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه سـاختمان،                 شهرسازي استان ، سازمان   
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حسب گزارش سازمان استان يا مرجع صدور پروانه ساختمان  و اشخاص ثالـث و پـس از                   

مفاد اين مـاده در مجـوز       . مهندسي لغو خواهد شد    مجوز دفتر مذكور،    محرز شدن مسايل    

 .شود مهندسي درج مي تاسيس دفتر

 

وزارت مسكن و شهرسازي حدود صالحيت و ميـزان ظرفيـت اشـتغال دفـاتر                  5�6�2

نمايـد و دفـاتر مهندسـي         مهندسي طراحي ساختمان را در پروانه اشـتغال آنهـا درج مـي            

روانه اشتغال، بايد براي ارزيـابي و بررسـي صـالحيت و    طراحي پس از پايان مدت اعتبار پ   

 . تعيين ظرفيت جديد خود و دريافت پروانه اشتغال به وزارت مذكور مراجعه نمايند

 

هـا و اسـناد       امضاي مجاز هر يك از شركاي دفتر مهندسي طراحي، ذيل نقشه             5�6�3

يلي و شماره مجوز دفتـر      ، رشته تحص    تعهدآور فني بايد با مهري همراه باشد كه نام كامل         

 .مهندسي در آن درج شده باشد

 

اشتغال دفاتر مهندسـي طراحـي سـاختمان در خـارج از حـدود صـالحيت و                    5�6-4

ظرفيت اشتغال مندرج در مجوزدفترو پروانه اشتغال هر يـك از شـركاء، تخلـف از قـانون                  

 .گردد ينامه اجرايي م محسوب و موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي مقرر در آيين

 

دفاتر مهندسي موظفند در تابلوي دفتر خود، ساعات كار روزانه را بـه وضـوح                  5�6�5

 .قيد نمايند

 

ستعفا يا درخواست انفصال هـر يـك از شـركاي دفتـر مهندسـي طراحـي در                     ا   6ـ6ـ5

كـاران و     صورتي پذيرفته خواهد شد كه تمامي تعهدات شخصي خود را در مقابل صـاحب             

عملي كـرده و بـه پايـان رسـانده باشـد و يـا يكـي از شـركاي دفتـر يـا           دفتر تا آن زمان   

 .جايگزيني خارج از دفتر تعهدات او را به طور كتبي بر عهده گيرد
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هاي ساختماني كه بودجه آنها از        ها و مجموعه    ها ، مجتمع   ارايه خدمات طراحي ساختمان   

باشد توسط شركتهاي خـصوصي  يـا وابـسته بـه دولـت،               محل بودجه عمومي كشور نمي    

تعاوني و دفتر فني موسسات و نهادهاي عمـومي غيـر دولتـي كـه داراي سـابقه طراحـي                    

نامه اجرايي، منوط   آيين15 و 14اند ، موضوع مواد   ساختمان بوده و مشمول ذكر نام شده      

ي براساس شـرايط    به احراز صالحيت و تعيين ظرفيت اشتغال از وزارت مسكن و شهرساز           

 .باشد زير مي
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هـا و    شـركت  رج در قانون تجارت، در اداره ثبـت       يكي از صور مند    شركت بايد به     6�1�1

 .باشـد   شـده  كشور آگهـي   رسمي ده و تاسيس آنها در روزنامه رسي ثبت صنعتي به   مالكيت

براي  خاص سازماني فني  واحدهاي يستاس غيردولتي نيز كه اقدام به      عمومي نهاد و سسهؤم

 .دار رسيده باشد انجام طراحي نموده و تشكيالت سازماني آن به تصويب مراجع صالحيت
 

 .در موضوع شركت، انجام خدمات طراحي در امور ساختمان منظور شده باشد  6�1�2
 

 . طراح حقوقي عضو سازمان استان باشد 6�1�3
 

مديره شركت يا مـديران واحـد فنـي بايـد داراي              اتحداقل دو نفر از اعضاي هي       6�1�4

گانه ساختمان بوده     هاي هفت   پروانه اشتغال طراحي ساختمان در يك يا دو رشته از رشته          

 . وقت در طراح حقوقي اشتغال به كار داشته باشند و به صورت تمام
 

مديرعامل شركت يا مسوول واحـد فنـي كـه پروانـه اشـتغال بـه نـام او صـادر                       6�1�5

وقـت    گردد بايد داراي پروانه اشتغال در طراحي ساختمان بوده و جـزو شـاغالن تمـام                 مي

 . نامه نباشد تعريف شده در اين شيوه
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براي اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقي ساختمان در هر رشـته و پايـه، عـضويت                  6�1�6

 . مديره در رشته و پايه مورد تقاضا الزامي است يك شخص حقيقي در تركيب هيات
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حدود صالحيت طراح حقوقي براي انجام خـدمات مقـدماتي و نهـايي طراحـي                 �,�,2

هاي هفتگانه ساختمان، با توجه به صالحيت اشخاص حقيقي آن اعـم              ساختمان در رشته  

 و در   از اعضاء هيأت مديره يا شـاغالن و بـا رعايـت بنـدهاي مـشروح زيـر در هـر رشـته                      

 .باشد  مي3 و ارشد به شرح جدول شماره 1 ، 2 ، 3هاي  پايه

 

 هاي ساختماني حدود صالحيت طراحان حقوقي در انجام طراحي گروه   ����� 

 پايه اشخاص حقوقي 

 طراح ساختمان

 گروه ساختماني

 الف   3

 الف ، ب   2

 الف ، ب ، ج  1

 الف ، ب ، ج ، د و ويژه  ارشد

 

هاي هفتگانه ساختمان تعداد شاغالن شـركت يـا    چه در هر رشته از رشته   چنان   6�2�2

مديران واحد فني بيش از يك نفر در آن رشته باشد صالحيت طراح حقوقي براساس پايه                

 .شود دارنده باالترين درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعيين مي

ــراي انجــام طراحــي ســاختمان    6�2�3  ويــژه و هــاي طراحــان حقــوقي ســاختمان ب

هاي سـاختمان منـدرج در        هاي تمامي رشته    هاي ساختماني بايد داراي صالحيت      مجموعه

تكميـل صـالحيت     ري با ساير طراحـان حقـوقي نـسبت بـه          قانون باشند يا از طريق همكا     

 .هاي ديگر خود اقدام نمايند رشته
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هـاي هفتگانـه      طراحي رشته   وقي كه به انجام خدمات    حق  اشتغال طراحان   ظرفيت  6�3�1

 آخر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجه به  پردازند طي يك سال منتهي به ساختمان مي

ــات      ــضاي هي ــته اع ــتغال و رش ــه اش ــه پروان ــرات ، پاي ــداد نف ــديرعامل و   تع ــديره، م م

 مـسوول   غيردولتـي   عمـومي   موسسات و نهادهـاي     شاغل درشركت و درخصوص     كارشناسان

 4 به شرح جدول  1واحد فني و كارشناسان شاغل آن در هر رشته براساس جدول شماره             

 درصد مجموع تعداد كار طراحـان       50گردد و تعداد كار مجاز طراحي عبارت از           تعيين مي 

 اين مجموعه   1حقيقي شاغل در طراح حقوقي براساس تعدادكار مندرج در جدول شماره            

 .گردد  مينامه محاسبه و تعيين شيوه

 

درصد افزايش ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي ساختمان نسبت به ظرفيت اشتغال دفاتر    ����� 

 1نفره موضوع  جدول شماره  مهندسي طراحي تك

ف
دي
ر

 

                             موارد افزايش

   ظرفيت اشتغال                         

       تركيب                        

 هاي طراح حقوقي رشته

درصد 

 افزايش

 طراح حقوقي

 درصد افزايش

در صورت همپايه 

 بودن پروانه اشتغال

 افزايش درصد 

در صورت حضور بيش 

 از يك نفر در هر رشته

مجموع درصد 

افزايش ظرفيت 

 اشتغال

 35 ـــ 10 25 يك رشته  1

2 
: هاي  دو رشته غير همنام از رشته

 يكمعماري، عمران ، برق، مكان
35 10  15 60 

3 

سه رشته غيرهمنام از 

هاي معماري، عمران،  رشته

 برق، مكانيك

45 10 15 70 

4 
معماري، عمران ، : چهاررشته

 برق، مكانيك
65 10 15 90 

5 

هاي معماري، عمران،  رشته

 مكانيك،و يك تا  برق،

هاي  رشته از رشته سه

شهرسازي  برداري ، نقشه

 ترافيك ،

75 10 15 100 
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هـاي هفتگانـه سـاختمان بـه غيـر از              تشكيل طراحان حقوقي با تركيب رشـته        6�3�2

 . بالمانع است4 جدول شماره 4 و 3، 2هاي  تركيب رديف

 

 در صورت ارتقاي پايه هر يك از اشخاصي كه پروانه اشتغال طراح حقيقي آنان            ����2

 كـاهش   4شـماره   باشد ضريب مربوط به همپايه بودن افراد مذكور در جـدول              همپايه مي 

 .نخواهد يافت

 

 در هـر    4ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي سـاختمان موضـوع جـدول شـماره               6�3�4

هـاي مختلـف      استان با توجه به شرايط استان و تفاوت تعداد دارندگان صالحيت در رشته            

 سـه نفـره در       مديره سازمان استان و  تصويب هيـات         تواند به پيشنهاد هيات     ساختمان مي 

 . درصد افزايش يا كاهش يابد 20د رشته ،  حداكثر تا يك يا چن

 

 ظرفيت اشتغال طراحان حقيقي شاغل در طراح حقوقي كه خـارج از كارهـاي                6�3�5

نامه شاغل تمـام وقـت محـسوب نـشوند و تعهـد               ساختماني مربوط به اين مجموعه شيوه     

و مراتب مـورد    نمايند در طول مدت يكسال آينده شغل تمام وقت ديگري را تقبل نكنند              

 درصـد بـه پيـشنهاد       50تاييد طراح حقوقي باشد ظرفيت اشتغال آن شخص ، حداكثر تا            

مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره افزايش يافته و بـه ظرفيـت اشـتغال                   هيات

 . گردد  اضافه مي4طراح حقوقي در جدول شماره 

 

شـاغل در طراحـان حقـوقي     هيچ يك از اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال        6�3�6

 . اي خارج از حوزه طراح حقوقي خود نيستند مجاز به فعاليت حرفه

 

هاي فني موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فقـط در ارايـه خـدمات              واحد  6�3�7

ربـط خـود مجـاز بـه فعاليـت            هاي موسسه يا نهاد ذي      ها و پروژه    مهندسي مربوط به طرح   

 .باشند مي
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 چنانچه طراحان حقيقي شاغل در طراح حقـوقي يـا واحـد فنـي كـه ظرفيـت                    6�4�1

اشتغال آنان به صورت حقوقي محاسبه گرديده است از ادامه كار با طراح حقوقي منصرف               

شوند و يا طراح حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني از ادامه همكاري با آنان انصراف              

مديره ، مديرعامل ، مسوول واحد فني و شـاغالن            حاصل نمايد يا در تركيب اعضاي هيات      

بندي صالحيت، تغييراتي حاصل شـود ، طـراح           موثر در امتيازبندي ظرفيت اشتغال و پايه      

حقوقي بايد مراتب را حداكثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت كتبـي بـه                   

ن اسـتان ، شـهرداري يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه                وزارت مسكن و شهرسازي، سازما    

ساختمان اعالم نمايد تا صالحيت و ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي مجدداً توسط وزارت             

مسكن و شهرسازي تعيين و به سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجـع صـدور پروانـه                  

ز محـل پروانـه     ساختمان اعالم شود و ظرفيت اشتغال استفاده شده توسط شـاغالن كـه ا             

اشتغال شخص حقيقي به صورت حقوقي بوده است نيز بدون اعمـال ضـريب مربـوط بـه                  

. افزايش درصد اشتغال طراحان حقوقي از سقف ظرفيت اشتغال طراح حقيقي كسر گردد            

بندي صالحيت طراح     موافقت يا انصراف طراح حقيقي و امتيازبندي ظرفيت اشتغال و پايه          

هد شد كه تعهدات طراح حقوقي مربوط به طـراح حقيقـي بـه              حقوقي زماني پذيرفته خوا   

 .ه عنوان جايگزين معرفي شده باشداتمام رسيده و يا طراح حقيقي واجد شرايط ديگري ب

 

وزارت مسكن و شهرسازي حدود صالحيت و ميزان ظرفيت اشـتغال طراحـان               6�4-2

ن حقوقي پـس از پايـان       نمايد و طراحا    حقوقي ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج مي        

مدت اعتبار پروانه اشتغال، بايـد بـراي ارزيـابي و بررسـي صـالحيت و تعيـين ظرفيـت و           

 . دريافت پروانه اشتغال جديد خود به وزارت مذكور مراجعه نمايند
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ها و اسناد تعهـدآور بايـد بـا      امضاي مجاز طراحان حقوقي ساختمان ذيل نقشه     6�4�3

امل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضويت سازمان استان، نـام          مهري همراه باشد كه نام ك     

مديرعامل شركت و در خصوص موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نام مـدير واحـد                

ذكر نام و مشخصات طراح حقيقي و شماره پروانه اشتغال بـه            . فني در آن درج شده باشد     

 .ها نيز الزامي است كار او در ذيل نقشه

 

ن حقوقي ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات كار روزانه را به وضوح              طراحا  6�4�4

 .قيد نمايند
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 �  مهندسـي اجـراي   منحصراً توسط دفاتر ساختمان بايد اجرايي تمامي عمليات     � ��7

حيت طـرح و سـاخت      ساز و يا دارنـدگان صـال        ساختمان يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه      

مـسكن و     ساختمان كه در زمينه اجرا حسب مورد داراي مجوز يـا پروانـه اشـتغال از وزارت                

عنوان مجري ، طبق شرايط عمـومي قـرارداد و ضـوابط منـدرج در                 باشند به     شهرسازي مي 

 وظـايف     نامه و شرح    شرايط خصوصي و قراردادهاي همسان مندرج در فصل هفتم اين شيوه          

نامـه و براسـاس        اين مجموعـه شـيوه     11 و   10 ،   9 ،   8 مواد    عمومي به شرح    ي  و مسووليتها 

كـاران منعقـد      كار يا صـاحب     هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب            نقشه

كاران براي انجام امور ساختماني خـود مكلفنـد از            كار يا صاحب    صاحب. نمايد انجام شود    مي

د ، مجري  نماينده فني صاحب كار در اجراي ساختمان بوده            اينگونه مجريان استفاده نماين   

و پاسخگوي تمامي مراحل اجراي كار به ناظر يا ناظران و ديگر مراجـع كنتـرل سـاختمان                  

 مجـري      ساختمان موظفند نام و مشخصات      شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه     . باشد  مي

 اسـتان كنتـرل صـالحيت و ظرفيـت          كار معرفي شده و توسط سازمان        وسيله صاحب   كه به 

اي از قرارداد منعقده با صاحب كار         مجري نسخه . شده است را در پروانه مربوطه قيد نمايند       

دهد،   را در اختيار شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار مي              

رد امـا تمـامي     كاري كه خود مجري همان كـار باشـد نيـازي بـه ارايـه قـرارداد نـدا                    صاحب

ها و مقررات مجري كه در اين فصل آمده است برعهده وي خواهـد بـود و مكلـف        مسووليت

توانـد    اسـتان مـي     سـازمان . است مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان را رعايـت نمايـد          

ساختمان ، مجريان حقـوقي ، مجريـان انبـوه سـاز و               عملكرد اجرايي دفاتر مهندسي اجراي    

اطالع و يا مشاهده هر گونه    طرح و ساخت را بررسي نمايد و در صورت  دارندگان صالحيت 



 مبحث دوم

 

 

46 

تخلف ، مكلف است مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم ، حسب مورد به سازمان مـسكن                  

و شهرسازي استان و شوراي انتظامي استان اعالم نمايد ، تا در صورت محكوميـت مجـري                  

 . نه اشتغال اقدام شودنسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروا

 

��� �����	
 � ����  �
 ��� ��� �� ����� ����
 ��  ��� : 

هـاي اجرايـي و        مطالعه و بررسي مشخصات منـدرج در پروانـه سـاختمان، نقـشه              7-1-1

هـاي    مشخصات فني ساختمان قبل از شروع عمليات اجرايي و اعـالم اشـكاالت و مغـايرت               

هـا و مشخـصات       ها با يكديگر يا بين نقـشه        ها يا نقشه    ن و نقشه  احتمالي بين پروانه ساختما   

در صورتي كـه ايـن مـوارد منجـر بـه      . فني و يا وجود نقص در آنها به طراح يا طراحان آن       

 . كار نيز اعالم شود تغييراتي در طراحي ساختمان گردد مراتب بايد به صاحب

 

 اجرايي ساختمان از آغاز تـا پايـان           ارايه برنامه زمانبندي كلي و تفصيلي كارهاي         7-1-2

كننده و فـراهم   كار و ناظر هماهنگ  كار و همچنين اعالم توقف و شروع مجدد آن به صاحب          

نمودن شرايط نظارت بـر عمليـات اجرايـي سـاختمان بـراي آنهـا بـه ويـژه قـسمتهايي از                      

ـ               راي ساختمان كه پوشيده خواهند شد و ايجاد هماهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده ب

 . كننده و ساير ناظران ناظر هماهنگ

 

 آن و همچنـين       پيرامـون   و سـاختمانهاي     كارگاه    و حفاظت    ايمني    اصول    رعايت     7-1-3

 .محيطي كارگاه زيست  مسايل  رعايت  

 

سـاختمان ،   ملي  ساختمان ، رعايت مقررات        اجرايي    عمليات   انجام تمامي       صحت   7-1-4

هاي   ساختمان و نقشه     مندرج در پروانه      ، اجراي محتواي    ت شهرسازي  و مقررا   رعايت ضوابط 

 .مصوب 

 

  اخذ موافقت و تأييد كتبي صاحب كار ، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ كننـده در                   7-1-5

تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي كار و اخذ موافقت و تأييد كتبي صاحب كار و                هر گونه   



 ظامات ادارين

 

 

 47

احي در هرگونه تغييراتي در نقشه ها يا مشخـصات فنـي و             طراح مربوط و مسؤول دفتر طر     

 .قررات ملي ساختمان مربوط به كار در دست اجرام

 

هاي مختلـف سـاختمان و معمـاران           استفاده از مهندسان و كاردانهاي فني رشته        7-1-6

 پروانه فني ماهر داراي  كارگران، استادكاران و همچنين عوامل تجربي داراي پروانه اشتغال و

 .مهارت فني

 

شرايط عمومي قرارداد بـه شـرح منـدرج در فـصل هـشتم ايـن مجموعـه                  «امضا   7-1-7

كار و مجري بوده و بايد بـه امـضاي            كه جزو الينفك قرارداد منعقده بين صاحب      » نامه  شيوه

 .طرفين رسيده باشد

 

 و) چـون سـاخت   (  تهيه و امضاي سه سري نقشه كامل كار اجرا شده ساختمان               7-1-8

 از نقشه هاي معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي و اخـذ               فشرده  لوح   يك

 .ربط يا ناظر حقوقي ييديه الزم از ناظران حقيقي ذي تا

 

 جبران خسارات ناشي از عملكرد خود به صاحب كـار يـا اشـخاص ديگـر پـس از                    7-1-9

 .تأييد مراجع داراي صالحيت 

 

ارداد و مشخـصات منـدرج در پروانـه سـاختمان و       رعايت شـرايط خـصوصي قـر        7-1-10

 . و مقررات شهرسازي در اجراي كارهاي مصوب و ضوابط نقشه

 

هـاي قـانوني صـادره از         ها و بخـشنامه     نامه   رعايت مقررات ملي ساختمان و شيوه       7-1-11

 .سوي وزارت مسكن و شهرسازي

 

 مناسب و اسـتفاده از       اجراي موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسي و كيفيت          7-1-12

مصالح مرغوب در حد اسـتانداردهاي اعـالم شـده توسـط موسـسه اسـتاندارد و تحقيقـات                   
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ربط حسب رشته آنان باشـد و         صنعتي ايران ، كه مراحل مختلف آن مورد تاييد ناظران ذي          

 هـر مرحلـه از عمليـات اجرايـي از            هاي مربوط به كنترل سـاختمان در پايـان          اخذ تاييديه 

 .بطيرناظران ذ

 

 تكميل دفترچه اطالعات ساختمان منضم به شناسنامه فني و ملكي سـاختمان              7-1-13

ربط جهت صدور شناسـنامه مـذكور بـه شـرح فـصل               هاي الزم از ناظران ذي      و اخذ تاييديه  

 .نامه ششم اين مجموعه  شيوه

 

كار پـس از       تحويل تمامي مدارك و مستندات فني و ملكي ساختمان به صاحب            7-1-14

 . انجام مراحل فوق

 

شـود    بيمه كردن كيفيت اجراي ساختماني كه به مسووليت مجري سـاخته مـي       7-1-15

 قـانون ، از طريـق ارايـه بيمـه نامـه تـضمين كيفيـت        33نامه مـاده       آيين 18براساس ماده   

كاران براساس    كار يا صاحب    نامه كتبي و قانوني ، به نفع صاحب         ساختمان و يا ارايه تضمين      

 :  و مقررات زير ضوابط

 

 مجريان مكلفند تمـامي سـاختمانهاي احـداثي خـود را تحـت پوشـش بيمـه                   1 -7-1-15

 . كيفيت اجراي ساختمان ، از طريق شركتهاي بيمه تخصصي قرار دهند

 

معيارهاي كنترل كيفيت ساختمان كه براي برقراري پوشش بيمه الزم است ،             2 -7-1-15

ن ، پروانه ساختمان و مدارك فني منـضم بـه آن ، چـك               استانداردها، مقررات ملي ساختما   

 .باشد هاي مصوب مي نامه  ها و شيوه ليستها و نقشه

 

بـرداري و پـس از         مدت بيمه كيفيت اجراي ساختمان از ابتداي شـروع بهـره            3 -7-1-15

هـاي مختلـف      كـاران در بخـش      كـار يـا صـاحب       تحويل ساختمان توسط مجري به صـاحب      

 : است ساختمان به شرح زير

 .هاي ساختمان شامل پي، اسكلت، سقف و سفتكاري، حداقل ده سال الف ـ سازه

 .ب ـ نماي ساختمان ، حداقل پنج سال
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 .هاي رطوبتي ساختمان ، حداقل پنج سال ت ـ عايق

 .ث ـ تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ، آسانسورها ، حداقل سه سال

 

نهاي در دست احداث خود را بـه داليـل قابـل اسـتناد و          مجرياني كه ساختما    4 -7-1-15

قبولي كه مورد تاييد سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بيمه كيفيت ساختمان قـرار               

دهند ، مكلفند از طريق ارايه ضمانتنامه بانكي يا تضمين نامه كتبي كه مفاد و كـاربرگ آن          

 همـين   3ــ 16ــ 7موضـوع بنـد     هـاي     توسط سازمان استان تهيه و حداقل حـاوي تـضمين         

نامه است و در سه نسخه تهيـه و در يكـي از دفـاتر اسـناد رسـمي مـورد تاييـد قـرار             شيوه

 .كاران ، تضمين كيفيت ساختمان نمايند گيرد به نفع صاحبان كار يا صاحب مي

 

» ب« بخـش    3 شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفنـد وفـق بنـد                7-2

كـار    ن برنامه چهارم توسعه اجتماعي و فرهنگي كـشور ، هنگـام صـدور پايـان                قانو 30ماده  

نامه كيفيـت سـاختمان ، بـه          كاران ، درخواست ارايه بيمه      كار يا صاحب    ساختمان از صاحب  

 . برداران بعدي بنمايند نفع خريداران و بهره

 

 ، طبق مفـاد     هايي كه مجري به تعداد كافي نباشد و يا وجود نداشته باشد             در محل   3 �7

 .نامه بايد عمل شود  اين مجموعه شيوه18ماده 

 

 ���8 ������� 9�	;� ��$&'� 	(�� �  : 

 شـرايط الزم بـراي اعطـاي صـالحيت          33نامه مـاده       آيين 20 لغايت   9 براساس مواد     1ـ8

 9وتعيين ظرفيت اشتغال ، بـه دفـاتر مهندسـي اجـراي سـاختمان كـه بـه موجـب مـاده                       

 :شوند به شرح زيراست  تاسيس مياجرايي نامه آيين

 

دفتر مهندسي اجراي ساختمان براساس درخواست تاسيس دفتر توسط يـك نفـر               1ـ1ـ8

هاي معماري يا عمران داراي پروانه اشتغال و صالحيت اجراي سـاختمان       از مهندسان رشته  

 .شود و بايد مجوز فعاليت از سازمان مسكن و شهرسازي استان دريافت نمايد تشكيل مي
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دفتر مهندسي اجراي ساختمان قائم به شخص مهندس معمار يا مهندس عمران               2ـ1ـ8

دارنده پروانه اشتغال است و امتياز آن قابل واگذاري نيست و شخص مذكور مـسوول دفتـر                 

 .مهندسي اجراي ساختمان نيز خواهد بود

 

اختمان  مهندس معمار يا مهندس عمران دارنده مجوز دفتر مهندسي اجـراي سـ          3ـ1ـ8

هاي ديگر ساختمان، كاردانهـاي فنـي و معمـاران تجربـي بـه عنـوان        كه از مهندسان رشته 

شريك ، در ارايه خدمات  مهندسي در دفتـر اسـتفاده نمايـد، خـود راسـاً مـسوول تمـامي                    

باشـد و ايـن       كاران مـي    كار يا صاحب    كارهاي اجرايي انجام شده توسط آنان در برابر صاحب        

 . فني و اجرايي اشخاص مذكور در برابر شمول دفترنخواهد بودموضوع رافع مسووليت

 

 كه مشتركا نسبت    3ـ1ـ8مهندس معمار يا مهندس عمران و شركاي موضوع بند            4ـ1ـ8

به تاسيس دفتر مهندسي اجراي ساختمان اقدام نمايند بايـد داري مـشاركت نامـه رسـمي              

 . ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي كشور باشند

 

، مـستقل از سـاير دفـاتر و           ثابت  محل    بايد داراي     ساختمان    اجراي    تر مهندسي   دف  5ـ1ـ8

دفتـر مراتـب را بـه طـور           محـل   مسوول دفتر موظف است درصورت تغيير     .  داراي تابلو باشد  

و شهرسـازي اسـتان، سـازمان         مـسكن     همزمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز به سـازمان          

 . اطالع دهداستان، مرجع صدور پروانه ساختمان 

 

مي دفتـر مهندسـي اجـراي سـاختمان     شرح وظايف مسوول دفتر و شرح وظايف عمو       2ـ8

طراحـي     مهندسي نام دفتر  نامه با تغيير     شيوه   اين مجموعه  6ـ5 و   5ـ5 مطابق بندهاي      ناعي

 .باشد مهندسي اجرا و طراح به مجري مي به دفتر
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8�3 � 9�	;� ��$&'� 	(�� -#�./ �$� � 1��	� ������ 

 حداكثر زيربناي هـر يـك از كارهـاي اجرايـي مجريـان دفـاتر مهندسـي اجـراي                     8-3-1

 در بخش اجراي واحـدهاي      5ساختمان با توجه به حدود صالحيت مندرج در جدول شماره           

 . مترمربع مي باشد5000مسكوني 

 

حدود صالحيت دفاتر مهندسي اجراي ساختمان براي مهندس داراي مجوز دفتـر             8-3-2

هاي ساختماني عبارت از همان حدود صالحيت اجراي ساختمان منـدرج در               اجراي گروه  در

پروانه اشتغال شخص حقيقي وي در رشـته و تخصـصي كـه در اجـراي سـاختمان بررسـي                    

  و حدود صالحيت كاردانهاي فنـي و معمـاران   5 است به شرح جدول شماره        صالحيت شده 

در پروانه شخص حقيقي آنها به شرح جداول        تجربي عبارت از همان حدود صالحيت مندرج        

 .باشد نامه مي  اين مجموعه شيوه9 و 8شماره 

 

ها    قانون ، اجراي كار ساختمان در يكي از رشته         4 در مواردي كه به موجب ماده         8�3�3

باشد و مجري فاقد صالحيت مذكور باشد موظف     مستلزم داشتن پروانه صالحيت مربوط مي     

 .نه صالحيت مربوط براي آن بخش از كار استفاده نمايداست از دارندگان پروا

 

 و حـدود صـالحيت        شركاي دفتر در قبال خدمات تخصـصي مربـوط بـه رشـته              8�3�4

مندرج در پروانه اشتغال حقيقي خود و اداره امور دفتر در برابر  مسوول دفتـر ، پاسـخگو و                    

 . باشند مسوول مي

 

8��  9�	;� ��$&'� 	(�� ��4��� -#�	�  ������� : 

گردد   مي  اي تعيين   دوره   صورت   ساختمان به    دفترمهندسي اجراي   اشتغال    ظرفيت  8�4�1

كارساختمان بـه شـهرداري يـا         ساختمان تا ارسال گزارش پايان      اجراي     دوره از آغاز    و شروع 

  مقادير سنجش  كننده است، مالك ساختمان توسط ناظر هماهنگ      ساير مراجع صدور پروانه   

 .شود مي   تعيين9 و 8، 5شرح جداول  زماني به  برش اشتغال در هر   يتظرف
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 ����� ���	5
 ظرفيت اشتغال آن در هر برش زمانيحدود صالحيت دفتر اجراي ساختمان و  

 پايه ارشد 1پايه 2پايه 3پايه  پايه مهندسي

 بدون محدوديت 20 10 5 حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده

 ظرفيت اشـتغال بـه كـار براسـاس          حداكثر

مجموع (مساحت زيربنا در هر مقطع زماني   

 )كارهاي در دست اجرا

1200 3000 4000 5000 

 3 3 3 2 حداكثر تعداد واحد ساختماني همزمان

 

 ايـن   5 ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي ساختمان ، موضوع جدول شـماره              8�4�2

ارندگان پروانـه اجـراي   توجه به شرايط استان و تعداد دنامه ، در هر استان با      مجموعه شيوه 

درصد 20نفره حداكثر تا  استان و تصويب هيات سه ره سازمانمدي پيشنهاد هيات ساختمان به

كار مندرج در جـدول      كار دفاتر مذكور حداكثر يك واحد نسبت به ظرفيت و تعداد           و تعداد 

 . مي تواند افزايش يا كاهش يابد5شماره 

 

) به غيراز رشته مسوول دفتر(هاي ديگر ساختمان  در صورتي كه مهندسان رشته  8�4�3

در دفتر مهندسي اجراي ساختمان به صورت شريك ، اشتغال به كار داشته باشند ظرفيـت                

 درصـد، و    15 ديگر ساختمان معـادل       هاي  اشتغال اين گونه دفاتر به ازاي هر مهندس رشته        

يابـد ، در چنـين حـالتي     اي سـاختمان افـزايش مـي    درصد ظرفيت دفتر اجر60حداكثر تا  

هاي ديگر ساختمان كه همكاري آنان بـا دفتـر بـه صـورت                ظرفيت اشتغال مهندسان رشته   

 .يابد  درصد ظرفيت اشتغال نظارت يا طراحي كاهش مي15نيمه وقت باشد معادل 

 

رفت تواند اجراي كار ديگري را تقبـل نمايـد كـه گـزارش پيـش                مجري زماني مي    8�4�4

 درصـد   75فيزيكي عمليات اجرايي هر يك از واحدهاي ساختماني در دست اجراي او برابر              

 .كننده و سازمان استان قرار گيرد باشد و مراتب مورد تاييد ناظر هماهنگ

 

شــده بــراي او، مــسووليت  اشــتغال تعيــين چنانچــه مجــري در حــدود ظرفيــت  5 �8�4

باشـد در     ساختماني را تقبل نمايد، ملزم مي       عهمزمان بيش از يك ساختمان يا مجتم        اجراي
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هر ساختمان يا مجتمع ساختماني حـسب پيچيـدگي و حجـم و ارتقـاء كـار ، طبـق نظـر                      

فني رشته هاي ذكرشده  سازمان استان ، يك نفر مهندس رشته معماري يا عمران يا كاردان          

احداث بنـا      ر محل وقت، به عنوان مسوول اجراي كارگاه د        تجربي را به صورت تمام     يا معمار 

 .نمايد مستقر

 

 كـه مـسؤول دفتـر مهندسـي اجـراي            حقيقـي    ظرفيت اشتغال بـه كـار مجـري           8�4�6

   شـده وچنانچـه     تعيـين   سـاختمان   ساختمان است ، براساس كار تمـام وقـت در دفتراجـراي           

يي تمامي كارهاي اجرا   نمايد بايد    فعاليت ساختمان نيز   يا نظارت   طراحي   در زمينه  بخواهند

كننـده دريــافت نمـوده     هماهنگ در دست اقدام او به پايان رسيده و گواهي الزم را از ناظر          

طراحي ساختمان يا دفتر طـرح و سـاخت و            باشد و سپس نسبت به تشكيل دفتر مهندسي         

 .زارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايداخذ مجوز از و

 

نامـه،    مندرج در اين شـيوه     در صورتي كه مجري از حدود وظايف و مسووليتهاي            8�4�7

باشـد    نامـه مـي     مقررات ملي ساختمان و شرايط عمومي قراردادكه جزو الينفك ايـن شـيوه            

ربط خالف را به مجـري ساختمـان        عدول نمايد و يا مرتكب خالف شود ناظر يا ناظران ذي          

 در. ربـط را از وي خواهنـد خــواست          منعكس و با تعييـن فرصت مناسب رعايت موارد ذي        

ربط موارد خـالف را بـا         رت عـدم تمكين مجري به دستورات ابالغي، ناظر يا ناظران ذي          صو

كننده منعكس نموده و نامبرده مـوارد را بـه سـازمان اسـتان و                 ذكر دليل به ناظر هماهنگ    

حل اختالف نظر ناظر ، نـاظران و نـاظر          . مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود      

ها و مشخصات فني مصوب ساختمان يا مجتمع و           ا توجه به نقشه   كننده با مجري ب     هماهنگ

يا مجموعه ساختماني، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعيـين كننـده خواهـد                 

 .است  نظر بين ناظر و مجري در فصل چهارم ذكر شده نحوه رفع اختالف. بود

 

غال نظـارت از وزارت     مرجع نظارت بر كـار مجـري ، نـاظران داراي پروانـه اشـت                8�4�8

نمايـد     نظارت مي   باشند، سازمان استان نيز بر عملكرد اشخاص فوق         مسكن و شهرسازي مي   

 .و وزارت مسكن و شهرسازي نيز بر انجام امور ساختماني نظارت عاليه خواهد داشت
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مهندسـان رشـته هـاي تأسيـسات        :  دفاتر مهندسي اجراي تأسيـسات سـاختمان           �>8

 برقي ساختمان داراي پروانه اشتغال اجراي تأسيسات سـاختمان ، بـه             مكانيكي و تأسيسات  

صورت انفرادي يا جمعي مي توانند نسبت به تأسيس و اخذ مجوز دفتـر مهندسـي اجـراي                  

تأسيسات ساختمان اقدام نمايند ، دفاتر مهندسي اجراي ساختمان در انجام امور تأسيسات             

 اجراي كارهاي تأسيسات سـاختمانهاي      مكانيكي و تأسيسات برقي ساختمان مكلفند جهت      

در دست اقدام خود حسب مورد از مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار اجراي تأسيـسات                

مكانيكي و تأسيسات برقي و با رعايـت حـدود صـالحيت آنهـا اسـتفاده بـه عمـل آورنـد و                       

وع همچنين مخيرند به جاي مهندسان تأسيسات از دفاتر اجراي تأسيسات ساختمان موضـ            

 .اين فصل استفاده نمايند

 

شرايط الزم براي اعطاي صـالحيت و تعيـين ظرفيـت اشـتغال دفـاتر مهندسـي                   8-5-1

 آئين نامه اجرايـي تأسـيس شـده يـا مـي             9اجراي تأسيسات ساختمان كه به موجب ماده        

شوند و نحوه انتخاب مسؤول دفتر اجـراي تأسيـسات سـاختمان و شـرح وظـايف و حـدود                    

 دفتر اجراي تأسيسات ساختمان و شرح وظايف عمومي دفـاتر مهندسـي             اختيارات مسؤول 

  اين مجموعه شيوه نامه بـا        6-5 و     5-5 ،   1-5اجراي تأسيسات ساختمان عيناً مطابق بند       

تغيير نام دفتر مهندسي طراحي به دفتر مهندسي اجـراي تأسيـسات سـاختمان و مجـري                 

 .تأسيسات به جاي طراح مي باشد

 

 :حيت دفاتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان حدود صال 8-5-2

 حدود صالحيت دفاتر مذكور همان حدود صالحيت مندرج در پروانـه اشـتغال               8-5-2-1

خصصي كه تشخيص صالحيت شده اند      شخص حقيقي هر يك از شركاي دفتر در رشته و ت          

 .باشد مي

 

بوط به رشته   شركاي دفتر عالوه بر مسؤوليتي كه در قبال خدمات تخصصي مر            8-5-2-2

و حدود صالحيت مندرج در پروانه اشتغال حقيقي خود دارند ، مشتركا نيز نسبت بـه اداره                 

امور دفتر و هماهنگي در ارايه تمامي خدمات اجراي تأسيسات ساختمان مـورد درخواسـت         
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مجري ، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشـته هـاي سـاختمان مـسؤول                  

 .ات دفتر درقبال مجريان ساختمان مي باشند بوده و پاسخگوي تعهد

 

  ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان 8-5-3

 ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان كه مـالك سـنجش              8-5-3-1

مقادير آن عبارت از سطح زيربنا و تعداد كار اجرايي در يك برش زماني است مي باشـد بـه     

 .گردد  اين مجموعه شيوه نامه تعيين مي5اره شرح جدول شم
 

 درصد افزايش ظرفيت اشتغال هر يك از شركاي دفتر مهندسي اجراي تأسيسات  5-1	��� ����� 

 5اختمان نسبت به ظرفيت اشتغال دفتر يك نفره ، موضوع جدول شماره سس

ف
دي

ر
 

           موارد افزايش                              

 ظرفيت اشتغال                                       

                تركيب

 هاي طراح حقوقي رشته

 درصد افزايش

 طراح حقوقي

 درصد افزايش

در صورت 

همپايه بودن 

 پروانه اشتغال

 افزايش درصد 

در صورت حضور بيش 

 از يك نفر در هر رشته

مجموع درصد 

افزايش ظرفيت 

 اشتغال

1 
ي تأسيسات برقي از رشته هايك رشته 

 يا تأسيسات مكانيكي
 20 ـــ 10 10

2 
از رشته هاي تأسيسات برقي و  رشته دو

 تأسيسات مكانيكي
20 10  10 40 

3 
از رشته هاي تأسيسات برقي و  نفر سه

 تأسيسات مكانيكي
30 10 10 50 

4 
از رشته هاي تأسيسات برقي و  چهار نفر

 تأسيسات مكانيكي از هر رشته دو نفر
50 10 10 70 

 

 نفـر   10 حداكثر تعداد شركاي هر دفتر مهندسي اجراي تأسيسات سـاختمان             8-5-3-3
 .مي باشد

 در صورت ارتقاي پايه هر يك از اشخاصـي كـه پروانـه اشـتغال حقيقـي آنـان                 8-5-3-4
 كـاهش   2ر جـدول شـماره      باشد، ضريب مربوط به همپايه بودن افراد مـذكور د          ميهمپايه  

 .نخواهد يافت
 

ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان ، موضـوع جـداول               8-5-3-5
، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارندگان  نامه  اين مجموعه شيوه1-5شماره 

تواند به پيشنهاد هيات مديره سازمان اسـتان         صالحيت در رشته هاي مختلف ساختمان مي      
 . درصد افزايش يا كاهش يابد20 و تصويب سه نفره حداكثر تا
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 شركاي دفتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان مجاز به فعاليت حرفـه اي ،               8-5-3-6

 .خارج از حوزه دفتر مهندسي خود نيستند

 

 ���= �*�+� ���	>� � 

 سـاختماني كـه بودجـه آن از          هاي  ها و مجموعه        ها ، مجتمع    اجرايي ساختمان   خدمات    ارايه  

دولـت، تعـاوني و    و وابسته بـه   خصوصي  ي  شركتها  باشد توسط   كشور  نمي     عمومي  هبودج  محل  

اجرايي در  ساختمان بوده      عمومي غيردولتي كه داراي سابقه      دفترفني موسسات و نهادهاي   

نامه اجرايي، منوط به احرازصـالحيت         آيين 15 و   14اند موضوع مواد      و مشمول ذكرنام شده   

 .باشد شرايط زيرمي مسكن و شهرسازي براساس ارتاشتغال از وز ظرفيت و تعيين

 

=�, -#�./ 0�	�� 1��	�  

 شركت بايد به يكي از صـور منـدرج در قـانون تجـارت، در اداره ثبـت شـركتها و                       1ـ1ـ9

. مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تاسيس آن در روزنامه رسمي كـشور آگهـي شـده باشـد                  

ه تاسيس واحد سازماني فني خاص براي اجراي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي نيز اقدام ب

 .دار رسيده باشد ساختمان نموده و تشكيالت سازماني آنها به تصويب مراجع صالحيت

 

 .موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد  2ـ1ـ9
 

 .شخص حقوقي عضو سازمان استان باشد  3ـ1ـ9
 

ا واحد فني مؤسسه و نهاد عمـومي        مديره شركت ي    حداقل دو نفر از اعضاي هيات         4ـ1ـ9

غيردولتي بايد داراي پروانه اشتغال اجـراي سـاختمان كـه يـك نفـر آنـان در رشـته هـاي               

معماري و عمران و نفر بعـدي نيزمـي توانـد در يكـي از رشـته هـاي تأسيـسات برقـي يـا                         

تأسيسات مكانيكي و يا نقشه برداري بوده و در شركت به طور تمام وقـت اشـتغال بـه كـار                  

داشته باشند و درخصوص مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي حداقل دونفـر از مـديران            
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آن داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان مشابه فوق و به طور تمام وقت در دفتر واحد فني     

 .اشتغال به كار داشته باشند

 

=�2 �*�+� 9	>� ��4��� -#�	� � -#�./ �$�  

اي و توان فنـي و اجرايـي اعـضاي            س سابقه كار حرفه   حدود صالحيت مجري حقوقي براسا    

مديره و شاغالن و با توجه به پايه پروانه اشتغال آنان به چهار پايـه سـه ، دو ، يـك و                         هيات

ارشد درجه بندي شده و نحوه اعطاي صالحيت و تعيـين ظرفيـت اشـتغال آنـان براسـاس                   

 .شود  تعيين مي6جدول شماره 

 

 ����� ���	
هاي سه، دو، يك و ارشد و حداكثر ظرفيت   مجريان حقوقي در پايهحدود صالحيت �

 اشتغال آنان در هر برش زماني

ف
دي

ر
 

    پايه            

  پروانه اشتغال              
                 

 

شخص        

 حقوقي

 الزامات 

 1پايه 2پايه  3پايه 
پايه 

 ارشد

1 
 پروانه گانحداقل تعداد دارند

 )نفر ( مديره  ياتاشتغال دره
2 2   2   2   

مهندسمهندسمهندس مهندس مهندس كاردان مهندس كاردان كاردان 

2 

 پروانه گانحداقل پايه دارند

با ذكر مديره  اشتغال درهيات

 ارشد 1 2 3 مهندسي يا كارداني

 * حداكثر تعداد طبقات مجاز 3
 طبقه روي  5

 شالوده
 طبقه روي شالوده  5

 طبقه 10

ي رو

 شالوده

 طبقه 20

روي 

 شالوده

بدون 

محدوديت 

 طبقات

 -- 10 5 3  حداكثر تعداد كار 4

  مترمربع 5000  مترمربع 4000  مترمربع 3000  حداكثر ظرفيت اشتغال 5
  9000 

 بع مر متر 

14000 

 مترمربع 

18000 

 ترمربع م

ر حقوقي كارداني ، پايه پروانه اشتغال        مالك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال به كا           *

طبقـه روي شـالوده ،       4يك تا     ترتيب كه دارنده پايه     به اين . مديره معمار يا عمران است      يكي از اعضاي هيات   

توانـد نـسبت بـه        طبقه روي شالوده و دارنـده پايـه سـه تـا دو طبقـه روي شـالوده مـي                     دو تا سه    دارنده پايه 

 .ساختمان اقدام نمايد اجراي
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 ظرفيت اشتغال مجريان حقوقي و ساير شرايط الزم بـراي اخـذ پروانـه و تعيـين                   9-2-1

 . خواهد بود6حدود صالحيت آنان در يك برش زماني به شرح جدول شماره 

 

 حداكثر زيربناي هر يك از كارهاي اجرايـي مجريـان حقـوقي در بخـش احـداث              9-2-2

 . مترمربع مي باشد 5000واحدهاي مسكوني  

 

با توجه به حداكثر ظرفيت اشتغال و تعداد كار تعيين شده براي اشخاص حقوقي   9-2-3

و بنا به هر علتي كه اجراي ساختمان ، مجتمع يا مجموعه سـاختماني توسـط دو يـا چنـد                  

كـار    مجري انجام پذيرد در اين موارد يكي از مجريان به عنوان مجري مادر توسـط صـاحب                

ن حقوقي مشتركاً اجراي عمليات ساختمان را برعهده        تعيين شده و با همكاري ساير مجريا      

خواهند داشت، بدين ترتيب كه ساير مجريان، در برابر مجري مادر مسوول بـوده و مجـري                 

كار و ساير مراجع قـانوني مـسؤول و پاسـخگوي تمـامي               كار يا صاحبان    مادر در برابر صاحب   

ير مـسايل مـالي، حفـاظتي ،        ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني نظ        اجرايي    مسايل  

انضباطي ، امنيتي ، ايمني و حقوقي آن خواهد بود ، اين موضوع رافـع مـسؤوليتهاي سـاير                   

 .مجريان همكار نخواهد بود

 

تواند اجـراي كـار ديگـري را تقبـل نمايـد كـه يكـي از                   مجري حقوقي زماني مي     9-2-4

ده و گزارش پايان كار ساختمان       پايان رسان    هاي ساختماني در دست اجراي خود را به         پروژه

 .كننده رسيده باشد به تاييد مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظرهماهنگ

 

 اين مجموعـه شـيوه نامـه كـه نـسبت بـه              6 مجريان حقوقي موضوع جدول شماره        3>=

تكميل شاغالن تخصصي خود اقدام نمايند و مراتب مورد تأييد مرجع صدور پروانه اشـتغال          

 .ساس شرايط زير افزايش خواهد يافترفيت اشتغال آنان براقرار گيرد ، ظ

 

 مي توانند عالوه بر ظرفيت پـيش بينـي          1 و   2 ،   3 مجريان حقوقي در پايه هاي        9�3�1

 فعاليت اجرايي ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقيقي داراي           6شده در جدول شماره     
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وان عضو هيات مديره يا شـاغل تمـام         پروانه اشتغال و  با رعايت حدود صالحيت آنان به عن          

 200، معـادل    و با درنظرگـرفتن هـر امتيـاز   7وقت در شركت و با استفاده از جدول شماره    

 مترمربـع افـزايش و از       ������ و   60000 ،   20000مترمربع ظرفيت خـود را بـه ترتيـب          

 .وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دريافت نمايند

 

شد مي توانند عالوه بر حـداكثر ظرفيـت پـيش بينـي              مجريان حقوقي در پايه ار      9-3-2

 فعاليت اجرايي ساختمان ، با اضافه نمودن اشخاص حقيقـي داراي            6شده در جدول شماره     

پروانه اشتغال و با رعايت حدود صالحيت آنان به عنوان عضو هيات مديره يـا شـاغل تمـام                   

 200، معـادل    هـر امتيـاز   و با درنظرگـرفتن 7وقت در شركت و با استفاده از جدول شماره    

 .مترمربع ظرفيت خود را افزايش و از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دريافت نمايند

 

جدول امتيازبندي پايه پروانه اشتغال مجريان حقيقي داراي پروانه اشـتغال ، شـاغل در                -7جدول شماره   

  نهادهاي    و  موسسات  خصوصمديره ، مديرعامل و شاغالن درشركت و در         مجري حقوقي اعم از اعضاي هيات     

فني و شاغالن آن كه پروانه اشتغال شـخص حقيقـي بـا صـالحيت مجـري                    واحد   غيردولتي، مسوول   عمومي

 .دارند

 

 پايه پروانه اشتغال مهندس

پايه پروانه اشتغال 

 كاردان فني 

پايه پروانه اشتغال 

 معمار تجربي 

���� ���� 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

	�
��� 32 28 24 20 16 12 8 8 6 4 

 

 

حوزه فعاليت مجريان حقوقي در پايه ارشد تمامي قلمرو جغرافيايي كشور بـوده               9-3-3

توانند، متناسب با افزايش تعداد اشخاص حقيقي داراي پروانه           و در حدود صالحيت خود مي     

  مـاده 2اشتغال به عنوان عضو هيات مديره يا شاغل تمام وقت در شركت ، با رعايت تبصره         

 آئين نامه اجرايي قانون از معاونت نظام مهندسي و اجـراي سـاختمان وزارت مـسكن و                  22

 .شهرسازي مجوز دريافت نمايند
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ــان 9-3-4 مهندســان  ســاختماني از تمــامي حقــوقي مكلفنــد دراجــراي مجموعــه   مجري

 .نمايد  ساختمان استفاده  رشته هفت

 

  ت خـدما  از  طبقـه و يـشتر     9ي  سـاختمانها    اجـراي  در حقـوقي مكلفنـد      مجريان  9-3-5

 .نمايند  بردار استفاده نقشه  مهندسان

 

 كه فاقـد صـالحيت    اي  مجريان حقوقي مكلفند در اجراي كارهاي خود در رشته       �3�%=

باشند از دارندگان پروانه اشـتغال يـا دفـاتر مهندسـي داراي صـالحيت در آن                   در آن رشته    

ن اشخاص در مقابل مجريـان سـاختمان مـسوول          رشته استفاده نمايند ، در اين صورت ، اي        

 .كارهاي انجام شده در رشته خود خواهند بود

 

=��   �*�+� ���	>� -#5�6� 	? @A�� !�"	+� 

دار شـود،     اي را عهـده      در مواردي كه مجـري حقـوقي مـسووليت اجـراي پـروژه              �4�1 9

سات و  عامـل و در خـصوص موسـ         مسووليت حسن انجام كـار سـاختمان ، بـر عهـده مـدير             

باشـد و ايـن مـسووليت رافـع           نهادهاي عمومي غير دولتي، برعهده مسوول واحد فنـي مـي          

مسووليت هر يك از شاغالن در شركت يا واحد فني كه اجراي تمام يا بخشي از سـاختمان                  

 .به آنها محول گرديده است نخواهد بود

 

و تمــامي اشــخاص حقيقــي شــاغل در مجــري حقــوقي منجملــه هيــات مــديره   9�4�2

خصوص موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مديران و مسوول     مديرعامل و شاغالن و در    

تواننـد از ظرفيـت اشـتغال شـخص حقيقـي خـود جداگانـه                 واحد فني آنان و شاغالن نمي     

 .در اين خصوص سازمان استان مكلف است كنترل الزم را بعمل آورد. استفاده نمايند

 

ي اجراي هر يك از كارهاي در دست اقـدام خـود    مجري حقوقي موظف است برا  9-4-3

يك نفر مهندس رشته معماري يا عمران داراي پروانه اشتغال مهندسي در اجراي ساختمان 
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كــار، مهنــدس نــاظر  را بــه عنــوان مــسوول كارگــاه، بــه كــار بگمــارد و وي را بــه صــاحب 

ي يـا سـاير     كننده حقيقي يا مديرعامل ناظر حقـوقي ، سـازمان اسـتان ، شـهردار                هماهنگ

 .مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي نمايد

 

 مجري حقوقي موظف است چنانچه اشخاص حقيقي شـاغل در آن از ادامـه كـار              9�4�4

انصراف حاصل نمايند يا بازمانند حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي جـايگزين               

هرسازي استان اقدام سكن و شآن اشخاص با همان صالحيت و ظرفيت اشتغال به سازمان م

 .نمايد

 

 چنانچه قبل از پايان يافتن اجراي پروژه به دليل پايان يافتن مدت قرارداد، فسخ                9�4�5

يا ابطال قرارداد يا سلب صالحيت قانوني مجري و نظاير آن ، ادامه كـار مجـري غيـرممكن                   

د آن  شود، عمليات ساختماني با دستور ناظر هماهنگ كننده متوقـف شـده و شـروع مجـد                

در اينگونـه مـوارد     . منوط به وجود مجري جديد يا رفع موانع فوق از مجري اول خواهد بود             

 صـالحيت ،     مجري صـاحب    پـروژه بدون   كننده موظف است در صـورت ادامـه       ناظر هماهنگ 

استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم نمايد و مرجع صـدور پروانـه        مراتب را به سازمان   

 .مجري جديد جلوگيري بعمل خواهد آورد كار تا معرفي مهساختمان از ادا

 

نامـه،    در صورتي كه مجري از حدود وظايف و مسووليتهاي مندرج در اين شـيوه    9�4�6

باشـد    نامـه مـي     مقررات ملي ساختمان و شرايط عمومي قراردادكه جزو الينفك ايـن شـيوه            

الف را به مجـري منعكس و بـا  ربط خ   عدول نمايد يا مرتكب خالف شود ناظر يا ناظران ذي         

در صـورت عـدم     . ربط را از وي خواهنـد خــواست         تعييـن فرصت مناسب رعايت موارد ذي     

تمكين مجري به دسـتورات ابالغـي نـاظر ، وي مـوارد خـالف را بـا ذكـر دليـل بـه نـاظر                          

كننده ، به  مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان بـه طـور كتبـي اعـالم                     هماهنگ

كننده و مجري بـا توجـه بـه           حل اختالف نظر بين ناظر ، ناظران ، ناظر هماهنگ         . يدنما  مي

ها و مشخصات فني مصوب ساختمان يا پروژه يا مجموعه ساختماني، در فصل چهارم                نقشه

 . نامه ذكر شده است اين مجموعه شيوه
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 مـسكن و  مرجع نظارت بر كار مجري ، ناظر داراي پروانه اشتغال نظارت از وزارت       9�4�7

نمايـد و وزارت   باشد، سازمان استان نيز بر عملكرد اشخاص فـوق نظـارت مـي        شهرسازي مي 

 .مسكن و شهرسازي نيز بر انجام امور ساختماني نظارت عاليه خواهد داشت

 

پروژه را بدون قصور مجري به هر دليـل بـيش از      كار، اجراي   در صورتي كه صاحب     9�4�8

اد به تاخير بياندازد ، موضوع اين تعليق كار از شروع تا پايان درصد مدت مندرج در قرارد 15

كننده كتبا به سازمان استان، مرجـع صـدور پروانـه              مذكور پس از تاييد ناظر هماهنگ       مدت

مـابين مجـري و    شود، و سازمان استان بـا توجـه بـه مفـاد قـرارداد فـي         مي  ساختمان  اعالم  

خ قرارداد و يا اجازه اجراي پروژه ديگري توسـط          كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فس         صاحب

 .االجرا خواهد بود اي طرفين الزمنمايد و نظر او بر مجري اتخاذ تصميم مي
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مجرياني كه خود صاحب كار بوده و  توان جذب سرمايه ، توان مديريت منـابع و اسـتفاده از    

هاي ساختماني را دارند ، به اسـتناد آئـين نامـه              ز مجموعه هاي نوين در ساخت و سا      فناوري

سياستها و خط مـشي هـاي       « اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و نيز مصوبه           

ت / 123038ابالغي به شماره    »  سازماندهي ، حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن          

وانند به عنوان مجـري انبـوه سـاز           هيأت محترم وزيران مي ت     1/11/1375 هـ مورخ    15511

 .درخواست احراز صالحيت و دريافت پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي بنمايند

 

سـاز طبـق همـان حـدود صـالحيت             حدود صالحيت فني و تخصصي مجريـان انبـوه          1ـ10

رح سازي به ش  نامه و ساير شرايط مربوط به انبوه         اين شيوه  9اشخاص حقوقي مندرج در ماده      

 .باشد ميزير 

 

 :ساز مسكن  عوامل بررسي صالحيت و تعيين پايه مجريان انبوه 2ـ10

 

 :ساز مسكن  عوامل بررسي صالحيت و تعيين پايه مجريان انبوه 2ـ10
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 . و جداول آن9مندرج در مفاد ماده داشتن شرايط   10�2�1

 

وان جذب سـرمايه ،  اي و توان مديريت منابع شامل ت       داشتن سابقه فعاليت حرفه      �����5

مديريت منابع، استفاده از فناوريهاي نوين در جهت ارتقا كيفي و كمـي سـاخت و سـازها و                   

 .مستند سازي تجربيات كارهاي اجرايي

 

هاي آسايـشي ،      تامين جنبه :  عملكرد موفق در جلب رضايت بهره برداران شامل           10-2-3

اهاي مناسب داخلي به لحاظ كمي هاي احداث شده ، تامين فض رفاهي و كاركردي ساختمان  

 .سازها و و كيفي ، طرح مناسب معماري و كيفيت ساخت
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ساز و احراز شـرايط منـدرج در بنـد             بررسي صالحيت و تعيين پايه مجريان انبوه        10�3�1

مه توسط كميته بررسي صالحيت و تعيـين پايـه          نا   اين شيوه  9  با داشتن شرايط ماده       4ـ10

سازان متشكل از اشخاص زير كه هركدام داراي پروانه اشتغال در يكـي از رشـته هـاي                    انبوه

 .اصلي ساختمان مي باشند ، مورد بررسي خواهد گرفت

 ).رييس كميته(رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان ) الف

 .تان رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان اس) ب

 .معاون عمراني استانداري يا نماينده رسمي وي) پ

 .سازان استان رييس هيأت مديره انجمن صنفي ابنوه) ت

 .يك نفر به انتخاب هيات مديره سازمان استان) ث

 .سازان استان يك نفر به انتخاب هيأت مديره انجمن صنفي انبوه) ج

 رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان استان) چ

 



 مبحث دوم

 

 

64 

يابد و     نفر با شركت رييس كميته رسميت مي       4 جلسات كميته با حضور حداقل        10�3�2

 . راي موافق الزامي است4گيري اخذ  براي تصميم

 داشتن پروانه اشتغال مهندسي يا كارداني براي اعضاي كميته مذكور بـه غيـر از                 10-3-3

 .است معاون عمراني استانداري و رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان الزامي 

 

,B��        0� I� 	J 0�	�� �K��KL       D#�#6( � -#�.�/ ��"	? M���)

G��H: 

 .  و بندها و جداول آن 9 احراز شرايط مندرج در ماده  10-4�1

اي و توان مديريت منابع و احـراز شـرايط از طريـق بررسـي                  سابقه فعاليت حرفه    10�4�2

طريق تكميل پرسشنامه كـاربرگ     ربط و از      ساز توسط كميته ذي     سابقه فعاليت مجريان انبوه   

 .انجام خواهد پذيرفت» 1«شماره 

 

بـرداران از طريـق نظرسـنجي از سـاكنين             عملكرد موفق در جلب رضـايت بهـره         10�4�3

بردار تكميـل     كه توسط هر بهره   ) 2كاربرگ شماره   (ساختمانها با تكميل دفترچه نظرسنجي      

ت توسط كميته ذكـر شـده در بـاال          خواهد گرديد با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفي        

 درصـد   25هاي مذكور بايد به نظرخواهي حداقل         پرسشنامه. مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت    

در صورت نيـاز بـا نظـر        . هاي ساختماني برسد    ها و يا مجتمع     ساكنين ساختمانها يا مجموعه   

طور جداگانه بـه    ها را به      توان هر يك از پرسشنامه      كميته بررسي صالحيت و تعيين پايه مي      

 .يك خانوار ساكن تحويل داد كه در اين صورت نظرات كليه ساكنين اخذ خواهد شد
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ساز ، براي هر  مجتمع يا مجموعه ساختماني براسـاس كـاربرگ            امتياز واحد انبوه    10�5�1

، با استفاده از    )  ذكر شده است   10ماده   در انتهاي    3 و   2 ،   1هاي شماره     كاربرگ ( 3شماره  

 .گردد اين كاربرگ منظور مي» الف«كاربرگول زير محاسبه و در جدول بخش 
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هـاي سـاختماني بـه روش مـذكور ، از             ها يا مجموعـه     تك مجتمع   به امتياز تك  پس از محاس  

ساز بدسـت   هاي ساختماني ، امتياز مجري انبوه    ها يا مجموعه    حاصل جمع امتياز كل مجتمع    

ساز قرار خواهد گرفـت بـه طـوري كـه             امتياز مذكور ، مبناي احراز پايه مجري انبوه       . آيد  مي

 امتياز و 1800 امتياز ، پايه يك برابر 500 شرايط پايه دو برابر حداقل امتياز الزم براي احراز

 . امتياز باشد3000پايه ارشد برابر 
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سازي براي اخذ پروانه اشتغال و تعيين حدود صـالحيت و              متقاضيان مجري انبوه    10-6-1

به دبيرخانه كميته بررسي حدود صالحيت و تعيين پايه انبوه سازي كـه             پايه مورد نظر خود     

در محل سازمان مسكن وشهرسازي استان استقرار دارد مراجعه و نسبت به دريافت مـدارك             

ها ، جـدول هـا و          و كاربرگ  9مربوط به شرايط الزم براي احراز مجري حقوقي موضوع ماده           

ل آنها همراه ساير مدارك درخواستي بـه دبيرخانـه          اطالعات الزم اقدام نموده و پس از تكمي       

 .نمايند فوق تحويل مي

 

 دبيرخانه با بررسي پرسـش نامـه و اسـتخراج اطالعـات آن ، مقـدمات بازديـد از                     10-6-2

هــاي مــورد گــزارش را فــراهم مــي ســازد و ارزيــاب يــا ارزيابــان كميتــه رابــراي  ســاختمان

 .نمايد  اعزام ميها احرازاطالعات داده شده وارزيابي پروژه

 

 دبيرخانه پس از بررسي پرسش نامه و اطالعات گزارش شده از سوي ارزيـاب يـا                  10-6-3

ارزيابان، پايه متقاضي را محاسبه و براي بررسي و تاييد به كميته بررسي صالحيت و تعيين                

 .پايه گزارش مي دهد
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 اطالعات ارسالي از  كميته بررسي صالحيت و تعيين پايه پس از بررسي مدارك و      10-6-4

سوي دبيرخانه در خصوص تعيين صالحيت و پايه متقاضي اتخاذ تـصميم نمـوده و مـدارك             

 .دارد الزم را براي صدور پروانه اشتغال به سازمان مسكن و شهرسازي ارسال مي

 

ساز درپايه ارشد توسط معاونت نظام مهندسي واجراي           پروانه اشتغال مجري انبوه     10-6-5

 .گردد ارت مسكن و شهرسازي صادر ميساختمان وز

دبيرخانه كميته بررسي صالحيت وظيفه جمع آوري اطالعات، ارسال پاسخ نامـه              �5-6-6

هاي ارسالي ، اعزام ارزيـاب و يـا ارزيابـان بازديـد كننـده                 نامه  ها و كاربرگها ، بررسي پرسش     

 .وتنظيم و ارايه گزارش نهايي به كميته موصوف را دارد

 

 منظور رسـيدگي بـه اعتـراض  متقاضـيان پروانـه اشـتغال بـه نحـوه بررسـي                   به  10-6-7

صالحيت و تعيـين پايـه، كميتـه اي در سـطح ملـي مركـب از نماينـدگان وزيـر مـسكن و                        

سـازان مـسكن    شهرسازي، رييس سازمان و رييس هيات مديره كانون انجمـن صـنفي انبـوه         

 مهندسـي واجـراي سـاختمان       تشكيل ونتيجه بررسي راجهت اتخاذتصميم به معاونت نظـام        

 .وزارت مسكن وشهرسازي اعالم مي نمايد

 

,B<7  N�; ����  R�	H 0�#��� 9$&? G���  �J: 

 تعيين ميزان تجربه كارهاي اجرايي متقاضي مجري انبوه ساز يا مجموعه تجربـه               10-7-1

 . كار مديران آن

گهـا ، جـدول هـا و        تعيين مجموع امتيازات متقاضي انبوه سـازي براسـاس كاربر           10-7-2

 اطالعات ارايه شده

 جمع بندي امتيازات متقاضي انبوه سازي و بررسي حدود صالحيت و پايـه آنهـا                 10-7-3

 .براساس اطالعات تكميل شده
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 اتخاذ تصميم كميته بررسي صالحيت و پايه بندي در خصوص امتيازات مجـري               10-7-4

 . ساز انبوه

,B<8   ت انبوه سازي مدارك ، كاربرگهـا ، جـدول هـا و              زماني كه متقاضي اخذ صالحي      از

اطالعات تكميل شده خود را تحويل دبيرخانه كميته مـذكور مـي نمايـد تـا ارسـال نتيجـه                    

تصميم كميته و گزارش آن به سازمان مسكن و شهرسازي استان نبايد از مدت يكماه تجاوز                

 . نمايد

,B<=            خريـد    فـروش و پـيش          نامـه پـيش      مجري انبوه ساز موظف اسـت براسـاس شـيوه

شـود    واحدهاي مسكوني و اخذ مجوز مربوط كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي  ابالغ مي              

 .رعايت كامل حقوق پيش خريداران را بنمايد

,B<,B              مقررات حاكم بر فعاليت مجريان انبوه ساز  مسكن عيناً همان مقررات منـدرج در 

 . مجريان حقوقي است 4-9بند 

,B<,,    هـاي در     هـا يـا پـروژه       ساز موظف است به تعداد ساختمانها يا مجتمع         بوه مجري ان

دست اجراي خود يك نفر مهندس داراي پروانه اشتغال به كار را به عنوان مسوول كارگاه به                 

 .كار بگمارد

,B<,2         تواند مسووليت اجراي ساختمان يـا مجتمـع يـا              مجري انبوه ساز در صورتي مي

را به عنوان مجري انبوه ساز بپذيرد كه يكـي از سـاختمانها يـا               مجموعه ساختماني جديدي    

كاري رسيده باشد و      هاي ساختماني در دست اجراي وي به پايان نازك          ها يا مجموعه    مجتمع

 .مراتب مورد تاييد ناظر هماهنگ كننده قرار گيرد

,B<,3     آن و ساز از حدود وظايف و مـسووليتهاي منـدرج در    در صورتي كه مجريان انبوه

هـاي    نامـه   هـاي سـاختمان و سـاير ضـوابط مقـررات و شـيوه               شرح خدمات مهندسان رشـته    

قـانوني وزارت مـسكن و        هـاي   االجرا عدول نمايند يا مـرتكب خالف شوند و يا به ابالغيه            الزم

اجرايي ، به     نامه   آيين 23ماده  » ج« و بند    91 و   85شهرسازي  توجه ننمايند، به استناد مواد        

 .اي، انضباطي و انتظامي آنان رسيدگي و رفتار خواهد شد هتخلفات حرف
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ساز تكميل و به انضمام مدارك  اين جدول براي هر پروژه احداث شده توسط مجري انبوه( 

 ).گردد مثبته تحويل دبيرخانه كميته بررسي صالحيت مي

 

 

 

 

 ) امتياز25حداكثر : (ـ مقياس پروژه 1

 ............................................................الف ـ تعداد كل واحدهاي مسكوني 

 15( واحد 150 تا 101، از )  امتياز10( واحد 100 تا 51، از )  امتياز5( واحد 50 تا 10

 ) امتياز20( واحد 150، بيش از ) امتياز

 ...................................................تياز ام

 ..............................ب ـ متوسط زيربنا 

 )بدون امتياز(، عدم رعايت الگوي مصرف مسكن ) امتياز(رعايت الگوي مصرف مسكن 

 ...................................................امتياز 

 ) امتياز15حداكثر (: ـ طول دوره ساخت 2

طول دوره ساخت به ماه ..................... كار  تاريخ پايان.................... ـ تاريخ اخذ پروانه 

............................. 

 ) امتياز15( ماه 24ـ طول دوره ساخت كمتر از 

 ) امتياز10( ماه 36 تا 24ـ طول دوره ساخت بين 

 1كاربرگ شماره 

 پروانه شماره ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

� � � � � � � ����� �� �	
�� 

ساز مسكوني  اي و مديريت مجري انبوه هاي حرفه  جدول سابقه فعاليتـ1

 : ............................نام پروژه     : .......................ده نام سازن

 : .........................تاريخ تكميل     : .....................محل پروژه 
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 ) امتياز5( ماه 36از ـ طول دوره ساخت بيش 

 ...................................................امتياز 

 : ـ توان جلب سرمايه و مديريت منابع 3

 ) امتياز5(ـ استفاده از پيش فروش به روش معمول در بازار 

 ) امتياز10) (فروش متري(گذاري متري مسكن  ـ استفاده از طرح سرمايه

 ) امتياز10(ي خوش حسابي از بانك مشاركت كننده به شرح پيوست ـ در صورت ارايه گواه

 ...................................................امتياز 
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 ......................................ـ تعداد واحدهاي مجتمع 1

 ......................................هاي پاسخ داده شده از طرف بهره برداران ـ تعداد پرسشنامه2

 :ـ امتياز نهايي 3

 ......................................ـ 2ـ1ـ امتياز نهايي بدست آمده از پرسشنامه 3ـ1

 ......................................ـ 2ـ2ـ امتياز نهايي بدست آمده از پرسشنامه 3ـ2

 ......................................ـ 2ـ3مه ـ امتياز نهايي بدست آمده از پرسشنا3ـ3

 ......................................ـ 2ـ4ـ امتياز نهايي بدست آمده از پرسشنامه 3ـ4

 

��(? �@'%�A� >��'B%�C �� DE�� �.�(� ���*�� F)$                     ��/���?

 �G!�C /�............................. 

 )25كل امتياز (اخت ـ فناوري س4

امتياز هر بند براساس توضيحات و توجه : (ـ سيستم ساخت را در موارد زير توضيح دهيد 5

 .)به نقشه و محاسبات ارايه شده داده خواهد شد

 ) امتياز3: (پي 

 

 ) امتياز3: (اسكلت باربر 

 

 �كاربرگ شماره 

 پروانه شماره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

پروژه تعداد از

 رداران مجتمع مسكونيـ امتياز نظرسنجي از بهره ب2

     : .......................پروژه نام 

 : .........................محل پروژه     : .....................نام سازنده 
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 ) امتياز3: (سقف 

 

 ) امتياز2: ( كف سازي 

 

 )ياز امت5/1: (هاي داخلي  جداكننده

 

 ) امتياز2: (ديوارهاي محيطي 

 

 ) امتياز2: (سيستم سرمايش و گرمايش 

 

 ) امتياز5/1: (هاي مصرفي  نوع لوله

 

 ) امتياز2) : (از كف يا رايزر و غيره (كشي تأسيسات  مسير لوله

 

 ) امتياز5: (مزايا ، محاسن و يا نكات قابل توجه فناوري به كار رفته را توضيح دهيد 

 

سازي تجربيات و تهيه مشخصات فني ـ ملكي ، به گواهي هيات مديره يا ساكنين ـ مستند5

 ) امتياز در نظر گرفته شود5به ازاي هر مورد : ( ساختمان 

 : ـ تهيه و تدوين شناسنامه فني پروژه 5ـ1

 هاي احداثي هاي چون ساخت ساختمان ـ تهيه نقشه5ـ2

 

 ...................................................امتياز 
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 :ها  بندي امتياز مربوط به تكميل پرسشنامه جمع

ف
دي
ر

 

نام مجتمع 

مسكوني
∗

 

تعداد واحد
زيربناي كل 

 اختمانس

تاريخ 

 تكميل

ياز پرسشنامه تام

 اي هاي حرفه فعاليت

اميتاز پرسشنامه 

 نظرخواهي ساكنان

امتياز كل 
∗∗

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12      

 

                                         مجموع امتياز           
 

                                                         امضا كميته

------------------------------------------------------------- 
∗
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∗∗
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 3كاربرگ شماره 

 كد واحد انبوه ساز

 ساز  مسكن بندي امتياز نتايج ارزيابي مجري انبوه  جمع��

 : ............................  نام تكميل كاربرگ        .....         : ..................نام شركت 

 : .........................  آدرس و شماره تلفن شركت  : .....................     محل مديرعامل 
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اشـتغال     صـالحيت و ظرفيـت     حـدود      تعيـين  منظـور   اجرايي بـه    نامه   آيين 29ماده    در اجراي 

تجربـي، برحـسب      معمـاران    تحصيلي كـارداني و ديـپلم فنـي و همچنـين             مدرك   دارندگان

ختمان و براسـاس پيچيـدگي عوامـل و حجـم كـار در      سـا   اجراي  بخش فني در  هاي  فعاليت

بنـدي    بـه شـرح زيـر طبقـه       » سـه «و  » دو»  «يـك «سراسر كشور، ساختمانها به سه گـروه        

 29منـدرج در مـاده   » ج«و  » ب«،  »الـف «بنـدي      همان گـروه    هاي فوق   بندي  گروه. شوند  مي

 12موضـوع مـاده     نامه اجرايي است كه براي اجتناب از اشتباه بـا گـروه سـاختمانهاي                 آيين

 .ذكر شده است» سه«و » دو«، » يك«نامه، گروه  همين آيين

مترمربـع زيربنـا و دو طبقـه از     400ساختمانهاي گروه يك ـ ساختمانهاي حداكثر تا   

 .روي شالوده در مقياس محله

 مترمربـع زيربنـا و سـه طبقـه از     600ساختمانهاي گروه دو ـ ساختمانهاي حداكثر تا  

 .مقياس محلهروي شالوده در 

مترمربع زيربنا و چهار طبقـه از   800ساختمانهاي گروه سه ـ ساختمانهاي حداكثر تا  

 . درمقياس محلهروي شالوده

 

 دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني، و همچنين معماران تجربي در               ,>,,

انون براسـاس  هاي موضـوع قـ    صورت قبولي در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته           

 31و  28هـاي      و رعايت مفـاد مـاده      27 آئين نامه اجرايي و ارايه مدارك  طبق ماده           26ماده  

 .پروانه اشتغال به كار اجراي ساختمان دريافت خواهند نمود

 

 گواهي سابقه كار اجرايي و تجربه عملي متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهـد                2>,,

ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شـهرداريها،           نهشد كه توسط واحدهاي فني وزارتخا     

هـاي سـاختماني يـا        ، شـركت    »قـانون «هـاي موضـوع       هاي حقوقي شاغل در رشته      شخصيت

باشـند و يـا توسـط دو نفـر از             اشخاص حقوقي كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي مـي          
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بـه كـار مهندسـي و يـا توسـط           مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار داراي پروانه اشتغال            

 :مورد تاييد قرار گيرد و موارد زير در آن درج شده باشد » سازمان استان«

 

 .نام ، محل ، مشخصات پروژه و مسووليت متقاضي در پروژه   11-2-1

 

 . مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار 11-2-2

 

 نام و مشخصات تحصيلي متقاضي  11-2-3

 

شـخص حقيقـي يـا حقـوقي     » پروانه اشـتغال «نام ، مشخصات ، سمت و شماره     11-2-4

 .صادركننده گواهي

 

» پروانـه اشـتغال     « براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شـرايط اخـذ                3>,,

شـود و     صادر مي » پروانه اشتغال   « باشند يا بعدا صالحيت جديد كسب نمايند فقط يك            مي

 .تاريخ احراز آن در پروانه اشتغال درج خواهد شدها و  انواع صالحيت

ساختمان به شرح جـدول       فني در اجراي    اشتغال كاردانهاي   حدودصالحيت و ظرفيت    �>,,

 .گردد مي  تعيين8شماره 

 

 شاغل دفتر مهندسي     ساختمان كه جزو شركاي     اجراي   فني در   اشتغال كاردانهاي     ظرفيت  :  �	��� �����   

 زماني  برش اشند در هرب اجراي ساختمان مي

 1پايه  2پايه  3پايه  پايه كاردان فني

 ، دو و سهيك يك و دو يك  هاي ساختماني گروه

ظرفيت اشتغال به كار براساس مساحت 

 زيربنا در هر مقطع زماني

 مترمربع 800  مترمربع600  متر مربع400

 2   2   2   حداكثر تعداد واحدهاي ساختماني همزمان
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هاي فنـي و معمـاران تجربـي در اجـراي             ود صالحيت و ظرفيت اشتغال ديپلمه     حد  �>,,

 . گردد  تعيين مي9ساختمان به شرح جدول شماره 

 

   ����� ���	
تجربي دراجراي ساختمان كـه جـزو شـركاي           هاي فني و معماران       اشتغال ديپلمه   ظرفيت  :

  زماني باشند در هر برش دفتر مهندسي اجراي ساختمان مي شاغل 

 1پايه  2پايه  3پايه  پايه معمار تجربي

 تعداد طبقات

طبقه ارتفاع  2تا 

از روي شالوده 

 ساختمان

 طبقه ارتفاع از 3تا 

روي شالوده 

 ساختمان

طبقه ارتفاع از  3تا 

روي شالوده 

 ساختمان

ظرفيت اشتغال به كار براساس 

 مساحت زيربنا در هر مقطع زماني
 مترمربع 500  مترمربع400  متر مربع300

حداكثر تعداد واحدهاي ساختماني 

 همزمان
  2   2   2 

 

تواننـد بـه      هاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشـتغال مـي            كاردانها و ديپلمه     %>,,

عنوان شريك، در دفتر مهندسي اجـراي سـاختمان در چـارچوب ضـوابط و مقـررات دفتـر                   

 پاسخگو بوده و مسووليت كارهاي اجرايي       فعاليت نمايند اين اشخاص در مقابل مسوول دفتر       

كـاران برعهـده مهنـدس مـسوول دفتـر خواهـد بـود،  ايـن                   كار يا صـاحب     در مقابل صاحب  

مسؤوليت رافع مسؤوليت قانوني اشخاص مذكور نمي باشد ، در اين صورت به ازا هر كـاردان   

و حـداكثر تـا      درصد   5 درصد و براي هر ديپلمه فني يا معمار تجربي معادل            10فني معادل   

 . درصد ظرفيت اشتغال دفتر مذكور افزايش خواهد يافت40

 

چنانچه كاردانهاي فني رشته هاي معماري و عمران و معماران تجربي بخواهنـد در           7>,,

حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال خود به عنوان مجري فعاليت نمايند بايد به صورت شريك 

ه باشـند و بـا مـسؤوليت مـسؤول دفتـر اجـراي              دفتر اجراي ساختمان اشتغال به كار داشـت       

ساختمان نسبت به ارائه خدمات اجرايي اقدام نمايند،  اين مسؤوليت رافع مسؤوليت شركاي         
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مذكور نخواهد بود ، در اين  حالت  حداكثر تعداد مجريـان كـارداني فنـي و معمـار تجربـي                   

تغال آنـان حـسب      نفر خواهد بـود و ظرفيـت اشـ         6شريك دفتر مهندسي اجراي ساختمان        

 .  مي باشد9 و 8مورد طبق جداول شماره 

 

تواننـد بـه      هاي فني و معماران تجربي داراي پروانـه اشـتغال مـي             كاردانها و ديپلمه    8>,,

 مديره يا شاغل در مجريان حقوقي و انبوه سازان در چهـارچوب ضـوابط و                 عنوان عضو هيات  

 .مقررات مجري حقوقي فعاليت نمايند

 

حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبـار آن    » پروانه اشتغال «موارد زير    در     =>,,

 :معلق يا ابطال خواهد شد

 

 .»پروانه اشتغال « فوت دارنده   11-9-1

 

 .تا زماني كه رفع حجر نشده باشد» پروانه اشتغال « حجر دارنده   11-9-2

 

عدم پرداخت وجوه و عوارض مقـرر،  و يا » پروانه اشتغال « عدم تمديد يا تجديد       11-9-3

 .ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت

 

به مجازات انتظامي و مجـازاتي كـه        » پروانه اشتغال   «  محكوميت قطعي ، دارنده       11-9-4

كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد، تـا انقـضاي مـدت محروميـت از حقـوق                   

 .اجتماعي

 

به موجب راي قطعي شـوراي انتظـامي        » پروانه اشتغال   « ه   در صورتي كه دارند      11-9-5

 ).در مدت محروميت از كار(محكوم به محروميت از كار شود، 
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هـاي قـانوني وزارت مـسكن و     هـا و اطالعيـه   در صـورت عـدم توجـه بـه ابالغيـه       11-9-6

 .شهرسازي

 

 .يا اخراج از آن» كانون استان «  قطع عضويت كاردانهاي فني از  11-9-7

 

در صورتي كه پروانه اشتغال فاقد اعتبار شود يا اعتبار آن معلق شده باشـد ، در                   9-8 -11

هايي كه قـبال بـه عهـده          اين صورت دارنده پروانه اشتغال فقط براي ادامه كارها و مسووليت          

 . گرفته است اجازه فعاليت خواهد داشت

 

 ������ ���� ��	�� 
����� ��� � ��� �������  �� ���� ���� 

دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و  طراحـان حقـوقي سـاختمان كـه صـالحيت و توانـايي                   

طراحي و اجراي ساختمان يا مجتمـع يـا مجموعـه سـاختماني را بـه صـورت تـوام دارنـد،                      

شـرايط  . توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صالحيت طرح و ساخت، نماينـد              مي

 : ساخت ساختمان به شرح زير است عمومي متقاضيان اخذ صالحيت طرح و

 

 .نمايند  انحصارا مجري طرحهايي باشند كه خود تهيه و ارايه مي 12-1

 

اي ، تعداد شاغلين مـورد    تمامي شرايط ، ضوابط و مقررات مربوط به صالحيت حرفه      12-2

هاي الزم مندرج در بخش طراحـي و اجـراي سـاختمان              نياز و انجام تعهدات و ارايه تضمين      

 .نامه را داشته باشند ن مجموعه شيوهاي

 

توانند نسبت به ارايه خـدمات نظـارت اقـدام           دارندگان صالحيت طرح و ساخت نمي       12-3

 .نمايند
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باشـند    دارندگان صالحيت طرح و ساخت به غيراز طرحي كه خـود مجـري آن مـي                 12-4

 .توانند نسبت به ارايه خدمات طراحي ديگر اقدام نمايند نمي

 

عايت ظرفيت اشتغال تعيين شده براي خود را بنماينـد بـه ترتيبـي كـه زيربنـاي                  ر  12-5

 شده براي آنان حسب شـاغل        كارهاي اجرايي در دست اقدام نبايد از ظرفيت اشتغال تعيين         

بودن در دفتر مهندسي طرح و ساخت يا شـخص حقـوقي طـرح و سـاخت حـسب مـورد از             

 . تجاوز نمايد5جداول شماره  

 

اشتغال دفاتر مهندسي طرح و ساخت عينا همان ظرفيت اشتغال مندرج در             ظرفيت    12-6

 .باشد  مي5جدول شماره 

 

ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي داراي صالحيت طرح و ساخت عينا همان ظرفيـت               12-7

 .باشد  مي6اشتغال مندرج در جدول شماره 

 

 

 

 



 ظامات ادارين

 

 

 79

 

 

 

������� ���	
 � ���� ��� 

 

  � 4مي ساختمانهايي كـه در حـوزه شـمول موضـوع مـاده               عمليات اجرايي تما   -3,��

 بـا رعايـت شـرايط زيـر انجـام           قانون قراردارند بايد تحت نظارت ناظران حقيقي يا حقوقي        

 :پذيرد

 

 ناظران حقيقي و حقوقي براي اشتغال در بخش نظارت بر اجراي ساختمان بايد در                13-1

آن نموده و سـازمان اسـتان وفـق         خواست خود را تسليم سازمان استان يا دفتر نمايندگي          

 به منظور ارجاع مناسب كـار نظـارت بـه نـاظران وحفـظ               33نامه ماده      آيين 24مفاد ماده   

اي و عدالت ناشي از ارجاع كار به آنان، ضمن رعايت حدود صـالحيت منـدرج                  شئون حرفه 

بـه   مندرج در اين فصل نـسبت        16نامه اجرايي، براساس ماده        آيين 15 لغايت   11در مواد   

 .تعيين ناظران هر ساختمان اقدام خواهند نمود

 

ساختماني را كه توسط مجـري و تحـت نظـارت              ناظران ساختمان مكلفند عمليات     13-2

سـاختمان    انطبـاق   شود در حيطه صالحيت مندرج درپروانـه خـود ازلحـاظ              آنها احداث مي  

 آن و مقـررات  فني منـضم بـه     ها، محاسبات و مشخصات     بامشخصات مندرج درپروانه، نقشه   

ملي ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت كـرده و در              

 .پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند

 

هـا و ضـوابط و       ها، بخش نامه    نامه   ناظران حقيقي و حقوقي مكلفند براساس، شيوه         13-3

اي و اخالقي نسبت      رت مسكن و شهرسازي و رعايت شئون حرفه       مقررات ابالغي توسط وزا   

 . به ارايه خدمات مهندسي اقدام نمايند
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است   موظف  نامه ، مجري    اينكه براساس مفاد فصل سوم اين مجموعه شيوه         به نظر   13-4

داشته و تا زمانيكـه بـه عنـوان مجـري             فعال   وقت در كارگاه ساختماني حضور       بطور تمام 

  باشـد بـه همـين       داشـته   اشـتغال  كار ديگري    به    تواند   نمي  كار دارد،    اشتغال به  ساختمان  

 به دفتر مهندسي اجراي ساختمان       است از ارجاع كار نظارت       استان موظف   منظور سازمان   

 . مجري حقوقي خودداري كند و

 

 .شدتواند ناظر ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني خود با كار نمي صاحب   13-5

 

هايي كه ناظر ساختمان به تعداد كافي نباشد يا وجود نداشته باشد طبق                در محل    13-6

 .نامه بايد عمل شود  اين مجموعه شيوه18مفاد ماده 

 

هـاي     به منظور ايجاد هماهنگي در كارهاي نظارت ناظران حقيقي و حقوقي رشته              13-7

هاي مكرر ناظران از      اصل از بازديد  مختلف ساختمان و ارسال گزارشهاي مراحل اصلي كار ح        

عمليات اجرايي ساختمان به مرجع صدور پروانـه سـاختمان  و سـازمان اسـتان، كـه بايـد                    

هـاي      هاي سـاختمان انجــام پـذيرد، نـاظران رشـته            براساس شرح خدمات مهندسان رشته    

هـاي     كننـده كـه يكـي از نـاظران رشـته            معماري، عمران، برق و مكانيك و ناظر هماهنـگ        

معماري يا عمران همان كار خواهد بود، توسط سازمـان استـان تعيين و بـه صـاحب كـار،                  

كننـده هـر سـاختمان بايـد          ناظر هماهنـگ  . شوند  و مجري ساختمان معرفي مي     شهرداري  

نامه   آيين23گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود و ساير ناظران را وفق مفاد ماده 

شود به مرجع     ه همين ماده به شرحي كه در ذيل اين بند ذكر مي            و ترتيبات تبصر   33ماده  

سـاختمان    صدور پروانه ساختمان  و سازمان استان تسليم نموده و چنانچه در حين اجراي               

با تخلفي برخورد نمايد و يا ساير ناظران به او اعالم دارند مراتب را به سازمان استان، مرجع               

 .صدور پروانه ساختمان  اعالم نمايد

 

 » الف و ب«هاي مربوط به ساختمانهاي گروه   گزارش 13-7-1

 گزارش وضعيت همجواري محل ساختمان و اعالم شروع عمليات ساختماني؛) الف
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 سازي ساختمان؛ ها و پايان پي گزارش تاييد تحكيم و پايدارسازي همجواري) ب

 سيساتي؛هاي ساختمان و اعالم وضعيت مجاري تأ گزارش پايان  اسكلت و سقف) پ

 كاري ساختمان؛  سفت گزارش پايان) ت

 گزارش پايان عمليات تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي توكار و موتورخانه ساختمان؛) ث

 كاري ساختمان؛ گزارش پايان عمليات نازك) ج

 گزارش پايان عمليات روكار تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ساختمان؛) چ

 .اي ساختمانگزارش پايان عمليات اجر) ح

 

13-7-2  </�U=  �!�= #�(��)*+�% >? V?�� #�Q »� ! W« 

 گزارش وضعيت همجواري محل ساختمان و اعالم شروع عمليات ساختماني؛) الف

 سازي ساختمان؛ ها و پايان پي گزارش تاييد تحكيم و پايدارسازي همجواري) ب

 اعـالم وضـعيت مجـاري و    هـا و  هاي زيرزمين يـا زيـرزمين   گزارش پايان اسكلت و سقف   ) پ

 هاي تأسيسات عمومي و آسانسور ساختمان ؛ محل

 تا طبقه مياني ساختمان از روي زمين و اعـالم وضـعيت              ها  گزارش پايان اسكلت و سقف    ) ت

 مجاري تأسيساتي؛

 تا طبقـه اخـر آن و اعـالم وضـعيت مجـاري               هاي ساختمان   گزارش پايان اسكلت و سقف    )ث

 تأسيساتي؛

  عمليات سفتكاري ساختمان؛گزارش پايان) ج

گزارش پايان عمليات توكـار تأسيـسات مكـانيكي و تأسيـسات برقـي سـاختمان اعـم از                   ) چ

گـذاري، لولـه كـشي        موتورخانه، آسانسور، تجهيزات و تسهيالت عمومي، برق اضطراري، لوله        

 .گاز و غيره

 هاي خارجي ساختمان؛ گزارش پايان نماسازي) ح

 هاي داخلي ساختمان؛ كاري گزارش پايان نازك) خ

 ماننـد  سـاختمان   عمـومي     برقـي و تأسيـسات مكـانيكي           تأسيـسات     عمليات  پايان  گزارش) د

 ؛ گازوغيره هاي برقي، موتورخانه، آسانسور، تابلو
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گزارش پايان نصب لوازم و تجهيزات بهداشتي، ايمني، حفاظتي و تأسيسات روكار برقي و            ) ذ

 .مكانيكي ساختمان

 .پايان عمليات اجرايي ساختمانگزارش ) ر

 

 ���,� �+#+� ��	��� �  

 چنانچه مهندسان داراي پروانه اشتغال حقيقي، عضو دفتر مهندسي يا عضو شـخص               14-1

توانند مجموعه خدمات مهندسي خـود را در زمينـه نظـارت بـر اجـراي                  حقوقي نباشند، مي  

 . ارايه نمايندنامه معين شده است ، ساختمان به ترتيبي كه در اين شيوه

 

 چنانچه ناظران حقيقي بخواهند بخشي از خدمات مهندسـي خـود را بـه موجـب                14-1-1

تواننـد در صـورت داشـتن      در زمينه طراحـي ارايـه نماينـد، مـي    33نامه ماده   آيين25ماده  

 9نامـه اجرايـي و مـاده         آيـين  9صالحيت جزو شركاي يكي از دفاتر مهندسي موضوع مـاده           

 در بخش طراحي شده و مراتب شراكت خود را كتبا به طـور همزمـان بـه       33ه  نامه ماد   آيين

. وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان استان، مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان اعـالم نماينـد                 

اشخاص مذكور بايد همزمان با ارجاع هر كار طراحي به آنان مشخصات ملكـي سـاختمان و                 

 را در ه و رعايـت ظرفيـت اشـتغال بـه كـار خـود      زيربناي آن را به سازمان استان اعالم نمود 

استفاده )  زيربنا و تعداد كار     ( كه ظرفيت اشتغال طراحي      طوري طراحي و نظارت بنمايند به    

 تقـسيم بـر مجمـوع درصـد افـزايش           2 نفره و بيشتر براساس جـدول شـماره          �شده  دفاتر    

 اسـتفاده شـده     ظرفيت اشتغال مندرج در همين جدول به اضـافه ظرفيـت اشـتغال نظـارت              

 . تجاوز ننمايد1 از ظرفيت اشتغال مندرج در جدول شماره �براساس جدول شماره 
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، هاي سه، دو    انه اشتغال نظارت در پايه    حقيقي داراي پرو     صالحيت ناظران  حدود   14-2-1

همـين مـاده موضـوع        عمل به        اجرايي و نحوه     نامه   آيين 12يك و ارشد به شرح جدول ماده        

 .باشد نامه مي  شيوه   اين مجموعه پنجم  در فصل   مندرج �3ماده 

 

�	�#- ���� !"�U� ��4���T �+#+�   3 ـ �,  :  

مهندسي خـود را، فقـط         خدمات    مهندسان داراي پروانه اشتغال مجموعه       چنانچه  14-3-1

اي و در يـك       دوره  شتغال آنان به صـورت      ا   نظارت برساختمان ارايه نمايند، ظرفيت        در بخش 

 فصل 1هاي سه ، دو ، يك و ارشد محاسبه شده و به شرح جدول شماره           برش زماني در پايه   

سـاختمان تـا  تحويـل         اجـراي  دوره از آغـاز      شـروع . (دوم اين مجموعه شيوه نامه مي باشد        

انـه سـاختمان    كننـده بـه مرجـع صـدور پرو          كارساختمان توسط ناظر هماهنگ     گزارش پايان 

 ).باشد مي

 

 1ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقيقي ساختمان ، موضوع جدول شـماره                14-3-2

نامه ، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارنـدگان صـالحيت                  اين مجموعه شيوه  

يب مديره سازمان اسـتان و تـصو        تواند به پيشنهاد هيات     هاي مختلف ساختمان مي     در رشته   

 .  درصد افزايش يا كاهش يابد20هيات سه نفره حداكثر تا 

 

 ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقيقـي كـه خـارج از كارهـاي سـاختماني                   14-3-3

نامه شاغل تمام وقـت نباشـند و تعهـد نماينـد در طـول مـدت        مربوط به اين مجموعه شيوه  

سـازمان   مديره  اتب مورد تاييد هياتنكنند و مر وقت ديگري را تقبل  يكسال آينده شغل تمام 

مديره سازمان اسـتان و تـصويب هيـأت            درصد به پيشنهاد هيات    50استان باشد، حداكثر تا       

 . يابد نفره افزايش مي سه
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ناظراني كه تمايل به انجام كار نظارت در نقاط محروم و فاقـد نـاظر بـه تعـداد                     �-3-�,

 درصد  50مان استان و تصويب هيأت سه نفره تا           مديره ساز   كافي باشند ، به پيشنهاد هيات       

 .ظرفيت آنان و تعداد كارها درمناطق محروم اضافه خواهدشد

 

اي بـه پايـان نرسـيده باشـد ، آن پـروژه جـزو                 تا زماني كه دوره نظارت پـروژه        �-3-�,

توانـد    بنـابراين نـاظر حقيقـي زمـاني مـي         . گـردد   ظرفيت و تعداد كارهاي ناظر محسوب مي      

كار به مرجع صدور پروانه       ت نظارت پروژه ديگري را تقبل نمايد كه گزارش پايان آن            مسوولي

 . باشد ساختمان و سازمان استان رسيده
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نامه درخواسـت فعاليـت       چنانچه ناظران حقيقي براساس مفاد اين مجموعه شيوه         14-4-1

 نمايند، بايد دوره نظارت و طراحي كليه كارهاي در دسـت اقـدام              در زمينه اجراي ساختمان   

آنان به پايان رسيده باشد تا بتواند نسبت به اخذ مجـوز دفتـر اجـراي سـاختمان يـا پروانـه                      

 .اشتغال  مجري حقوقي از سازمان مسكن وشهرسازي نمايند

 

حقيقي بر اساس مفاد اين شيوه نامه درخواست فعاليت در زمينه             چنانچه ناظران   14-4-2

طراحي ساختمان نمايند ،  بايد نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسي طراحي يا طراح حقوقي                

ساختمان از سازمان مسكن وشهرسازي نمايند ، در اين صورت مجموع زيربنـا و تعـداد كـار      

ل مجموع زيربنا و تعداد كار طراحـي و نظـارت توامـان       طراحي در طول يكسال ودر عين حا      

آنان در هر برش زماني نبايد حسب مورد از ظرفيت اشتغال و تعداد كار منـدرج در جـداول                   

 .تجاوز نمايد 2 و 1شماره 

 

 ناظران حقيقي در بخش نظارت بر ساختمانهايي كه به موجب اين شيوه نامـه ،              14-4-3

ي است ، مكلفند نـسبت بـه اجـراي سـاختمان توسـط مجـري                استفاده مجري در آنها الزام    

اطمينان حاصل نمايند و شروع هرگونه  عمليات ساختماني كه مشمول شيوه نامه مجريـان               
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پروانـه  « .  باشـد   مي شود ، منوط به داشـتن مجـري ومعرفـي وي بـه نـاظران حقيقـي مـي                   

ران و ناظر هماهنـگ     ساختمان و مجوز شروع عمليات ساختماني بايدداراي امضاي همه ناظ         

 ». كننده پروژه ساختمان و مجري باشد 

 

 قرارداد يا فسخ يا ابطال آن و يا فوت، حجـر،             يافتن مدت      به دليل پايان      چنانچه ـ4ـ4ـ14

قـانوني وي و نظـاير     صـالحيت   يا سلب» قانوني    درصورت تاييد مراجع    «ناظر حقيقي     ناتواني  

كن شود، عمليات ساختماني متوقف شده و شروع مجدد         آن ، ادامه كار ناظر حقيقي غير مم       

در اين گونه موارد مرجع صدور پروانـه سـاختمان       . آن منوط به وجود ناظر جديد خواهد بود       

موظف است تا معرفي ناظر حقيقي جديد توسط سـازمان اسـتان ، از ادامـه كـار سـاختمان                    

 قـرارداد جديـد بـا       جلوگيري بعمل آورد و سازمان اسـتان نيـز موظـف اسـت پـس از عقـد                 

 . كار نسبت به معرفي ناظر يا ناظران جديد اقدام نمايد صاحب

 

 15 در صورتي كه اجراي پروژه بدون قصور ناظر حقيقي بـه هـر دليـل بـيش از               14-4-5

درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخير افتد و زمان اين تعليق كــار از شــروع تـا پـايــان                     

ان استان قرار گيرد، ناظر حقيقي مجاز خواهـد بـود تـا تعيـين               مدت آن ، مورد تـاييد سازم     

تكليف كار، نسبت به ارايه خدمات مهندسي پروژه ديگري در حدود ظرفيت تعيين شـده از                 

 .طريق سازمان استان اقدام نمايد

 

در صورتي كه نظارت كارهـاي سـاختماني بـه داليلـي خـارج از قـصور نـاظران                     14-4-6

كننـده    بيش از زمان اعالم شده در قرارداد داشته باشد ، ناظر هماهنگ           حقيقي نياز به زماني     

كـار، سـازمان    موظف است حداكثر دو ماه مانده به پايان مدت قرارداد مراتـب را بـه صـاحب            

استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم و از سازمان استان درخواست تمديـد قـرارداد بـا      

كارو نـاظران تمديـد    كار يا صاحبان    ان استان نيز با صاحب    سازم. كار و ناظران را نمايد      صاحب

داد   در صورتي كه بنا به داليلي ناظران در پايان مدت قرارداد از تمديد قرار             . نمايد  قرارداد مي 

خودداري نمايند و مراتب با توجه به دالئـل و اظهـارات آنـان مـورد تاييـد سـازمان اسـتان                      

 كار خود را همـراه بـا ارايـه كارهـاي انجـام شـده و                 قرارگيرد ناظران موظفند مراتب خاتمه    
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گزارش وضعيت كار در مقطع پايان مدت قرارداد به سازمان اسـتان ، مرجـع صـدور پروانـه                   

در اين حالت ناظران مسووليتي نسبت به كارهايي كـه بعـداز اتمـام              . ساختمان اعالم نمايند  

اشـتغال آنـان خـارج        ز ظرفيـت  شود ، نخواهند داشت و كـار مـورد بحـث ا             قرارداد انجام مي  

بديهي است مسووليت كليه امور نظارتي كارهاي انجام شـده در مـدت قـرارداد بـا                 . شود  مي

 خواهد بود و  شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران هاي اعالم توجه به گزارش 

 نماينـد ،  كار يا صاحبان كار از تمديـد قـرارداد بـا سـازمان خـودداري          در صورتي كه صاحب   

عمليات اجرايي ساختمان با اعالم سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفـي               

 .ناظران جديد متوقف خواهد گرديد
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محـل   كـه بودجـه آن از      هاي ساختماني   ها و مجموعه    ساختمانها ، مجتمع    نظارت   خدمات    ارايه

خـصوصي و وابـسته بـه دولـت،      توسط شـركتهاي  ) ر دولتي غي(باشد    عمومي كشورنمي   بودجه

ساختمان   تعاوني و دفتر فني موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه داراي سابقه نظارت             

نامـه اجرايـي، منـوط بـه احـراز             آيين 15 و   14اند موضوع مواد      بوده و مشمول ذكر نام شده     

ي براسـاس شـرايط زيـر       صالحيت و تعيـين ظرفيـت اشـتغال از وزارت مـسكن و شهرسـاز              

 .باشد مي
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تجـارت، در اداره ثبـت شـركتها و           شركتها بايد به يكي از صور منـدرج در قـانون              15-1-1

. باشـد   شـده     كـشور آگهـي       رسـمي   آنها در روزنامـه     مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تاسيس      

خـاص     فنـي     واحدهاي سازماني   تاسيس    نيز اقدام به      ي  غيردولت  عمومي     و نهادهاي     موسسات

دار    صـالحيت    تصويب مراجع   سازماني آنها به     ساختمان نموده و تشكيالت       نظارت  براي انجام   

 .باشد رسيده 

 

 . در موضوع شركت، انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده باشد 15-1-2
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 .اشدناظر حقوقي عضو سازمان استان ب  15-1-3

 

مديره شركت يـا مـديران واحـد فنـي بايـد داراي                حداقل دو نفر از اعضاي هيات       15-1-4

وقت فني    پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغالن تمام            

 . نامه نباشند تعريف شده در اين شيوه

 

گردد،  ه نام او صادر ميمديرعامل شركت يا مسوول واحد فني كه پروانه حقوقي ب  15-1-5

هاي موضوع قانون بوده      بايد داراي پروانه اشتغال مهندسي نظارت ساختمان در يكي از رشته          

 . نامه نباشد وقت تعريف شده در اين شيوه و جزو شاغالن تمام
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هاي  در رشته ساختمان  ارتنظ  خدمات  انجام براي  حقوقي  ناظران    حدود صالحيت  15-2-1

مـشروح زيـر در       بندهاي    حقيقي آن و با رعايت       صالحيت اشخاص   به  توجه  با   ساختمان  هفتگانه  

هـاي معمـاري ، عمـران،     مهندسان رشته هاي سه ، دو ، يك و ارشد براي           هر رشته و در پايه    

نامـه       آيـين  12مـاده   ) 1 ( مكانيكي حسب مورد به شرح تبـصره         برقي و تأسيسات      تأسيسات

هاي شهرسازي ،  نامه و براي مهندسان رشته اين مجموعه شيوه) 13(اجرايي و جدول شماره       

 .باشد نامه مصوب وزارت مسكن و شهرسازي مي برداري و ترافيك به شرح شيوه نقشه

 

شـركت يـا      مديره  ساختمان تعداد اعضاي هيات     هاي  چنانچه در هررشته از رشته      2-2 - 15

 حقوقي براسـاس پايـه       شخص  نفر در آن رشته باشد صالحيت       حد فني بيش از يك     وا  مديران

 .شود مي دارنده باالترين درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعيين  

 

هاي  هاي ويژه و مجموعه   ناظران حقوقي ساختمان براي انجام نظارت ساختمان        2-3 - 15

ختمان مندرج در قانون باشند و يا از        گانه سا   هاي هفت    رشته  ساختماني بايد داراي صالحيت   
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هاي ديگر    طريق همكاري با ساير ناظران حقوقي ساختمان نسبت به تكميل صالحيت رشته           

 .خود اقدام نمايند
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ظرفيت اشتغال ناظران حقوقي كه فقط در بخش نظارت ساختمان فعاليت دارند و نسبت به               

پردازند، طي يك دوره كه از شروع اجراي     هاي مهندسي ساختمان مي     رشتهنظارت بر اجراي    

كار و تاييـد آن توسـط مـديرعامل           ساختمان تا پايان اجراي ساختمان و ارسال گزارش پايان        

 و تعداد كار مجاز آنان برابر همان تعدادكار         4باشد به شرح جدول شماره        شخص حقوقي مي  

 .باشد نامه مي وه اين مجموعه شي1ـ3ـ6مندرج در بند 

 

 چنانچه ناظران حقوقي داراي صالحيت نظارت در يك يا چند رشـته سـاختمان                15-3-1

 . نامه خواهد بود  اين مجموعه شيوه5ـ3باشند ظرفيت اشتغال آنان به شرح بند 

 

ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقوقي ساختمان ، در هر استان بـا توجـه                  2 - 15-3

مديره سـازمان     تواند به پيشنهاد هيات      و تعداد دارندگان پروانه اشتغال ، مي       به شرايط استان  

 . درصد افزايش يا كاهش يابد 20استان و تصويب هيات سه نفره حداكثر تا 

 

ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقـوقي كـه خـارج از كارهـاي سـاختماني                   15-3-3

 نباشـند و تعهـد نماينـد در طـول مـدت      نامه شاغل تمام وقـت  مربوط به اين مجموعه شيوه  

سـازمان   مديره  نكنند و مراتب مورد تاييد هيات وقت ديگري را تقبل  يكسال آينده شغل تمام 

 . يابد مذكور افزايش مي مديره  درصد با تصويب هيات ��استان باشد، حداكثر تا  

 

و فاقـد نـاظر بـه       ناظران حقوقي كه تمايل به انجام كار نظارت در نقاط محـروم               15-3-4

مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفـره           تعداد كافي باشند در صورت پيشنهاد هيات        
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 درصد زيربنا و تعداد اين نوع كارها جزو ظرفيت اشتغال اين اشخاص منظـور خواهـد                 ��تا  

 .شد

 

فيت اي به پايان نرسيده باشد ، آن پروژه جزو ظر            تا زماني كه دوره نظارت پروژه       15-3-5

تواند نظارت    بنابراين ناظر حقوقي زماني مي    . گردد  و تعداد كارهاي ناظر حقوقي محسوب مي      

پروژه ديگري را تقبل نمايد كه گزارش پايان كار آن به مرجع صدور پروانه سـاختمان و بـه                   

 . باشد تأييد سازمان استان رسيده
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حقوقي يا واحدفني كه صالحيت و ظرفيت         حقيقي شاغل در ناظر     ناظران    نچه   چنا  15-4-1

حقـوقي    كار بـا نـاظر        حقيقي آنان در پروانه ناظر حقوقي منظور شده است ، از ادامه             اشتغال    

قانوني از ادامـه همكـاري بـا آنـان            ضوابط و مقررات      منصرف شوند و يا ناظرحقوقي با رعايت      

حقوقي مكلف است مراتب را حداكثر ظرف مدت پنج روز به طـور               رنمايد ناظ   انصراف حاصل   

، مرجـع صـدور       و شهرسازي ، سـازمان اسـتان          مسكن    همزمان و به صورت كتبي به وزارت        

 روز پـس از اعـالم ، موظـف اسـت            ��پروانه ساختمان  اعالم نمايد و حداكثر ظـرف مـدت            

 و ظرفيـت اشـتغال اشـخاص        نسبت به معرفي ناظر يا ناظران حقيقـي بـا همـان صـالحيت             

مستعفي به وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد تا پروانه اشتغال وي تعـويض گـردد ، در                  

اين حالت ادامه كار اشخاص مستعفي به لحاظ تعيين ميـزان ظرفيـت اشـتغال بـه موجـب                   

اي خواهد بود كه توسط سازمان تصويب و ابالغ خواهد شد ، انصراف شاغالن نـاظر                  نامه  نظام

حقوقي زماني پذيرفته خواهد شد كه ناظر حقوقي همزمان جايگزين او را با همان صالحيت               

و ظرفيت به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي نمايد و يا كار نظارت در دست اقدام آنان بـه                 

 . پايان رسيده باشد

 

چنانچه در تركيب اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت يا مسوول واحد فني               15-4-2

 �ظر حقوقي، تغييري حاصل شود ، ناظر حقوقي مكلف است مراتب را حداكثر ظرف مدت   نا
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اعالم نمايد در اين حالت دارنـده پروانـه اشـتغال نـاظر      1ـ4ـ15روز به مرجع مذكور در بند    

حقوقي نمي تواند كار ديگري را بپذيرد و مراتب توسط وزارت مسكن و شهرسازي به مراجع                

  .گردد ربط ابالغ مي ذي

 

 وزارت مسكن و شهرسازي حدود صـالحيت و ميـزان ظرفيـت اشـتغال نـاظران             15-4-3

نمايد و ناظران حقوقي پـس از پايـان مـدت اعتبـار      حقوقي را در پروانه اشتغال آنها درج مي      

پروانه اشتغال، بايد براي ارزيابي و بررسي صالحيت و تعيين ظرفيت جديد خـود و دريافـت                 

 .  مذكور مراجعه نمايندپروانه اشتغال به وزارت

 

ساخت و اسناد تعهدآور بايد با        هايي چون   نقشه   حقوقي ذيل     مجاز ناظران   امضاي    15-4-4

اسـتان، نـام      اشتغال، شماره عـضويت سـازمان          پروانه    كامل، شماره   همراه باشد كه نام     مهري  

ذكـر نـام مـسوول      . شده باشـد    شركت يا مدير واحد فني در آن درج         مديرعامل    ها ، نام      رشته  

سـاخت نيـز الزامـي     هـاي چـون    مدارك و نقشه كار او در ذيل به اشتغال پروانه  كارگاه و شماره   

 .است 

 

 اشتغال ناظران حقوقي در خارج از حدود صالحيت و ظرفيت مندرج در پروانـه                 15-4-5

رايـي  نامـه اج    تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهـاي انتظـامي مقـرر در آيـين               

 .گردد مي

 

 و  ارايه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقي كه مسووليت بررسي يا تاييد نقشه      15-4-6

يا امور مربوط به كنترل ساختمان و يا صدور پروانه همان پروژه را نيز عهـده دارنـد ممنـوع                    

 .شود است و تخلف محسوب مي

 

مجتمع يا مجموعه سـاختماني     بر ساختمانها يا      نظارت    حقوقي در بخش      ناظران    15-4-7

به   است ،مكلفند نسبت      در آنها الزامي      ساختمان  نامه ، استفاده مجري        اين شيوه   كه به موجب  

عمليـات اجرايـي كـه        هر گونـه       نمايند و شروع      حاصل  اطمينان     مجري    توسط  اجراي پروژه،     
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وي بـه     ي و معرفـي     مجـر   شود، منـوط بـه داشـتن           ساختمان مي   مجريان  نامه     شيوه  مشمول  

  عمليـات   و مجـوز شـروع         سـاختمان     پروانـه «. باشـد   كـار مـي      صـاحب    حقوقي توسط   ناظران

 .»ساختماني بايد داراي امضاي مديرعامل ناظر حقوقي ساختمان و مجري باشد

 

كار، اجراي پروژه را بدون قصور ناظر حقوقي به هر دليـل              در صورتي كه صاحب     8- 15-4

مدت مندرج در قرارداد به تاخير اندازد و مـوضـوع اين تعليق كـار از بدو              درصد   15بيش از   

شـروع تا پـايـان مدت مذكور مورد تـاييد سازمان استان قـرار گيـرد، نـاظر حقـوقي مجـاز                   

خواهد بود تا تعيين تكليف كار، نسبت به ارايه خدمات مهندسي سـاختمان يـا مجتمـع يـا                   

رفيت تعيين شـده از طريـق سـازمان اسـتان اقـدام             مجموعه ساختماني ديگري در حدود ظ     

 .نمايد

 

در صورتي كه نظارت پروژه به داليلي خارج از قـصور نـاظران حقـوقي نيـاز بـه                     15-4-9

زماني بيش از زمان اعالم شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقي موظفند حداكثر تا دو                 

كـار، سـازمان اسـتان و مرجـع            به صـاحب   ماه مانده به پايان مدت قرارداد نظارت ، مراتب را         

صدور پروانه ساختمان اعالم و از سازمان درخواست تمديد قرارداد نظارت نمايند و سـازمان               

كار و طي مراحل مربوط به امور مالي و اداري باقيمانده             استان پس از اعالم مراتب به صاحب      

 در صورتي كه بنـا بـه داليلـي          .نمايد  مي  نظارت كار ساختمان با ناظر حقوقي تمديد قرارداد         

كار يا ناظران حقوقي ، در پايان مدت قـرارداد از تمديـد قـرارداد خـودداري نمايـد و                      صاحب

مراتب با توجه به داليل و اظهارات آنان مورد تاييد سازمان استان قرار گيرد، ناظران حقوقي                

و گزارش وضعيت كار در     موظفند مراتب خاتمه كار خود را همراه با ارايه كارهاي انجام شده             

كار ، سازمان اسـتان ، مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان                 مقطع پايان مدت قرارداد به صاحب     

در اين حالت ناظران حقوقي مسووليتي نسبت بـه كارهـايي كـه بعـد از اتمـام         . اعالم نمايند 

ج شود نخـواهند داشت و كـار مورد بحث از ظرفيـت اشـتغال آنـان خــار                 قرارداد انجـام مي  

مسووليت كليـه كار هاي انجام شـده در  مـدت قـرارداد  بعهـده نـاظران حقـوقي                    . شود  مي

 .خواهد بود
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 چنانچه به دليل پايان يافتن مدت قـرارداد يـا فـسخ يـا ابطـال آن و يـا سـلب                        15-4-10

صالحيت يا به هر دليل قانوني ديگـر، ادامـه كـار نـاظر حقـوقي غيـرممكن شـود، عمليـات                  

در ايـن   . ده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جديـد خواهـد بـود              ساختماني متوقف ش  

گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه كار تـا معرفـي نـاظر جديـد                   

 .جلوگيري بعمل آورد

 

توانند مجري باشند و انجام توامان آنهـا تخلـف محـسوب               ناظران حقوقي ، نمي     15-4-11

 .گردد مي

 

نچه ناظران حقوقي كه داراي صالحيت طراحي ساختمان از وزارت مـسكن            چنا  15-4-12

نامه    آيين 25باشند بخواهند بخشي از خدمات مهندسي خود را به موجب ماده              و شهرسازي   

 در زمينه طراحي ارايه نمايند، مراتب را به صورت كتبي بـه سـازمان اسـتان اعـالم          33ماده  

 آنان مشخصات ملكي سـاختمان و زيربنـاي          طراحي به نمايند و همزمان با ارجاع هر كار          مي

شـده را براسـاس       اشتغال به كـار تعيـين       استان اعالم نموده و رعايت ظرفيت       آن را به سازمان   

 .نامه بنمايند  اين مجموعه شيوه3 ماده 3مفاد بند 

 

مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي ساختمانهايي كـه بـه                15-4-13

نامه ، استفاده مجري ساختمان در آنهـا الزامـي اسـت، مكلفنـد نـسبت بـه        اين شيوه موجب  

لذا صدور پروانه ساختماني و شـروع       . اجراي ساختمان توسط مجري اطمينان حاصل نمايند      

نامـه مـستلزم داشـتن مجـري         هر گونه عمليات ساختماني در محلهاي مـشمول ايـن شـيوه           

 قـرارداد اجـراي سـاختمان بـه سـازمان اسـتان             ساختمان و معرفي وي به همراه يك نسخه       

پروانه ساختمان و مجـوز شـروع عمليـات سـاختماني بايـد داراي امـضاي مجـري                  . باشد  مي

اي از اين مجوز به طور  ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختماني ثبت و نسخه         

 .ربط نگهداري شود دايم در محل كارگاه براي كنترل ماموران ذي
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�  ���نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي ، گردش كـار                � �2

الزحمه نظارت به نـاظران       كاران و شهرداري ، نحوه پرداخت حق        معرفي ناظران به صاحب   

  نظر بين ناظر و مجري و رفع اختالف
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استان به منظور تعيين ناظران حقيقي و حقـوقي داراي صـالحيت از                سازمان   16-1-1

 ساختمان فعاليت نمايند،     وزارت مسكن و شهرسازي كه مايلند در زمينه كارهاي نظارت         

نويسي از آنان را آگهـي نمـوده و متعاقبـا فهرسـت               هاي مناسب موضوع نام     طبق اطالعيه 

كـاربرگ همكـاري بـا        ال تهيه و نسبت بـه امـضاي       رشته پروانه اشتغ      ناظران را به تفكيك     

 نمايد  مي استان اقدام سازمان

 

اولويت بندي ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي و نحوه               16-1-2

هـاي   باشد كه توسط شوراي مركزي سازمان به سازمان         اجراي آن طبق نظام نامه اي مي      

 .ها ابالغ خواهد شد  استان
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كار ساختمان پـس از مراجعـه بـه مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان و                  صاحب  16-2-1

و مراجعه به طراح و     ) مجوز تهيه نقشه  (تشكيل پرونده ساختمان و دريافت دستور نقشه        

ع صـدور  تهيه طرح اوليه و اخذ تاييديه طرح به لحاظ رعايت ضوابط شهرسـازي از مرجـ           

پروانه ساختمان  ، با در دست داشتن دفتر اطالعات ساختمان تكميل شده توسط طراح               

هاي اجرايي كامل، به سـازمان اسـتان مراجعـه و ضـمن معرفـي                 به همراه يكسري نقشه   

 .نمايد مجري مورد نظر خود درخواست معرفي ناظران مربوط به ساختمان خود را مي
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نترل صالحيت و ثبت ظرفيت اشتغال طراح و مجري         سازمان استان پس از ك      16-2-2

هاي تهيه شـده بـه صـورت كامـل و همچنـين بـازبيني                 در دفاتر مربوطه و كنترل نقشه     

 قانون و تبـصره     37دفترچه اطالعات ساختمان ارايه شده توسط طراح ، با توجه به ماده             

كننده و تهيه و      نگهماه الزحمه نظارت ناظران، ناظر      ، حق  33نامه ماده      آيين 24 ماده   2

هـاي   صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان ، حسب گـروه سـاختمان براسـاس قيمـت           

نامـه را محاسـبه و بـه           فـصل پـنجم ايـن مجموعـه شـيوه          10مندرج در جدول شـماره      

 .نمايد كار اعالم مي صاحب

 

 را در وجه سازمان اسـتان واريـز          الزحمه فوق   كار مبالغ مربوط به حق      صاحب  16-2-3

نحـوه محاسـبه    (نمايـد،     نموده و رسيدهاي مربوطـه را بـه سـازمان اسـتان تـسليم مـي               

الزحمه نظارت و تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكي در فصل پنجم ايـن مجموعـه                   حق

سازمان استان نيز پس از دريافت رسيدهاي فوق نسبت به          ) نامه اعالم گرديده است     شيوه

ننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و ك معرفي ناظران و تعيين ناظر هماهنگ    

 .نمايد كار اقدام مي صاحب

 

ــاحب  16-2-4 ــي    ص ــتن معرف ــت داش ــا در دس ــار ب ــاظران و    ك ــه ن ــوط ب ــه مرب نام

هاي اجرايـي كنتـرل شـده توسـط سـازمان             كننده و مجري به همراه نقشه       ناظرهماهنگ

 .نمايد ان  مراجعه مياستان جهت اخذ پروانه ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختم

ادامه مراحل صدور شناسنامه فني و ملكي توسط سـازمان اسـتان و سـپس                 16-2-5

نامه ذكـر     كار ساختماني از طرف شهرداري در فصل ششم اين مجموعه شيوه            صدور پايان 

 .شده است
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كـار بـه       مبلغ حق نظـارت واريـزي صـاحب        سازمان استان معادل پنج درصد      16-3-1

حساب سازمان استان را كسر و مابقي مبلغ را با توجه به مراحل اجراي پروژه به روشـي                  
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كه به تصويب سازمان استان خواهـد رسـيد در ازاي ارايـه خـدمات نظـارت بـه نـاظران                     

 .پرداخت خواهد نمود
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 در حين اجراي عمليات ساختمان ، در خصوص رعايت مقررات ملـي              چنانچه  16-4-1

ها و مشخـصات فنـي منـضم بـه پروانـه سـاختمان و                 ساختمان و همچنين اجراي نقشه    

مسايل ناشي از اجراي كار در محل احداث بنا بين هر يك از نـاظران و مجـري اخـتالف          

قـوقي مـديرعامل يـا      ، در خصوص اشـخاص ح     كننده  ايد، ابتدا ناظر هماهنگ   نظر بروز نم  

ربط و مجري نسبت به رسيدگي و حل          اي با حضور ناظر ذي      مسوول واحد فني در جلسه    

 .و فصل مورد اختالف از طريق داوري اقدام خواهد نمود

 

 قـرار   ربط   مورد تاييد مجري يا ناظر ذي      1ـ4ـ16چنانچه داوري موضوع بند      -16-4-2

 : نگيرد در اين حالت

كننده براي مجري قابل قبول نباشد و نسبت به رفع  هنگاگر نظر ناظر هما) الف

كننده مراتب را جهت توقف عمليات  اختالف اقدام ننمايد ناظر هماهنگ هاي مورد اشكال

هاي  اجرايي آن بخش از كار يا در صورت نياز تمامي عمليات ساختماني تا رفع اشكال

چنانچه مجري اعتراضي به مورد نظر به مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم مي نمايد 

كننده ،  اين اقدام داشته باشد ضمن رعايت دستورات ابالغي توسط ناظر هماهنگ

استان ، متشكل از رييس سازمان  تواند با مراجعه به كميته داوري مستقر در سازمان مي

استان يا نماينده وي ، رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان يا نماينده وي و رييس 

نظر كميته . صص مربوط شكايت خود را مطرح و درخواست رسيدگي نمايدگروه تخ

 . باشد االجرا مي داوري سازمان استان قطعي و براي طرفين الزم

ربـط نباشـد نـاظر مـذكور موظـف            كننده مورد تاييد ناظر ذي      اگر نظر ناظر هماهنگ   ) ب

ان استان بـه    ساعت موارد اختالف را به كميته داوري سازم        48است حداكثر ظرف مدت     

طور كتبي منعكس نمايد و كميته مذكور نيز مكلف است بالدرنگ و حداكثر ظرف مدت               
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نظـر كميتـه داوري قطعـي و بـراي          .  ساعت به موضوع رسيدگي و اعالم نظـر نمايـد          24

 .االجرا است طرفين الزم

 

كننده موظف است نظر كميته داوري را اعم از رفع اشكاالت و              ناظر هماهنگ   16-4-3

ا دستور توقف عمليات اجرايي به ترتيب به مجـري و مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان                    ي

 .اعالم نمايد و نظر كميته داوري را تا حصول نتيجه پيگيري كند

 

چنانچه به دليل عدم حضور به موقع ناظر حقيقي يا حقوقي در محل اجراي                16-4-4

تواند موارد را  شود، مجري ميساختمان ، موجبات اخالل در كار اجرايي ساختمان فراهم 

با ارايه داليل الزم به كميته داوري سازمان استان اعالم و درخواست رسيدگي نمايـد در                

 .باشد االجرا مي اين خصوص نظر كميته مذكور قطعي و الزم
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 مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال 

 ها نامه نامه اجرايي و شيوه يناساس آي طراحي ، اجرا و نظارت ساختمان بر

ف
دي
ر

 

 شرح

شخص 
حقوقي ماده 

 15 و 14

 4تبصره 
 11ماده 

شخص 
 حقوقي

مجريان 
ساختمان 

شخص 
 حقوقي

مجري 
ساز انبوه

دفاتر 
مهندسي

شخص 
حقيقي 

 ناظر

1 
 

 

 

 

ناظر  تقاضاي كتبي شخص حقيقي
، دفاترمهندسي طراحي ، دفتر 
مهندسي اجرا يا شخص حقوقي 

 ، 11 ماده 4ره موضوع مواد تبص
ساز و   ، انبوه15 ، ماده 14ماده  

 .طرح و ساخت

+ + + + + + 

2

عضويت شخص حقيقي ناظر يا 
شركاي دفتر مهندسي طراحي يا 
شركاي دفتر مهندسي اجرا يا 
شخص حقوقي موضوع مواد 

 ، ماده 14 ، ماده  11 ماده 4تبصره 
ساز و طرح و ساخت در   ، انبوه15

 ساختمان سازمان نظام مهندسي
 استان

+ + + + + + 

3
تصوير اساسنامه و روزنامه 
رسمي حاوي آگهي تاسيس و 

  اشخاص حقوقيآخرين تغييرات

+ + + + - - 

4

مدارك مربوط به احراز صالحيت 
و گواهي تاييد آن در رشته يا 

هاي مورد درخواست از  رشته
 و برنامه ريزي سازمان مديريت

 براي مهندسان مشاور كشور 
 11 ماده 4وع تبصره موض

 - - - - + ـ

5

مشاركت نامه رسمي ثبت شده 
در دفاتر اسناد رسمي و مدارك 
مويد مربوط به تاسيس دفتر با 

 مسووليت مشترك شركا

- - - - + - 

6
معرفي كتبي مسوول دفتر 
مهندسي طراحي ، اجرا و نظارت 

 توسط تمامي شركا

- - - - + - 

7

بوط تعهدنامه ، مر امضاي كاربرگ
به رعايت و انجام وظايف و 
مقرراتي كه مربوط به فعاليت 

 .دفتر مهندسي است

- - - - + - 

8

شاغالن ، : اشتغال تصوير پروانه 
تمامي شركا دفتر مهندسي ، 

مديره ، مديرعامل  هيات  اعضاي 
 و مسوول واحد فني 

+ + + + + - 

9
مديران تصوير شناسنامه تمامي ، 

در  شاغالن  وشخص حقوقي
+ + + + + + 
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 دفتر يشركتها و كليه شركا
 مهندسي

10

خوداظهاري اعضاي هيات مديره 
، مديرعامل ، شاغالن در شركت ، 
مسوول واحد فني ، مديران و 
شاغالن آن ، شركاي دفتر 

 مهندسي و ناظران حقيقي 

+ + + + - + 

11

اصل فيش واريزي به مبلغ 
 ريال به ازا هر رشته به 300.000

زانه داري كل نزد بانك حساب خ
مركزي به نام وزارت مسكن و 

قابل پرداخت در (شهرسازي 
و ) كليه شعب بانك ملي  ايران

در مورد دفاتر مهندسي فقط 
به صورت علي  ريال 300.000

براي كليه شركا و الحساب 
  ريال60.000شخص حقيقي ناظر 

+ + + + + + 

12

مديرعامل ، : دو قطعه عكس 
 ، مسوول دفتر مسوول واحد فني

مهندسي طراحي يا اجراي 
 ساختمان و ناظر حقيقي

+ + + + + + 

1
3

 + + + + + + كار مورد تاييد ارايه سابقه

14 
ها و اطالعات مربوط  ارايه كاربرگ

به وزارت مسكن و شهرسازي به 
 .صورت تكميل شده

+ - + + + - 
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  ���مهندسـي سـاختمان در بخـش طراحـي،           الزحمـه خـدمات     نحوه محاسبه حق    �  �17

الزحمـه تهيـه و       نامه اجرايي و  نحـوه محاسـبه حـق            آيين 117نظارت و اجرا ، موضوع ماده       

 صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان

هـا و مراحـل مختلـف كـار          ام انـواع فعاليـت    قيمت خدمات مهندسـي سـاختمان بـراي انجـ         

هاي معماري ، عمران ، تأسيسات مكـانيكي و   ساختماني در بخش طراحي و نظارت در رشته    

هاي ساختماني انجام پـذيرد       بايد مطابق شرح خدمات مهندسي گروه       تأسيسات برقي كه مي   

 مهندسـي مـصوب     هاي خدمات   نامه اجرايي و با توجه به مباني و قيمت           آيين 117وفق ماده   

 :گردد  به شرح زير اعالم مي1378سال 

 

الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در بخش طراحـي و نظـارت در               از آنجا كه حق      ,-7,

گردد، هزينه    چهار رشته فوق به صورت درصدي از هزينه ساخت و ساز ساختمان تعيين مي             

 وزارت  1378ب سـال    هاي مصو   ساخت و ساز هر مترمربع زيربناي ساختمان براساس قيمت        

هاي تعديل كارهـاي سـاختماني اعـالم شـده از سـوي               مسكن و شهرسازي و اعمال شاخص     

 براي ابتداي سال 1383 لغايت پايان 1378ريزي كشور در سالهاي       سازمان مديريت و برنامه   

 .گردد  اعالم مي10هاي مندرج در جدول شماره   برابر قيمت1384
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   ����� ���	
اني چهارگانـه در  هـاي سـاختم   ساز هر مترمربع بنا به ريـال بـراي گـروه          هزينه ساخت و     ��

 1384ابتداي سال 

گروه 

 ساختمان

 طبقه 2 و 1

ارتفاع از روي 

 شالوده

 طبقه 5 تا 3

ارتفاع از روي 

 شالوده

 طبقه 7 و 6

ارتفاع از روي 

 شالوده

 طبقه 10 تا 8

ارتفاع از روي 

 شالوده

 طبقه 12 و 11

ارتفاع از 

 روي شالوده

 15 تا 13

طبقه از روي 

 شالوده

 طبقه و 16

باالتر از 

 شالوده روي

هزينه 

 ساخت هر

مترمربع 

 بنا 

1.146.000 1.337.000 1.528.000 1.719.000 1.910.000 2.101.000 2.292.000 

 

 براسـاس   1385 هزينه ساخت و ساز هر مترمربع زيربنـاي سـاختمان بـراي سـال                 7-2,

هاي تعديل كارهاي ساختماني سال        و اعمال شاخص   10ره  هاي مندرج در جدول شما      قيمت

گـردد محاسـبه و توسـط         ريزي كشور اعالم مـي       كه از سوي سازمان مديريت و برنامه       1384

هـاي    مهندسي ساختمان اعالم خواهد شد و در سـالهاي بعـداز آن نيـز قيمـت                 سازمان نظام 

 .شود عالم ميمذكور با همين شيوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذكور ا

 

 با توجه به شرايط و كيفيت ساخت و سـاز           10هاي مندرج در جدول شماره        قيمت  7-3,

مديره سازمان استان و تصويب هياتي مركـب   تواند براساس پيشنهاد هيات در هر استان ، مي   

از معاون عمراني استانداري ، رييس سازمان مسكن و شهرسـازي و ريـيس سـازمان اسـتان                  

 .هاي تعيين شده كاهش يا افزايش يابد  درصد نسبت به قيمت25حداكثر تا 

 

، »ب«، »الـف «گـروه    مربوط به سـاختمانهاي    10شماره    مندرج در جدول    هاي   قيمت  �-7,

ــت  » د«و » ج« ــشمول قيم ــوده و م ــاي ب ــي   ه ــژه نم ــاختمانهاي وي ــصوص   س ــود در خ ش

ديره سـازمان اسـتان     م  ساخت و ساز هر مترمربع زيربناي اين چنين كارها ، هيات            هاي  قيمت

 . اين دستورالعمل استعالم نمايد3ـ17تواند از هيات سه نفره موضوع بند  مي
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معمـاري ، عمـران ،        ساختمان براي چهاررشته    مهندسي  گذاري خدمات    مباني قيمت   �-7,

برقي و تأسيسات مكانيكي با توجه به نوع خدمات و پيچيدگي عوامل و حجم كـار،            تأسيسات

هاي ساخت و ساز بنا محاسبه شـده و مبـاني آن همـان مبـاني                   از هزينه  به صورت درصدي  

گذاري خدمات مهندسي ساختمان است كـه توسـط شـوراي بررسـي و تاييـد مبـاني                   قيمت

  نامه اجرايي تاييد و به تصويب رسيده    آيين 117گذاري خدمات مهندسي موضوع ماده        قيمت

 .گردد  اعالم مي11و به شرح جدول شماره 

 

گـذاري خـدمات مهندسـي        الزحمـه مربـوط بـه مبـاني قيمـت            درصد مجموع حـق     %-7,

توان بنا به پيشنهاد   را با توجه به شرايط هر استان مي11ساختمان مندرج در جدول شماره 

 درصـد  25 حداكثر تا 3ـ17مديره سازمان استان و تصويب هيات سه نفره موضوع بند           هيات

 . كاهش يا افزايش داد

 

هاي ساختماني كه ساختمانهاي آن مشابه هم بـوده و            حمه طراحي مجموعه  الز   حق  7-7,

شوند مشمول اعمال ضـريب تكـرار بـه           در يك محوطه عينا و يا با مختصر تغييري تكرار مي          

شود به طوريكه مجموع زيربناي ساختمانهاي تكراري در ضـريب             مي 12شرح جدول شماره    

الزحمـه منظـور       آن در محاسـبه حـق      كاهش مربوط به دفعات تكرار ضـرب شـده و حاصـل           

 .گردد مي
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هـاي مربـوط بـه دارنـدگان صـالحيت       الزحمه خدمات مهندسي رشته     درصد مجموع حق   �11	��� �����   

هاي مقطوع هر متر زيربنـا   هاي معماري ، عمران ، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي نسبت به هزينه             رشته

 .اين مجموعه شيوه نامه 10 شماره هاي مختلف ساختماني موضوع جدول در گروه

 د ج ب الف گروه ساختمان

                      تعداد 

طبقات  

 

 مهندسي خدمات

 طبقه 2 و 1

ارتفاع از روي 

 شالوده

 طبقه 5 تا 3

ارتفاع از روي 

 شالوده

 طبقه 7 و 6

ارتفاع از 

 روي شالوده

 10 تا 8

طبقه 

ارتفاع از 

روي 

 شالوده

 طبقه 12 و 11

اع از روي ارتف

 شالوده

 15 تا 13

طبقه 

ارتفاع از 

روي 

 شالوده

 طبقه 16

باالترارتفاع 

از روي 

 شالوده

 مجموع درصد 

الزحمه طراحي  حق

 چهار رشته

88/1 93/1 03/2 11/2 36/2 30/2 25/2 

 مجموع درصد 

الزحمه نظارت  حق

 چهار رشته

29/2 36/2 48/2 58/2 89/2 81/2 75/2 

مجموع درصد 

هاي طراحي  الزحمه حق

 و نظارت چهار رشته

17/4 29/4 51/4 69/4 25/5 11/5 5 

 

الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكـي سـاختمان كـه توسـط سـازمان                    حق  7-8,

هـاي   شود، معادل پنج در هزار هزينه ساخت و ساز ساختمان براساس قيمت          استان صادر مي  

كار به حساب سازمان استان واريـز          اين فصل خواهد بود كه توسط صاحب       10جدول شماره   

 .گردد مي

 

ها و مدارك فني ساختمان توسط سازمان استان          ها ، نقشه    الزحمه بازبيني طرح    حق  =-7,

هـاي سـاختمان موضـوع جـدول          الزحمه طراحي در هر رشته از رشته        معادل پنج درصد حق   

گـردد كـه       مـي   اين فصل تعيين   10هاي مندرج در جدول شماره           براساس قيمت  11شماره  

 .ربط به حساب سازمان استان واريز خواهد شد توسط مهندسان ذي
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,7-,B  الزحمه مجري در ازاي اجراي سـاختمان در مـواردي كـه بـه صـورت پيمـان                    حق

نامه انجـام شـود و        مديريت پروژه نسبت به ارايه خدمات مهندسي مطابق اين مجموعه شيوه          

آالت و    تجهيزات ، وسايل ، ماشـين       قبيل مصالح ،    هاي ساختمان از      صاحب كار تمامي هزينه   

  10الزحمـه مجـري حـداكثر حـدود           پيمانكاران را راسا پرداخت نمايد ، در اين حالـت حـق           

 توصـيه   10هاي موضوع جدول شـماره        درصد هزينه ساخت و ساز ساختمان براساس قيمت       

كـار و     ين صاحب شود كه طبق قراردادهاي همسان و شرايط عمومي و خصوصي قرارداد ب             مي

 .مجري منعقد خواهد شد

 

 هاي ساختماني ضرايب تكراري مربوط به طراحي مجموعه � ��	��� ����� 

 ضريب تكراردفعات تكرار ضريب تكراردفعات تكرار

2 50/67 17 92/26 

3 52/54 18 44/26 

4 47/47 19 00/26 

5 89/42 20 60/25 

6 63/39 25 99/23 

7 16/37 30 84/22 

8 22/35 35 97/21 

9 64/33 40 29/21 

10 33/32 45 74/20 

11 22/31 50 28/20 

12 27/30 60 56/19 

13 42/29 70 02/19 

14 59/28 80 60/18 

15 03/28 90 27/18 

 00/18  و بيشتر100 45/27  16
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 منظور تعيين حـدود صـالحيت مهندسـان داراي پروانـه اشـتغال ، فعاليتهـاي                  به :��&�<  

، » ب«،  » الـف «مهندسي ساختمان براساس پيچيدگي عوامل و حجم كار بـه چهـار گـروه               

اند و همچنين بـه منظـور تعيـين حـدود صـالحيت كاردانهـا و                  بندي شده   گروه» د«و  » ج«

هاي فني در ساختمان       اشتغال به كار فعاليت    هاي فني و معماران تجربي داراي پروانه        ديپلمه

» سـه «و  » دو«،  » يـك «كـار ، سـاختمانها بـه سـه گـروه              براساس پيچيدگي عوامل و حجم    

 .اند بندي شده تقسيم

پيچيدگي عوامل و حجم كار مذكور و متعاقب آن تقسيمات ساختمانها بـه چهـارگروه               

داث سـاختمانها در مراحـل      حـ الف ، ب ، ج و د تـابع تحليـل خـدمات مهندسـي مـوثر در ا                  

هاي ساختماني متعارف و معمـول در سـاخت و            ، نظارت و اجراي ساختمان به شيوه      طراحي

 . باشد سازهاي بناها در استانهاي كشور مي

اي  هـاي پايـه    هاي ساختماني متعارف و معمول، سـاختمانهاي بـا سـازه            ر از شيوه  منظو

 . اخته استس يا اسكلت فلزي يا بتن آرمه و يا پيش) بنايي(

پيچيدگي عوامل و حجم كارهاي ساختماني درارتباط مستقيم با دخالت فني هر كدام             

هاي مهندسي ساختمان موضوع قانون نهايتا به اين نتيجه رسيده اسـت كـه عوامـل                  از رشته 

 ،ساختمانها بـا سـه عامـل سـطح زيربنـا          اصلي موثر در تعيين اين پيچيدگي و حجم كار در           

 .شود ع كاربري سنجيده ميتعداد طبقات و نو 

 

هاي   عوامل سه گانه اصلي موثر در پيچيدگي و حجم كار در تعيين فعاليت ,�8,

 : باشد مهندسي ساختمان به شرح زير مي

 

و » الف« مترمربع در گروه     600 ساختمانها از نظر سطح زيربنا به ترتيب از يك تا             18-1-1

و » ج« مترمربـع در گـروه       5000 تـا    2001و از   » ب« مترمربـع در گـروه       2000 تا   601از  

 .اند بندي شده طبقه» د« مترمربع در گروه 5000بيشتراز 
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، » الف« طبقه از روي شالوده در گروه        2 و   1 ساختمانها از نظر طبقات به ترتيب         18-1-2

 طبقه روي شالوده در گروه 10 لغايت 6، از » ب« طبقه از روي شالوده در گروه 5 و 4 ، 3از 

 . اند بندي شده تقسيم» د« طبقه در گروه 10 بيشتر از و» ج«
 

اجرايـي آن     سـاختمان و خـصوصيات      كـاربري در طراحـي      نـوع    پيچيدگي دخالـت    18-1-3

بنـدي شـده    ها در قالب تقسيمات توزيع خدمات شهري طبقـه     كاربري  عملكرد  براساس حيطه 

عامـل  . ر سـاختمان دارد   كـا   بندي پيچيدگي   است و معيار كاربري قابليت مناسبي براي طبقه       

 100هـاي مـشمول مـاده         سـاختمان (كاربري عمدتا براساس پيشنهادات تقسيمات شـهري        

هاي  باشد و توزيع كاربري ، ناحيه، منطقه و شهر مي     ) برزن(محله  : شامل  ) ها  قانون شهرداري 

هاي جامع ، هادي و تفضيلي شهر مورد عمل شهرداريها و در مـواردي هـم          منعكس در طرح  

طريق مصوبات سازمانهاي متولي كاربري مانند سازمان نوسازي و توسعه و تجهيزمـدارس             از  

ربط بـراي سـاختمانهاي بـا         عمومي و يا سازمانهاي ذي      درباره ساختمانهاي با كاربري آموزش    

ساختمانها به لحاظ كاربري بـه  . كاربري بهداشتي ـ درماني و موارد مشابه قابل بررسي است 

 :گردند ي ميبند شرح زير تقسيم

   ���� �����	
���»كـه عملكـرد    ) بـرزن (هـا بـا حيطـه عملكـردي محلـه              كاربري : »��

  باشد مانند واحدهاي مسكوني ، تجاري كوچك ،         خدماتي ساختمان در محدوده كوچكي مي     

 ... ها و  ها ، كودكستانها ، كارگاه مدارس ابتدايي ، كلينيك

   ���� �����	
،  بĤنكها فرعي ناحيه مانند شعبات عملكردي   طههاي با حي     كاربري  :»�«���

 ...  هاي ورزشي ساده و  ها ، سالن ها ، خوابگاه متوسطه ، درمانگاه مدارس

   ���� �����	
هاي بزرگ ،     ها با حيطه عملكردي منطقه مانند فروشگاه         كاربري  :»�«���

پـست ، پلـيس ،      : ي  هاي فرعـي متـرو ، سـاختمانها         بيمارستانها ،  مراكز فرهنگي ، ايستگاه      

 ... .هاي كوچك و  نشاني ، شعب اصلي بانكها، مهمانپذيرها ، هتل آتش

   ���� �����	
ها ،    ها با حيطه عملكرد شهري و فراشهري مانند فرودگاه           كاربري  :»�«���

هاي اصلي مترو ،      ها ، مراكز اصلي مخابرات ، مراكز تحقيقاتي ، ايستگاه           ها ، دانشگاه    استاديوم

 ... .هاي بزرگ و  ي يادبود ، هتلبناها
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 كاربري ساختمان ميسر نباشد از طريق اسـتعالم از            در مواردي كه بررسي گروه      1ـ3ـ1ـ18

 . وزارت مسكن و شهرسازي ، حيطه عملكردي كاربري مورد نظر تعيين خواهد شد

 

دمات هر يك از عوامل سه گانه فوق به تنهايي گروه ساختمان را براي ارايـه خـ                  1-4 -18

در . نمايـد   هـاي مختلـف سـاختمان تعيـين مـي           مهندسي توسط مهندسان حقيقي در پايـه      

خصوص ارايه خدمات مهندسي ساختمان توسط اشخاص حقوقي دو عامل طبقه و كـاربري               

ساختمان مالك تعيين گروه ساختمان براي ارايه خـدمات مهندسـي خواهـد بـود و عامـل                  

 .باشد ص حقوقي موثر ميزيربناي ساختمان در ظرفيت اشتغال اشخا

 

هـاي     حدود صالحيت مهندسان تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي در تهيه طرح            8�2,

ب ، ج و د بـه شـرح           هاي ساختماني الـف ،      تأسيساتي و همچنين نظارت آن براي تمام گروه       

 .باشد  مي13جدول شماره 

 

در » ويـژه «و  » د« انجام خدمات طراحـي ، نظـارت و اجـراي سـاختمانهاي گـروه                 8�3,

هاي هفتگانه ساختمان ،  تـا زمـاني كـه پروانـه اشـتغال در پايـه ارشـد صـادر                        تمامي رشته 

  سـال سـابقه      18نگرديده است توسط دارندگان پروانه اشتغال مهندسي پايه يك با بيش از             

كار و دارنده صالحيت در آن گرايش انجام پذيرد و در اين حالت ظرفيت اشتغال ايـن گونـه            

 . در پايه ارشد محاسبه و منظور شوداشخاص

 

هايي كه طراحان ، ناظران و مجريان اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي داراي                  در محل   ��8,

پروانه اشتغال به تعداد كافي نباشد يا وجود نداشته باشد هيأت سه نفره با پيشنهاد سـازمان          

ون تـصميم گيـري      آئين نامه اجرايـي قـان      12 ماده   2 و   1استان ، در چهارچوب تبصره هاي       

 . خواهند نمود
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برقـي بـراي هـر يـك از      مكانيكي و تأسيسات   مهندسان تأسيسات بندي صالحيت  ـ طبقه 13جدول شماره 

 ساختمان هاي  گروه
      
 صالحيت

 گروه

 ساختمانها

 تهيه طرح

 مكانيكي  تأسيسات

 :توسط 

 تهيه طرح 

 :توسط  برقي  تأسيسات

 طرح  نظارت بر

  نيكيمكا  تأسيسات

 :توسط

 نظارت بر طرح 

 :توسط  برقي  تأسيسات

 »الف«گروه 
 مهندس مكانيك 

  يا باالتر3پايه 

 مهندس برق 

  يا باالتر3پايه 

 مهندس مكانيك 

  يا باالتر3پايه 

 مهندس برق 

  يا باالتر3پايه 

 »ب«گروه 
 مهندس مكانيك

  يا باالتر2 پايه 

 مهندس برق 

  يا باالتر2پايه 

 نيك مهندس مكا

  يا باالتر3پايه 

 مهندس برق

  يا باالتر3 پايه 

 »ج«گروه 
 مهندس مكانيك 

  يا باالتر1پايه 

 مهندس برق 

  يا باالتر1پايه 

 مهندس مكانيك 

  يا باالتر2پايه 

 مهندس برق 

  يا باالتر2پايه 

 »د«گروه 
 مهندس مكانيك 

 ارشد

 مهندس برق

  ارشد

 مهندس مكانيك 

  يا باالتر1پايه 

 هندس برقم

  يا باالتر1پايه 

 

هاي شهرسازي به شرح جدول       حدود صالحيت مهندسان شهرساز در تهيه طرح         � � 8,

 .باشد  مي14شماره 
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 ����� ���	
 هاي شهرسازي حدود صالحيت مهندسان شهرساز در تهيه طرح �
 شهرسازي

 ها تهيه انواع طرح ماده
پايه 

3 

پايه 

2 
 ارشد 1پايه 

 شهرسازي
ريزي  برنامه

 شهري

طراحي 

 شهري

  * * + - - -  طرح كالبدي ملي 1

  * * + + - - با هر مقياس اي طرح كالبدي منطقه 2

  * * + + + +  هزار جمعيت400تا 

   فراگير شهرستان  و   جمعيت  نفر ميليون  تا يك 

 شهر مركز استان
- + + + * *  3 

يك يا (طرح جامع ناحيه 

 )چند شهرستان

  * * + + - - بيشتر از يك ميليون نفر جمعيت

4 
طرح ساماندهي مجموعه 

 روستايي
 با هر مقياس

+ + + + * *  

5 
هاي راهبردي و  طرح

 يابي نمكا
 با هر مقياس

- + + + * *  

 * * * + + - - با هر مقياس طرح جامع مجموعه شهري 6

 * * * + + + + ركز استان هزار نفر و شهرهاي م200جمعيت تا 

 طرح جامع شهر 7 * * * + + + - ميليون نفر جمعيت تا يك

 * * * + + - - جمعيت بيش از يك ميليون نفر

 * * * + + + +  نفر جمعيت000/100تا 

 )شهرجديد(طرح جامع  8 * * * + + + -  نفر جمعيت000/200تا 

 * * * + + - -  نفر جمعيت000/200بيش از 

 * * * + + + + با هر مقياس ي شهر يا روستا هاد طرح 9

 * * * + + + +  هزار نفر200جمعيت تا 

 10 * * * + + + - جمعيت تا يك ميليون نفر
طرح تفصيلي شهرها 

 )موجود و جديد(
 * * * + + - - جمعيت بيش از يك ميليون نفر

11 

طرح 

مسكوني،صنعتي،تور(شهرك

 ...)يستي و 

 با هر مقياس

+ + + + * * * 

 * * * + + + +  هزار نفر جمعيت200در شهرهاي تا 

 12 * * * + + + - در شهرهاي تا يك ميليون نفر جمعيت

هاي نوسازي، بازسازي  طرح

و بهسازي بافتهاي قديمي و 

 * * * + + - - ميليون نفر جمعيت در شهرهاي بيش از يك فرسوده

 * * * + + + +  هكتار50تا مساحت 

 13 * * * + + + -  هكتار150تا مساحت 
طرح آماده سازي 

 هاي جديد شهري توسعه
 * * * + + - -  هكتار150بيش از 

14 
ريزي انطباق كاربري  برنامه

 اراضي شهري
 با هر مقياس

- + + + * * * 

 *  * + + + + با هر مقياس طرح جزييات شهرسازي 15

 *  * + + + + كتارتا مساحت يك ه

 طرح تفكيك اراضي شهري 16 *  * + + + - تا مساحت پنج هكتار

 *  * + + - - مساحت بييش از پنج هكتار
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هاي فوق بايد زير نظر و با مـسووليت مهندسـان شهرسـاز و واجـد      كليه طرح   1 ـ  5ـ 18

ها توسط اشخاص حقوقي تهيه گردند بايستي         صالحيت تهيه شود و در صورتي كه اين طرح        

ي از مهندسان فوق با توجه به حدود صالحيت خود در تهيه طرح مشاركت عملي               حداقل يك 

 .داشته و طرح به تاييد وي برسد

 

ريـزي و طراحـي شـهري     هاي مشترك بـراي برنامـه   در مواردي كه صالحيت  2 ـ  5 ـ  18

تعيين شده است مشاركت عملي هر دو گرايش و تاييد طرح توسـط آنهـا               ) 14 تا   6/�.-  (

 . الزامي است

 

هـاي شهرسـازي بـه شـرح          بردار در تهيه طـرح      حدود صالحيت مهندسان نقشه      % ـ 8,

 .باشد  مي15جدول شماره 

 

هاي شهرسازي به شرح جـدول   حدود صالحيت مهندسان ترافيك در تهيه طرح         7 � 8,

 باشد  مي16شماره 

 

ح جـدول   سازي به شر    برداري در امور ساختمان     حدود صالحيت مهندسان نقشه      8 � 8,

 .باشد  مي17شماره 

 

هاي    مسئوليتمهندسان و    هاي ساير   صالحيت في نا 17جدول   موضوع هاي  صالحيت =ـ8,

 كه به موحب جدول حدود صالحيت منـدرج در           اي از امور  فوق      ناشي از آن براي انجام پاره     

 امـور   مهندسي و كنترل سـاختمان در انجـام         نامه اجرايي قانون نظام      آيين 12 ماده   2تبصره  

هـاي سـاختمان      باشد ، اين توضيح در مورد ساير رشـته          نظارت و اجرا تعيين شده است نمي      

 .نيز صادق است
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 ����� ���	
 هاي شهرسازي بردار در تهيه طرح حدود صالحيت مهندسان نقشه  ��
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 هاي شهرسازي حدود صالحيت مهندسان ترافيك در تهيه طرح ـ16	��� ����� 

ف
دي

ر
 

 ريزي، طراحي و نظارت انوع فعاليتهاي برنامه
 بندي مهندسان طبقه

 مقياس
 1پايه  2پايه  3پايه 

پايه 

 ارشد

 + + - - ر مقياسبا ه اي ملي و منطقه) ساماندهي(طرح مطالعات ترابري طرح جامع  1

 + + + +  هزار نفر جمعيت100تا 

 + + + -  هزار نفر جمعيت500تا 

 + + - - تا يك ميليون نفر جمعيت
2 

يك يا چند (ناحيه ) ساماندهي(مطالعات ترابري طرح جامع 

 )شهرستان

 + - - - ميليون نفر جمعيت بيش از يك

 + + - - هر مقياس با  هاي راهبردي و مكانيابي تسهيالت طرح 3

 + + + + با هر مقياس روستايي) ساماندهي(مطالعات ترابري طرح جامع  4

 + + - - با هر مقياس مجموعه شهري) ساماندهي(مطالعات ترابري طرح جامع  5

 + + + +  هزار نفر جمعيت50تا 

 + + + -  هزار نفر جمعيت100تا 

 + + - -  هزار نفر جمعيت200تا 
 مطالعات ترابري طرح جامع شهرهاي جديد 6

 + - - -  هزار نفر جمعيت200بيش از 

 + + + + با هر مقياس مطالعات ترابري طرح هادي شهر يا روستا 7

 + + + +  هزار نفر جمعيت100تا 

 + + + -  هزار نفر جمعيت500تا 

 + + - - جمعيتتا يك ميليون نفر 
 شهرها) ساماندهي(مطالعات ترابري طرح جامع  8

 + - - - بيش از يك ميليون نفر جمعيت

 + + + -  هزار نفر جمعيت100تا 

 + + + -  هزار نفر جمعيت500تا 

 + + - - تا يك ميليون نفر جمعيت
 )موجود و جديد(مطالعات ترابري طرح تفصيلي شهرها  9

 + - - - بيش از يك ميليون نفر جمعيت

 + + + + با هر مقياس )صنعتي، مسكوني، توريستي(طرح شهرك مطالعات ترابري  10

 هزار نفر 100در شهرهاي تا 

 جمعيت
+ + + + 

 هزار نفر 500در شهرهاي تا 

 جمعيت
- + + + 

 + + - - در شهرهاي تا يك ميليون نفر جمعيت

 هاي ساماندهي مركز شهر و بافتهاي قديمي مطالعات ترابري طرح 11

ميليون  يش از يكدر شهرهاي ب

 نفر جمعيت
- - - + 

 + + + +  هكتار10تا مساحت 

 + + + -  هكتار50تا مساحت 

 + + - -  هكتار150تا مساحت 
 هاي جديد شهري سازي توسعه هاي آماده مطالعات ترابري طرح 12

 + - - -  هكتار150مساحت بيش از 

13 
فيل طولي و عرضي پالن، پرو(طراحي جزييات فني و هندسي معابر 

 )و حجم عمليات خاكي
 + + + + با هر مقياس

 + + + + با هر مقياس طراحي فني و هندسي گذربندي تفكيك اراضي 14

 + + + + تا مساحت يك هكتار

 + + + -  هكتار5تا مساحت 

 + + - -  هكتار15تا مساحت 
 طرح تسهيالت و تجهيزات ترافيك 15

 + - - - ر هكتا15مساحت بيش از 

 + + - - با هر مقياس ارزيابي ايمني و تصادفات 16

 بندي مهندسان در هر مورد مطابق مقياس و طبقه 16 تا 1نظارت بر اجراي موارد  17
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 سازي برداري در امور ساختمان حدود صالحيت مهندسان نقشه - �

پايه 

 ارشد
 3پايه  2پايه  1پايه 

گروههاي 

ساختما

 ني

  خدماتنوع

ف
دي

ر
 

+ + + + 

وه
گر

ي 
ام

تم
 

ي
ان

تم
خ
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 مورد درخواست... هوايي يا  ـ   تعيين موقعيت ملك بر روي نقشه1ـ1

 محل دقيق ملك بر روي زمين) پياده كردن(ـ   مشخص كردن 2ـ1

ـ   تعيين مساحت امالك و تعيين ابعاد و مختـصات دقيـق آن و                3ـ1

 ات اسناد مالكيتتطبيق با حدود مشخص

ـ   تهيه نقشه توپوگرافي بزرگ مقياس در سيـستم مختـصات و              4ـ1

 سيستم تصوير از زمين مورد نظر 

 ـ   تهيه مقاطع طولي و عرضي از معابر5ـ1

گذاري تراز صفرساختمان و ثبـت آن         ـ   تعيين بر و كف و عالمت        6ـ1

 مناسب در محل

1 

+ + + + 
 ـ   كنترل استقرار درست ساختمان در سطوح قايم و افقي 1ـ2

 ها ها و پاركينگ بندي محوطه ـ   كنترل شيب2ـ2

+ + + - 

وه
گر

ي 
ام

تم
 

ي
ان

تم
خ

سا
ي 

ها
 

)
ـ 

ف 
ال

 د
 ـ

ج
ـ 

ب 
( 

هـاي    ـ   كنترل جابجايي نشت و تغيير شكل ساختمان و زمـين            3ـ2

مجاور آن در حين سـاخت و بعـد از آن ناشـي از عوامـل و حـوادث                   

 طبيعي و انساني

2 

+ + + + 

وه
گر

ي 
ام

تم
 

ي
ان

تم
خ

سا
ي 

ها
 

)
 د

 ـ
ج

ـ 
ب 

ـ 
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هـاي    هاي الزم براي تفكيك واحدهاي موجود در مجتمـع          تهيه نقشه 

 ساختماني
3 
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سـاختمان   فني و ملكي  است كه حاوي اطالعات       سندي    ساختمان   فني و ملكي       شناسنامه

بـا    سـاختماني همـراه     گردد و دركليه نقل و انتقـاالت        استان صادر مي    سازمان    بوده و توسط    

ه  سـاختماني كـ     گـردد تـا از مشخـصات        داران مـي  يـ  خر  هاي چون سـاخت ، تحويـل        نقشه

 .شوند نمايد مطلع   مي خريداري

ــاهري داراي     ــصات ظ ــاظ مشخ ــه لح ــاختمان ب ــي س ــي و ملك ــنامه فن ــادشناس   ابع

متر بوده و برگهاي اصلي آن از جـنس كاغـذ كتـان و مجلـد بـه جلـد                       سانتي 5/22 × 5/16

باشد ، شناسنامه فني و ملكـي سـاختمان در كـل كـشور توسـط                  گور طاليي رنگ مي     گالين

هـا    هـاي اسـتان     وزارت مسكن و شهرسازي به صورت همسان تهيه شده و در اختيار سازمان            

 .گيرد قرار مي

كار ساختمان     شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز به منظور صدور پايان          يك نسخه از  

صـدور شناسـنامه فنـي و ملكـي سـاختمان           . شـود   تحويل مرجع صدور پروانه ساختمان مي     

باشد كه مشتمل بر جداول مربـوط بـه           ساختمان مي   اطالعات  مستلزم تهيه و تكميل دفترچه    

اختمان است و نهايتا منجر به صدور شناسـنامه    س  روند تهيه طرح ، اجرا ، نظارت و اطالعات        

ها به تعدادكافي در اختيـار دفـاتر مهندسـي            شود كه اين دفترچه     ساختمان مي   فني و ملكي    

 .شود ساختمان قرار داده مي حقوقي طراحي و طراحان
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 صدور پروانه ساختمان به شهرداري يا        صاحب كار با در دست داشتن درخواست        19-1-1

ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مراجعه نموده و با ارايه مـدارك الزم تـشكيل پرونـده                 

 .دهد مي

 

كـار   مرجع صدور پروانه ساختمان  پس از بررسي مدارك و درخواسـت صـاحب            19-1-2

 .نمايد اقدام مي) دستور نقشه(نسبت به صدور مجوز تهيه نقشه 

 

به يكي از دفـاتر     ) دستور نقشه (كار با در دست داشتن مجوز تهيه نقشه           صاحب  19-1-3

نامـه   مهندسي يا اشخاص حقوقي طراحي ساختمان جهت تهيه طـرح موضـوع ايـن شـيوه       

 .نمايد مراجعه مي

 

طراح ساختمان ضمن تهيه نقـشه معمـاري منطبـق بـر ضـوابط شهرسـازي و                   19-1-4

هاي معماري تهيه شده را جهت كنترل ضـوابط            نقشه مقررات ملي ساختمان يك نسخه از     

نمايد و شـهرداري در صـورتي كـه در            شهرسازي تحويل مرجع صدور پروانه ساختمان مي      

 نقشه هاي معماري داراي نقص يا ايراد باشد ، موارد را رسماً و كتباً به طراح اعالم نموده و                  

 .دهد آن را براي اصالح به طراح عودت مي

 

هـاي معمـاري ،        صدور پروانه ساختمان  در صـورت كامـل بـودن نقـشه              مرجع  19-1-5

هـاي    نسبت به صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهيه و تكميل نقـشه             

 .نمايد اجرايي را مي

 

اي و تأسيساتي را تهيه كـرده         هاي اجرايي معماري ، سازه       طراح ساختمان نقشه    19-1-6

نمايـد و يكـسري كامـل از     تمان را تكميـل و تاييـد مـي    و جداول دفترچه اطالعـات سـاخ      
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 سـازمان اسـتان آن ارايـه        هاي تهيه شده را جهت كنترل مقررات ملي ساختمان بـه            نقشه

 .نمايد مي

 

هاي مربوط را با توجه به        سازمان استان ضمن بازبيني مدارك ارايه شده ، نقشه          19-1-7

نمـوده و در صـورت نداشـتن ايـراد          مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسـازي ، كنتـرل           

زيربنايي ساختمان يا مجتمـع يـا مجموعـه سـاختمان را در بخـش  مربـوط بـه طراحـي                      

 . نمايد ساختمان در دفترچه اطالعات ساختمان ثبت مي

 

هاي ارايه شده داراي ايراد باشـد ، سـازمان اسـتان كتبـاً و                  در صورتي كه نقشه     19-1-8

 و طراح نسبت به اصالح و ارسال آن به سازمان استان اقـدام              نمايد  رسماً به طراح اعالم مي    

ها و تاييد آن توسط سازمان اسـتان نبايـد از             خواهد نمود ، در هر حال مدت بررسي نقشه        

 .يكماه تجاوز نمايد

 

سازمان استان پس از معرفي مجري مورد نظر مالـك بـه سـازمان اسـتان ، بـا                     19-1-9

ك و مجري ، دفترچه اطالعـات سـاختمان تكميـل شـده             دريافت يك نسخه از قرارداد مال     

توسط طراح را تحويل مجري نموده و وي را به همراه ناظران حقيقي يا حقوقي سـاختمان     

نمايـد ، يـك نـسخه از معرفـي نامـه نـاظران                به مرجع صدور پروانه ساختمان  معرفي مي       

ي كـار مـورد نظـر       گردد در ضمن تعـداد و زيربنـا         مذكور به مالك و مجري نيز تحويل مي       

 .گردد توسط سازمان استان در دفتر كنترل ظرفيت اشتغال مجريان ثبت مي

 

 شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان              19-1-10

هاي مصوب در اختيار مجري و يك نسخه بـه هريـك از        يك نسخه از آن را به همراه نقشه       

 .هدد مهندسان ناظر قرار مي

 

هاي مصوب را      مجري مكلف است تصوير پروانه ساختمان و يك نسخه از نقشه            19-1-11

 .استان تحويل نمايد به سازمان 
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 مجري مكلف است اطالعات عمليات اجرايي را مرحله به مرحلـه در دفترچـه                 19-1-12

پـس از   . هاي ناظران را در هر مرحلـه اخـذ نمايـد            اطالعات ساختمان وارد نموده و تاييديه     

تكميل و تاييد جداول مربوطه در پايان كار دفترچه را به منظور صدور شناسـنامه فنـي و                  

 .ملكي ساختمان به سازمان استان تحويل دهد

 

هاي موجـود در دفترچـه اطالعـات          سازمان استان براساس اطالعات و تاييديه       19-1-13

روز صادر نموده و جهت      15ساختمان ، شناسنامه فني و ملكي ساختمان را حداكثر ظرف           

 .دهد ارايه به مرجع صدور پروانه ساختمان  در اختيار مجري قرار مي

 

كار ، شناسـنامه فنـي و ملكـي            مجري مكلف است جهت دريافت گواهي پايان        19-1-14

ساختمان صادر شده توسط سازمان استان را در اختيار مرجع صدور پروانه ساختمان قـرار           

لفند گواهي پايان كار را براساس شناسنامه فني و ملكي ساختمان           داده و مراجع مذكور مك    

 .صادر نمايند

 

 استنكاف از ثبت اطالعات ساختمان از جانب طراحان ، ناظران و مجريـان بـه                 19-1-15

 .باشد عنوان تخلف محسوب و توسط سازمان استان قابل پيگرد مي

 

شـوند پـس از صـدور         ساخته مي هايي كه با يك پروانه ساختماني          در مجموعه   19-1-16

شناسنامه فني و ملكي ساختمان ، به ازا هر واحد يـك نـسخه مـصدق شناسـنامه فنـي و                     

ملكي ساختمان با قيد توضيحات الزم بنابر تقاضاي مالكان توسط سازمان اسـتان صـادر و                

 .گيرد در اختيار آنها قرار مي

 

 .شود بالمانع است ين ميصدور المثني طبق ضوابطي كه توسط سازمان تعي  19-1-17
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هر نهاد يا شخص وارد كننده اطالعات فقط در قبال اطالعـات خـود مـسوول                  19-1-18

سقم اطالعات وارد شده توسط نهاد يا شخص ديگر مسووليتي  باشد و در برابر صحت و مي

 .ندارد
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 شيوه نامه تعيين حدود صالحيت و ظرفيـت اشـخاص حقـوقي كـه بـه وسـيله             : 20ماده  

ت و برنامه ريزي كشور تشخيص صالحيت و تعيـين ظرفيـت شـده يـا مـي               سازمان مديري 

شوند ، به تصويب سازمان مذكور و وزارت مسكن و شهرسازي رسيده و طـي نامـه شـماره        

 به مراجع ذي ربط ابالغ شده است ، عيناً به شـرح زيـر               ����/14/5 مورخ   26333/400

 :نقل مي شود 
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 . است1374 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال : قانون    1-1

 

 . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است :سازمان مديريت    1-2
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 . سازمان نظام مهندسي ساختمان استان است: سازمان استان    1-3

      

 ضوابط و مقررات مصوب، ساخت       كليه عملياتي است كه طبق     : پروژه ساختماني       1-4

و تأسيس و بازسازي آنها منوط به قبـول مـسئوليت و تأييـد متخصـصان ذي صـالح بـراي                     

طراحي، محاسبه و نظارت بر طرحهايي است كه اعتبار آنها از محل بودجـه عمـومي كـشور                  

تأمين نشده باشد و شامل ساخت و ساز جديد و احداث بنا در سطح يا طبقـات و بازسـازي                    

 .شود  مينيز

 

كليه فعاليت ها و خدماتي است كه منجر بـه تهيـه و تأييـد                : طراحي و محاسبه        1-5

در رشته هاي مختلف مهندسي ) مقدماتي و اجرايي(نقشه هاي الزم  براي هر يك از مراحل        

اين خدمات بايد از هر حيث جامع و كامل بوده و مطابق با مقررات ملي ساختمان،   .مي گردد 

ها، استانداردها، ضوابط و مقررات شهرسازي و دستورالعمل شرح خـدمات مـصوب              آيين نامه 

مــسئوليت صــحت  طراحــي و محاســبه در هــر پــروژه . وزارت مــسكن و شهرســازي باشــد

  قانون با اشخاص حقـوقي ذي        31ساختماني در حدود شرح خدمات مصوب به استناد ماده          

 .ربط مي باشد

 

دتي است كه در قرارداد بين كارفرما و اشخاص م :مدت زمان طراحي و محاسبه     1-6

 .  حقوقي ذي ربط تعيين شده است

 

مجموعه خدماتي اسـت كـه بـراي حـصول اطمينـان از انطبـاق عمليـات           : نظارت      1-7

ها و مشخصات فني عمومي و خصوصي كار ارائه شده توسط             ساختماني و تأسيساتي با نقشه    

 .گيرد مهندسان مشاور طراح انجام مي

 

مهندسي است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي بوده و بـراي              :ناظر مقيم     - 1-8

نظارت بر انجام امور اجرايي در حدود صالحيت خود در هر بخش به صـورت تمـام وقـت در     

 . كارگاه ساختماني حضور داشته باشد
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ص حقـوقي    زمان تعيين شده در قرارداد بين كارفرما و اشـخا          :مدت زمان نظارت       1-9

 .براي نظارت بر اجراي پروژه موضوع قرارداد است

 

عبارت  از طراحـي يـا محاسـبه، يـا نظـارت و يـا اجـراي يـك پـروژه                       : واحد كار      1-10

 .ساختماني است

 

بناهايي است كه طراحي معمـاري ، سـازه ، تأسيـسات           : گروه ساختمانهاي ويژه      1-11 

، يك يا چند رشته ، نياز به كنترل بسياردقيقي          مكانيكي وتأسيسات برقي آن ، بنابرضرورت       

جزو » بارهاي وارد بر ساختمان   «دارد و در مبحث ششم مقررات ملي ساختمان تحت عنوان           

باشد   گروه بندي ساختمانهاي با اهميت زياد قراردارند ومورد استفاده آنها كامالً تخصصي مي            

نياز به كنترل دقيق شرايط هـوا،       وهمچنين ساختمانهايي كه تأسيسات مكانيكي يا برقي آن         

دما ، رطوبت ، پاكيزگي ، فشارهاي نـسبي ، صـدا ، ولتـاژ و فركـانس خـاص دارنـد و داراي                        

 .تجهيزات با كاربري خاص مي باشند

 

 ����" : #���$ 

 

�� :شرايط الزم براي تعيين حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال به كار اشخاص حقوقي   "

 .ان نظام مهندسي ساختمان استان باشند شخص حقوقي عضو سازم-الف 

 حداقل دونفرازاعضاي هيات مديره يا مديران شخص حقوقي داراي پروانـه اشـتغال بـه                -ب  

 .هاي اصلي ساختمان و شاغل تمام وقت در دفتر مشاور باشد كارمهندسي در رشته

اراي پروانه اشتغال حقوقي بنام مهندسين مشاور با مديريت مـدير عـاملي كـه حـداقل د                -پ

پروانه اشتغال به كار مهندسي در يكي از رشته هاي اصلي يا مرتبط يا مديريت موضوع ايـن                  

 .قانون باشد

 در سـازمان    74مديران عامل شركتهاي مهندسين مشاور كه قبل از اسفندماه سال            : تبصره

 .نمي باشند) پ(مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صالحيت شده اند مشمول بند 
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"� : دارك مورد نياز براي صدور پروانه صالحيت  م   "

  گواهي تأييد صالحيت در رشته يا رشته هاي مورد درخواست از سازمان مديريت -الف 

 . تصوير كارت عضويت معتبر در سازمان نظام مهندسي  ساختمان استان-ب 

در  (  تصوير پروانه اشتغال به كار اعضاي هيـأت مـديره، شـركا ، شـاغلين و مـديرعامل                  -پ  

 .حداقل دو نفر )  صورت دارابودن پروانه اشتغال 

 . تصوير شناسنامه اعضاي هيات مديره-ت 

 ارائه خود اظهاري مبني بر شاغل تمام وقت بودن يا نيمه وقت بودن شاغلين در شركت -ث 

 .در دفاتر اسناد رسمي

 . فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال-ج 
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  ����% �حدود صالحيت اشخاص حقوقي كه گواهينامه تـشخيص صـالحيت از سـوي               

باشند ، براي انجام خدمات مطالعات مقدماتي و نهـايي در امـور               سازمان مديريت  را دارا مي     

هـاي هفتگانـه معمـاري، عمـران،      طراحي، محاسبه و نظارت بـر اجـراء سـاختمان در رشـته       

ي أسيسات برقي، شهرسازي، ترافيك و نقشه برداري بـا رعايـت بنـدها            تأسيسات مكانيكي، ت  

 .گردد شوند، تعيين مي  تشخيص صالحيت مياي كه مشروح زير در همان رشته و درجه

%�بندي اشخاص حقوقي با توجه به پروانه اشـتغال           در ساير رشته هاي مورد تقاضا پايه          �

هاي ارشـد، يـك،      يرعامل و شاغلين به پايه       مديره، شركاء، مد     كار مهندسي اعضاي هيأت     به

 . گردد شرح بند زير تعيين مي هدو، سه در هر رشته تقسيم و ب

%� براي اخذ پروانه اشتغال به كار حقوقي در هر رشته و پايه عضويت يك مهنـدس در                   "

براي اخذ پايه ارشد در هر رشـته يـك مهنـدس پايـه     . (رشته و پايه مورد تقاضا الزامي است  

 .)آن رشته و ساير پايه ها به همين ترتيب خواهد بود د درارش

 

 صالحيت اشخاص حقوقي در بخش طراحي، محاسبه و نظارت در هر رشته در              - & ����

 :پايه هاي مختلف به شرح جداول زير تعيين مي شود
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 جدول طبقه بندي صالحيت اشخاص حقوقي در بخش طراحي و محاسبه در هر رشته

 گروه ساختمان قي در هر رشتهرتبه شخص حقو

 الف 3  

 الف و ب 2

 الف ، ب ، ج  1

 الف ، ب ، ج ، د  ارشد

 

 

 بندي صالحيت اشخاص حقوقي در بخش نظارت در هر رشته جدول طبقه

 

 گروه ساختمان پايه شخص حقوقي در هر رشته

 الف و ب 3

 الف ، ب ، ج 2

 الف ، ب ، ج و د 1  

  ج ، د  الف ، ب ، ارشد



 مبحث دوم

 

 

162 

 

 

»� ��	« 

������ ��!"# 

 

 

 ظرفيت اشخاص حقوقي تعيين شده از سوي سازمان مديريت براي پروژه هـاي   $ '���� 

دولتي به ميزان تعيين شده در گواهينامه تشخيص صالحيت پا برجا بوده و به طور همزمان                

مي توانند براسـاس ظرفيـت و صـالحيت تعيـين شـده ايـن دسـتورالعمل در پـروژه هـاي                       

 .ولتي فعاليت نمايندغيرد

 

  ����(�توان  مهندسي، عبارت است از    براي پروژه هاي غيردولتي ظرفيت اشتغال به كار        

مهندسي  امكان ارائه خدمات مهندسي توسط اشخاص حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار            و

مدت زمان معين ، اين مدت درخصوص اشخاص حقـوقي كـه نـسبت بـه ارائـه خـدمات                 در

 هاي ساختمان مي پردازند يك سال تمام محاسبه شـده اسـت و              حاسباتي رشته طراحي يا م  

اجراي سـاختمان مبـادرت    خصوص اشخاص حقوقي كه نسبت به ارائه خدمات نظارت بر       در

بتداي شروع نظارت تا پايان      ورزند به صورت دوره اي تعيين ميشود، به اين ترتيب كه ازا             مي

براي كنتـرل   .  محاسبه ميشود   ه شهرداري يك دوره   ارسال گزارش آن ب    مرحله نازك كاري و   

تعداد كاراست ، اين توان      ظرفيت اشتغال به كار مهندسان مشاور كه عبارت ازسطح زيربنا و          

ايـن حالـت تعـداد كاروزيربنـاي كارهـاي طراحـي             گـردد در    دريك برش زماني تعيين مـي     

 .نظارت با ضريب يك محاسبه ميشود و �/� يامحاسبه با ضريب

 

���  �)� ظرفيت اشتغال به كار مهندسي اشخاص حقوقي كه نـسبت بـه ارائـه خـدمات                  

هاي هفتگانه ساختمان مبادرت مي ورزند در هر رشته برابر مجموع ظرفيـت               مهندسي رشته 

مديره، مدير عامل ، شركاء و شاغلين در شـركت تعيـين              كار حقيقي اعضاي هيأت     اشتغال به 

 درصـد مجمـوع     50:  در هر رشته عبارت اسـت از         گردد و تعداد كارهاي شخص حقوقي       مي
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مديره، مدير عامل ، شركاء و شاغلين در مهندسـين مـشاور در               تعداد كار مجاز اعضاي هيأت    

 . رشته اي كه براي اشخاص حقيقي آنان تعيين گرديده است

 

��در صورتيكه اشخاص حقيقي شاغل در شركت در بخش هاي دولتي، نيمـه دولتـي و         (

زمانها و نهادهاي عمومي اشتغال به كـار داشـته و بـه صـورت پـاره وقـت در                    خصوصي و سا  

 درصد ظرفيت اشـتغال     &%شركت فعاليت نمايند ظرفيت اشتغال به كار آنها عبارت است از            

شخص حقيقي خواهد بود كه احراز آن از طريق خود اظهاري انجام پذيرفته و چنانچه اثبات         

واقع خود اظهاري يا عمل نموده است به مدت         گردد شخص حقيقي شاغل در شركت خالف        

دوسال از ارائه خدمات مهندسي طراحي و محاسبه و سه سـال از خـدمات نظـارتي محـروم                   

شده و نمي تواند در اين مدت از ظرفيت اشتغال به كار خود بـه صـورت حقيقـي نيـز نمـي          

ند اشتغال بـه كـار      در اين مدت به عنوان مجري ساختمان نيز نمي توا         . (تواند استفاده نمايد  

منظور مرجع صدور پروانه ساختمان هنگام ارجاع كار به اشخاص حقوقي             بدين.) داشته باشد 

بايست از مشاركت يا عدم مشاركت آنان در استفاده از ظرفيت اشتغال     و اشخاص حقيقي مي   

اعـضاي هيـأت مـديره،      . كار شخص حقوقي و حقيقي و مقادير آن اطمينان حاصل نمايـد             به  

عامل، شركاء بايد شاغل تمام وقت باشند و چنانچه خالف واقـع خوداظهـاري يـا عمـل                مدير

 .    ربط ابطال خواهد گرديد نموده يا نمايند، پروانه اشتغال به كار حقوقي ذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبحث دوم

 

 

164 

 

»� ��	« 

'()*+ ��)( 

 

  ����* � اشخاص حقوقي دربخش نظارت برساختمانهايي كه به موجب اين دستورالعمل           

فاده مجري ساختمان درآنها الزامي است ، مكلفند نسبت به اجـراي سـاختمان توسـط                ، است 

لـذا صـدور پروانـه سـاختماني وشـروع هرگونـه عمليـات              . مجري اطمينان حاصـل نماينـد       

ساختماني درساختمانهايي كه مشمول دستورالعمل مجريان ساختمان مي باشند ، منوط به            

پروانـه  . ص حقيقي توسط صاحب كار مي باشد      معرفي وي به شخ    داشتن مجري ساختمان و   

ساختمان ومجوز شروع عمليات ساختماني بايـد داراي امـضاي اشـخاص حقـوقي ذي ربـط                 

 .ومجري باشد

 

 چنانچه به دليل پايان يافتن مـدت قـرارداد يـا فـسخ يـا ابطـال آن و يـا سـلب                        ������  

شـود، عمليـات    صالحيت يا هردليل قانوني ديگـر ، ادامـه كـار شـخص حقـوقي غيـرممكن                  

. ساختماني متوقف شده وشروع مجدد آن منوط به وجود شخص حقوقي جديد خواهد بـود                

دراين گونه موارد مرجع صدورپروانه ساختمان موظف است ازادامه كار كارتا معرفي شـخص              

 .حقوقي صاحب صالحيت جديد جلوگيري بعمل آورد

 

صور شخص حقيقي به هردليـل       درصورتيكه صاحب كار، اجراي پروژه را بدون ق        �+�����  

 از بـدو   درصد مدت مندرج درقرارداد به تأخير بياندازد وموضوع ايـن تعليـق كـار           20بيش از 

شروع تا پايان مدت مذكور مورد تأييد سازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان قرارگيـرد                 

 شخص حقوقي مجاز خواهد بود تا تعيين تكليف كارنسبت به ارائه خدمات مهندسـي پـروژه               

 .ربط اقدام نمايد ديگري درحدود ظرفيت تعيين شده ازطريق مرجع ذي
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 چنانچه كارشناسان شاغل در شركت كه ظرفيت اشتغال به كار حقيقي آنان به              , ������  

صورت حقوقي محاسبه گرديده است يا شركت با رعايت  ضوابط و مقررات قـانوني از ادامـه                  

اتب حداكثر ظرف مـدت يـك هفتـه كتبـاً بـه             همكاري با شاغلين انصراف حاصل نمايند مر      

وزارت مسكن و شهرسازي اعالم گرديده و ظرفيت اشتغال به كار شركت مجدداً تعيين و به                

مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم خواهد شد و ظرفيت اشتغال به كار استفاده شده توسط               

يز عيناً از سـقف     شاغلين در شركت كه از محل پروانه حقيقي به صورت حقوقي بوده است ن             

توضيح اينكه مـسئوليت ناشـي از    . ظرفيت اشتغال به كار شخص حقيقي كسر خواهد گرديد        

 آيين نامـه اجرايـي قـانون        16كارهاي در دست اقدام شخص حقوقي در حوزه  شمول ماده            

 .قراردارد

 

�� اشخاص حقوقي موظفند در صورتيكه در تركيب اعضاي هيأت مديره، مـديرعامل و                ��

ين موثر در تعيين صالحيت و ظرفيت اشتغال به كار، تغييراتي حاصـل شـود، حـداكثر                 شاغل

ظرف يك هفته مراتب را به وزارت مسكن و شهرسـازي و مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان                    

اطالع دهند تا پس از هماهنگي الزم نحوه ادامه كـار بـه لحـاظ حـدود صـالحيت و ميـزان                      

رف مـدت مـذكور نـسبت بـه معرفـي جـايگزين       ظرفيت اشتغال به كار مشخص گردد ويا ظ      

درهمان حدود صالحيت وظرفيت اقدام نمايند عدم اطالع بـه موقـع ايـن تغييـرات توسـط                  

كار حقوقي بـه وزارت مـسكن و شهرسـازي و مرجـع صـدور پروانـه                   دارنده پروانه اشتغال به   

ر دو  ساختماني موجب لغو پروانه اشتغال به كار حقيقي مديران يـا  شـخص حقـوقي يـا هـ                   

 .خواهد شد

 

، ) در صورت دارابودن پروانه اشتغال به كـار         (  اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل       ,"�����  

شركاء و شاغلين داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در صورت دخالت دادن پروانه حقيقي               

بندي اشخاص حقوقي ديگر نمـي تواننـد بـه صـورت حقيقـي از پروانـه خـود           خود در درجه  

و در صورت تقبل كـار ديگـري بيـرون از مـشاور مـي تواننـد بـا همـاهنگي                 . ده نمايد   استفا

 .مهندسين مشاور از طريق خود مهندسين مشاور به مرجع صدور پروانه ارائه نمايند

 



 مبحث دوم

 

 

166 

  �����%�وزارت مسكن و شهرسازي حدود صالحيت و ميزان ظرفيت اشخاص حقوقي را      

س از پايـان مـدت اعتبـار پروانـه، مجـددا تعيـين              نمايـد و پـ      در پروانه اشتغال آنها درج مي     

 .صالحيت و ظرفيت مي شوند

 

  �����& � امضاي مجاز اشخاص حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهـد آور بايـد بـا مهـري                 

همراه باشد كه در آن نـام كامـل، شـماره پروانـه اشـتغال، شـماره عـضويت سـازمان نظـام                       

 نـام مهنـدس طـراح يـا        و مهر، امضا .  باشد مهندسي، رشته، نام مديرعامل شركت درج شده      

 .ها نيز الزامي است ذيل نقشه محاسب در

 

   �����' �اشتغال اشخاص حقوقي در خارج از حـدود صـالحيت و ظرفيـت منـدرج در                 

پروانه تخلف از قانون محسوب و موجـب اعمـال مجازاتهـاي انتظـامي مقـرر در آيـين نامـه                     

 .اجرايي مي گردد

 

دمات مهندسي، محاسباتي و نظارت توسط اشخاص حقيقي و شركتها           ارائه خ   , )�����  

كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان و يـا صـدور پروانـه                    

 .ساختماني همان پروژه را نيز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب مي شود

 

توانند مجري يـا پيمانكـار        اند، نمي اي را تقبل نموده        شركت ها كه نظارت پروژه     ,.�)��-  

 . گردد  ماً تخلف محسوب مياهمان پروژه باشند و انجام آن تو

 

در صورتي كه طراحي، محاسبه و يا نظارت پروژه بـه داليلـي خـارج از قـصور                   , *�����  

اشخاص حقوقي نياز به زماني بيش از زمان اعـالم شـده در قـرارداد داشـته باشـد اشـخاص             

د حداكثر تا يك ماه مانده به پايان مدت قرارداد براي طراحي و محاسـبه و                حقوقي موظف ان  

 ماه مانده به مدت قرارداد براي نظارت مراتب را به كارفرما، مرجـع صـدور پروانـه                  2حداكثر  

ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان اسـتان  اعـالم و درخواسـت  تمديـد قـرارداد                   
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در . ازمان استان با اشخاص حقوقي تمديد قرارداد مي نمايـد         كارفرما نيز با نظارت س    . نمايند

صورتيكه بنا به داليلي كارفرما يا اشخاص حقوقي طراح يا محاسب يا نـاظر در پايـان مـدت                   

قرارداد از تمديد قرارداد خودداري نمايد و مراتب باتوجه بـه داليـل و اظهـارات آنـان مـورد                    

قرار گيرد، اشخاص حقـوقي موظفنـد مراتـب         تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان       

خاتمه كار خود را همراه با ارائه كارهاي انجام شده و گزارش وضعيت كـار در مقطـع پايـان                    

مدت قرارداد به كارفرما و سازمان نظام مهندسي ساختمان و مرجع صدور پروانه سـاختمان               

 كارهايي كـه بعـد از       در اين حالت اشخاص حقوقي مسئوليتي نسبت به       . استان اعالم نمايند  

اتمام قرارداد انجام ميشود نخواهند داشت و كار مورد بحث از ظرفيت اشتغال آنان خارج مي 

بديهي است مسئوليت كليه كارهـاي انجـام شـده در مـدت قـرارداد بعهـده اشـخاص                   . شود

 .حقوقي خواهد بود

 

  �������ر ايـن   در صورتيكه شخص حقوقي از حدود وظـايف و مـسئوليتهاي منـدرج د              

هاي مهندسي ساختمان و ساير دستورالعمل هاي ذيـربط           دستورالعمل و شرح خدمات گروه    

 آيين نامـه    23 و مندرج ماده     91  و    85عدول نمايد و يا مرتكب خالف شود، به استناد مواد           

اجرايي قانون، به تخلفات حرفه اي، انضباطي، انتظامي وي يا عـدم توجـه بـه ابالغيـه هـاي                    

 .  و رفتار خواهد شدقانوني رسيدگي

 

-��( "+� .     بند مي باشد17 ماده و 20 اين دستورالعمل شامل 
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 ����� ���	
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اعم از اينكه به صورت عادي يا رسمي تنظيم شده باشد براي طرفين آن حكم سند دارد و                  

مشخصات اصلي و كلي قرارداد مانند مشخصات و نشاني دو طرف، موضـوع، مبلـغ، مـدت،        

 .شود  اسناد و مدارك منضم به قرارداد در آن قيد مينوع و

 

 ����" /�0�1 2���� � : 

كـار و مجريـان       شرايطي است كه در تمامي انواع قراردادهاي اجراي ساختمان بين صاحب          

شود و بايد مورد رعايت طرفين قرار گيرد و حاكم برقـرارداد منعقـده                ساختمان منعقد مي  

 .شود يبوده و جزو الينفك آن محسوب م
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 2���� �  : 

شرايط خاصي است كه اجراي هرساختمان با توجه به وضعيت، موقعيـت و ماهيـت خـود                  

 منظـور تكميـل    خاص هر يك از طـرفين قـرارداد و بـه       ها و نظرات    دارد و متضمن خواسته   

رار طرفين قرار گرفته و بايد مـورد رعايـت قـ            عمومي قرارداد است كه مورد موافقت         شرايط

توانـد مـواد شـرايط        شـرايط خـصوصي نمـي     . شود  گيرد و جز الينفك قرارداد محسوب مي      

بينـي شـده    عمومي را نقض كند مگر در مواردي كه در شرايط عمومي ايـن اختيـار پـيش            

 .باشد

 

 ����&���	
�� ,��-� ������. 5�06� �  : 

م كل كار و يا بخـشي       قرارداد اجراي ساختمان معموال به يكي از سه شكل زير و براي انجا            

 :شود از كار منعقد مي

 ).كاربرگ الف(قرارداد اجراي ساختمان با مصالح ) الف

 ).كاربرگ ب(قرارداد اجراي ساختمان بدون مصالح يا دستمزدي ) ب

 ).كاربرگ ج(قرارداد اجراي ساختمان به صورت پيمان مديريت ) ج

 

 ����' ���	
�� ,��-� �: 

كـاري، اجـراي      كاري، نـازك    سازي، سفت   سازي، اسكلت   ه، آماده عبارت است از تجهيز كارگا    

سازي، حصاركشي و امور مربوط به مديريت،         تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي، محوطه     

 .برداري اجرا و ساخت و ساز تا بهره

 

 ����(���� 7��83 �  9�;	�� 7���< � �= ��>� ?,� : 

ختمان كه طبق شـرايط و ضـوابط مربـوط،          عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجراي سا       

 .گردد توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي دارندگان صالحيت صادر مي
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 ����) �<�6 �: 

بر ساختمان در يـك يـا        پروانه اشتغال با صالحيت نظارت        شخص حقيقي يا حقوقي داراي      

ستان انتخاب ا  سازمان هاي اصلي و مرتبط موضوع قانون است كه توسط چند رشته از رشته   

شـود و     مـي   سـاختمان معرفـي     كار، شـهرداري و يـا سـاير مراجـع صـدورپروانه             و به صاحب  

 در پروانه اشتغال خودبه لحاظ       صالحيت مندرج   ساختماني درحيطه   صحيح عمليات   براجراي

هـا ، مقـررات ملـي سـاختمان و            منـدرج درپروانـه و نقـشه        ساختمان با مشخصات      انطباق  

 .نمايد نظارت مي به آن فني منضم  محاسبات 

 

 ����*@�A��A �<�6 �  �>��$: 

شخصي حقيقي داراي پروانه اشتغال و صالحيت نظارت در رشته معماري يا عمران اسـت               

هاي ساختمان، مسوول همـاهنگي بـين تمـامي           كه براساس شرح خدمات مهندسان رشته     

ع يـا مجموعـه   هاي هفتگانه منـدرج در قـانون در يـك سـاختمان يـا مجتمـ              ناظران رشته 

در . باشـد   ربط مي   اي به شهرداري و ساير مراجع ذي        هاي مرحله   ساختماني و ارسال گزارش   

خصوص ناظران حقوقي ساختمان ، مديرعامل شركت يا مسوول واحد فني موسسات و يـا               

 .كننده خواهد بود نهادهاي عمومي غيردولتي همان ناظر هماهنگ

 

 ����� ��B6���C � : 

وقي است كه صالحيت انجام تمام يـا بخـشي از كارهـاي اجرايـي را                شخص حقيقي يا حق   

 .گردد دارد و براي آن بخش از عمليات با وي قرارداد منعقد مي

 

 �����+ �= �>�D�E � F��G� ?��H��$ � : 

يا بـا اجـازه       شود،    هايي است كه عمليات موضوع قرارداد در آن اجرا مي           محل يا محل  ) الف

 .گردد ه ميكار از آن استفاد صاحب

تجهيز كارگاه، عبارت است از اقدامات و تداركاتي كه به منظور شروع و انجام دادن كار ) ب

 .شود به صورت موقت براي دوره اجرا انجام مي
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آوري تجهيزات، تأسيسات و يا ساختمانهاي موقت  برچيدن كارگاه، عبارت است از جمع   ) ج

آالت و ابزار كار از كارگاه و تـسطيح            يا ماشين  و خارج كردن آنها به عالوه ساير مواد زايد و         

 .هاي مذكور و تميز كردن محل

 

 ���������I ���6�E � ������. #>� �  ,>�E: 

بنـدي كلـي و تفـصيلي آن ،           مدت الزم جهت اجراي ساختمان همراه بـا برنامـه زمـان           ) الف

 برنامه مذكور به    كار در چارچوب    براساس نوع قرارداد، توسط مجري برآورد و با قبول صاحب         

ها و ساعت كار براساس تقـويم و سـاعت رسـمي              تاريخ. گردد  عنوان مدت قرارداد تعيين مي    

بندي با توجه به تغيير مقادير كار بـا توافـق طـرفين                زمان  مدت قرارداد و برنامه   . كشور است 

 .باشد قرارداد به نحو مندرج در شرايط خصوصي قرارداد قابل تغيير مي

كه به هر علت اجراي ساختمان به زمـاني بـيش از زمـان تعيـين شـده در                   در صورتي   ) ب

قرارداد نياز داشته باشد، مجري موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد، مراتـب را                 

كـار بـا رضـايت طـرفين       در اين صورت قرارداد مجري و صاحب      . به صاحب كار اعالم نمايد    

تمديد قرارداد، مجري موظف است مراتب ادامه     در صورت تمديد يا عدم      . قابل تمديد است  

كـار، مرجـع صـدور پروانـه          يا خاتمه كار خود را همراه با گزارش وضعيت كـار بـه صـاحب              

 .ساختمان  و سازمان استان اعالم نمايد

 

 �����" 7
���C �0J6 � ������. K�L� � : 

كار و مجري      صاحب عبارت است از مبلغ يا درصدي كه با توجه به نوع قرارداد منعقده بين             

ها حـسب نـوع هـر      ميزان، موعد و نحوه پرداخت    . شود  توافق و تعيين و در قرارداد درج مي       

قرارداد بايد با ذكر مراحـل و مواعـد پرداخـت و همچنـين شـرايط تعـديل آن در شـرايط                 

 .خصوصي قيد شود
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كار متعهد است محل اجراي سـاختمان را بـدون متـصرف و معـارض طـي                   صاحب  1ـ13

چنانچه تاريخ معينـي جهـت تحويـل كارگـاه در           . جلسه كتبي تحويل مجري بدهد      صورت

 روز از تاريخ امضاي قرارداد بـه  30قرارداد پيش بيني نشده باشد، تحويل آن نبايد بيش از    

 .طول انجامد

 

هـاي    هاي الزم را با توجه به نقشه        ست پروانه ساختماني و مجوز    كار متعهد ا    صاحب  2ـ13

مورد نظر ، حسب مورد از شهرداري و يا ساير مراجـع صـدور پروانـه سـاختمان ، قبـل از                      

 .اي از آنها را به مجري تحويل دهد شروع اجراي ساختمان اخذ و نسخه

 

برق كارگاه ساختمان كار متعهد است تسهيالت الزم به منظور تامين آب و   صاحب 3ـ13

 .را قبل از شروع عمليات ساختماني فراهم نمايد

 

هاي اجرايي كار را كه به تـصويب سـازمان             سري از نقشه   2 كار متعهد است    صاحب 4ـ13

استان و مرجع صدور پروانه ساختمان رسيده است و همچنين ساير اسـناد و مـدارك الزم     

 .را به مجري تحويل نمايد

 

كننده مبني بـر انجـام كـار توسـط مجـري،       ييد ناظر و ناظر هماهنگ در صورت تا    5ـ13

هايي را كه با توجه به نـوع قـرارداد تقبـل نمـوده در                 كار متعهد است كليه پرداخت      صاحب

 .راس موعد مقرر پرداخت كند
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هاي مربوط بـه بيمـه كارگـاه          كار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزينه           صاحب  6ـ12

آالت و تجهيزاتـي كـه متعلـق بـه            ير از هزينه بيمه نيروي انساني و ماشين       غ(ساختمان را   

 .بپردازد) مجري است

 

كار متعهد است در مواردي كه مجري يا ناظر پيـشنهادهايي ارايـه و يـا از                   صاحب 7ـ  13

كنند، متناسب با شرايط كار در اسرع وقت، حـداكثر ظـرف مـدت يـك                  وي كسب نظر مي   

 .اعالم داردهفته نظر نهايي خود را 

 

كار هر گونه تغييرات و اصالحات مورد نظر خود را فقط پس از تاييد نـاظر                  صاحب  8ـ13

باشد در امور اجرايـي       وجه مجاز نمي    كند و به هيچ     ربط و توسط وي به مجري ابالغ مي         ذي

 .گارگاه مستقيما دخالت نمايد

 

 �����&M��3 #����	
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د بطور مستمر و دايـم بنحـوي كـه موجـب اخـتالل درامـور       كار اختيار دار    صاحب  1ـ  14

كاري، كندي، يا     انضباطي، كم   جاري كارگاه نشود از كارگاه بازديد نمايد و چنانچه موارد بي          

مالحظه نمود مراتب را حسب مـورد  ... توقف كار، حيف و ميل، عدم رعايت اصول ايمني و           

 صورتي كه مجري يا پيمانكار به نظـرات         در. به طور كتبي به مجري يا پيمانكار اعالم كند        

بيني شده در قرارداد نسبت       كار اختيار دارد براساس مفاد پيش       مذكور توجه ننمايد صاحب   

 .به تعويض آنها اقدام نمايد

 درصـد  20كار اختيار دارد در ضمن اجراي سـاختمان حـداكثر تـا معـادل             صاحب  2ـ14

 درصـد قـرارداد ، مجـري        20در صورت تجاوز از     اما  . مبلغ قرارداد را تقليل يا افزايش دهد      

كـار اعـالم نمايـد تـا در صـورت             موظف است بالفاصله قيمت پيشنهادي خود را به صاحب        

 .حصول توافق و عقد قرارداد الحاقي ، در آن خصوص اقدام گردد
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د از محل اجـراي سـاختمان بازديـد كـرده و تمـام اسـناد و                 مجري بايد قبل از انعقاد قراردا     

ها را مالحظه نموده و از موقعيت، نوع كار، وضعيت آب و هوا، امكـان اجـراي                   مدارك و نقشه  

آالت و امكانات نيروي انساني       كار در فصلهاي مختلف سال، انواع مصالح و تجهيزات و ماشين          

 توجه به اطالعات مذكور در زمينه موضوع قرارداد ماهر در بازار كار ، آگاهي كامل داشته و با

 .و سود مورد نظر خود، تعهدات زير را تقبل نمايد

 

هاي اجرايي يا عدم رعايت اصول فني در آنهـا             در صورت مالحظه مغايرت بين نقشه       �-'�

 .بالفاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب كار اعالم نمايد

 

هاي عمومي اجـراي سـاختمان و ايمنـي           نامه  ي ساختمان و شيوه    تمامي مقررات مل    "-'�

 .محيطي در كارگاه را رعايت كند كارگاه و ساختمانهاي مجاور و مسايل زيست

 

 . تجهيز كارگاه ساختان توسط وي يا زير نظر او انجام پذيرد %-'�

 

ربـط و   هـاي ذي   عمليات اجرايي را پس از صدور مجوزهاي قانوني از سوي دستگاه          &- '�

 .نبدي شروع نمايد ، مطابق برنامه زمان كار دريافت آن مدارك از صاحب

 

 .هاي مصوب اجرا كند  تمامي عمليات اجرايي را براساس نقشه '-'�

 

 . در صورت نياز بين پيمانكاران هماهنگي الزم را ايجاد نمايد )-'�
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 . تقدم و تاخر منطقي بين اقالم كار را تعيين كند (-'�

 

 .هاي الزم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ كند تاييديه  *-'�

 

 در پذيرش كار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صالحيت و ظرفيـت اشـتغال خـود و                   �-'�

صـالح تعيـين و ابـالغ         ساير اشخاص داراي صالحيت در رشته مربوط كه توسط مراجـع ذي           

 پذيرش مسووليت نظارت بـر سـاختماني كـه          شده است را كامال رعايت نمايد و همچنين از        

 .باشد امتناع نمايد اجراي آن بعهده وي مي

 

 عمليات مورد قرارداد را به وسيله افراد متخـصص و بـا تجربـه و داراي صـالحيت                    +�-'�

 .انجام دهد

 

آالت، ابزار، مصالح استاندارد و تجهيـزات الزم را            حسب نوع و مفاد قرارداد، ماشين       ��-'�

 .نمايدفراهم 

 

 نيروي انساني ماهر مورد نياز كارگاه را تهيه يـا تاييـد كنـد و تازمانيكـه مقـررات                     "�-'�

دهد از به كارگيري كـارگران خـارجي خـودداري يـا جلـوگيري كنـد و در        دولتي اجازه نمي  

 آنان مجوز وزارت كار و امور اجتمـاعي را دريافـت و يـا مطالبـه              صورت ضرورت به كارگيري   

 .نمايد

 

هـاي منبعـث از آن را          مقررات بيمه و تامين اجتمـاعي و قـانون كـار و بخـشنامه               %�-'�

 .رعايت و يا نسبت به رعايت آنها الزام نمايد

 



 مبحث دوم

 

 

178 

آالت و وسـايل     قبل از شروع عمليات اجرايـي كارگـاه، كليـه تجهيـزات و ماشـين                &�-'�

تمان و وسـايل    هزينـه بيمـه سـاخ     . (سوزي و حوادث قهري كند      متعلق به خود را بيمه آتش     

كار آنهـا را بيمـه ننمـوده     لكن چنانچه صاحب. كار است كار به عهده صاحب متعلق به صاحب 

سوزي يا حوادث قهري، مـسووليت و جبـران خـسارات وارده بـه       باشد ، در صورت بروز آتش     

 قهـري، مـسووليت حفاظـت از كارگـاه و            صـرفنظر از حـوادث    .) كار خواهد بود    عهده صاحب 

نايي و تمامي وسايل و لوازم و مصالح موجود در كارگاه به عهده مجري اسـت                تأسيسات زيرب 

و اگر به هر يك صدمه و خسارتي واردشـود موظـف بـه رفـع نقـص و يـا جبـران خـسارت                         

 .باشد مي

 

كار، در صورتي كـه بـه         هاي موجود و نظرات صاحب       نظرات ناظر را براساس نقشه      '��'�

 طور كتبي تاييد كند با رعايـت مفـاد قـرارداد و شـرايط         اصول فني كار لطمه نزند و ناظر به       

 .عمومي قرارداد بپذيرد

 

بـردن   ها يا بـه كـار        هرگونه ايراد و نقص در اجراي كار ناشي از عدم رعايت نقشه             )�-'�

مصالح نامرغوب يا عدم ارايه كار مناسب از ناحيه نيـروي انـساني كارگـاه را براسـاس مفـاد                    

 .قرارداد رفع نمايد

 

بينـي راه عبـور مناسـب در           كليه مقررات مربوط به نحـوه تخليـه مـصالح، پـيش             (�-'�

رو، استفاده از عاليم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي و تـامين انتظامـات كارگـاه را                    پياده

 .حسب مورد رعايت و كنترل نمايد

 

 . اجاره واگذاري قرارداد را به ديگران ندارد *�-'�
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ها دقت و رعايـت امانـت را          هزينه  ها و يا صورت     تاييد صورت وضعيت   در تهيه و يا       ��-'�

 .بنمايد

 

ها    قانون اجراي كار ساختمان در يكي از رشته        4 در مواردي كه به موجب ماده          +"-'�

باشـد و مجـري فاقـد صـالحيت مـذكور باشـد               مستلزم داشتن پروانه صالحيت مربوط مي     

 .وط به آن بخش از كار استفاده نمايدموظف است از دارندگان پروانه صالحيت مرب

 

 �����( ,�G� #����	
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 .پرداخت نمايد تواند شروع كار را موكول به دريافت پيش  مجري مي � -)�

 

 در صورتي كه پرداخت هر يك از اقساط مبلغ قرارداد با توجـه بـه نـوع قـرارداد، از                 "-)�

كـار بـه تـاخير افتـد ، مجـري             حبموعد تعيين شده در قرارداد بيش از يك ماه توسـط صـا            

الزحمه خود را كـه در        تواند آن مبلغ و معادل درصدي از تاخيرات مربوط به پرداخت حق             مي

 .كار مطالبه نمايد شود در طول مدت توقف از صاحب شرايط خصوصي تعيين مي

 

ها به مـصلحت ندانـد حـسب          چنانچه مجري اجراي بخشي از كار را براساس نقشه          %-)�

رسـاند و تـا وصـول        كننده و طـراح مـي       راتب را به طور كتبي به اطالع ناظر هماهنگ        مورد م 

پاسخ كه در هر حال نبايد بيش از يك هفته از تاريخ ابالغ به طول انجامد ، اجـراي كـار در                      

 .نمايد آن بخش را متوقف مي
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دريافـت،    به منظور تضمين انجام تعهدات ناشي از قرارداد و همچنـين تـضمين مبلـغ پـيش                

تواند از مجري براساس مندرج در قرارداد خـصوصي تـضمين الزم را دريافـت                 كار مي   صاحب

 پـس از انجـام تعهـدات        كار موظف اسـت     در صورت دريافت تضمين از مجري صاحب      . نمايد

 .هاي ماخوذه را مسترد دارد تضمين يا تضمين
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مثبته تهيـه و       با اسناد و مدارك       ها همراه   حساب  وضعيت يا صورت    قرارداد، صورت   حسب نوع   

ناظر در زمانهاي معين شـده در شـرايط           اجرايي توسط مهندس    كارهاي    پس از تاييد كيفيت     

 .كار قرار گيرد قرارداد در اختيار صاحب خصوصي  

 

 ������ ��	
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كار موظـف اسـت حـسب نـوع قـرارداد، در زمانهـاي تعيـين شـده پـس از دريافـت                         صاحب

ها طبق شرايط مندرج در شرايط خصوصي قرارداد نسبت بـه            حساب  وضعيت يا صورت    صورت

ل يا ابهام يا اختالف نظر در صورت پرداخت مطالبات مجري اقدام كند در صورت وجود اشكا    

 70ها پس از تاييد كيفي كارهاي اجرايي توسط مهندس يا مهندسـان نـاظر حـداقل                   هزينه

درصد آن پرداخت و در مورد باقيمانده چنانچه نظر اصالحي مهنـدس نـاظر بـراي طـرفين                  

 .اين شرايط عمومي عمل خواهد شد) 26(كفايت نكند طبق ماده 
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كار مي تواند در مدت قرارداد، براي يك بار و حداكثر سـه مـاه اجـراي سـاختمان را                      صاحب

. در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به مجري اطـالع دهـد                . معلق كند 

هـاي ناشـي از آن را         در مدت تعليق، مجري مكلف است حسب نوع قرارداد تمـام مـسووليت            

كـار، تأسيـسات و       ت از كارهاي انجام شده، مـصالح و تجهيـزات پـاي           مانند حفاظت و حراس   

پرداخـت هزينـه خـسارات دوران تعليـق و     . ساختمانهاي موقت را به نحو مطلوب انجام دهد   

اند براســاس مبلــغ    آالتي كه در دوران تعليق در كارگاه بـاقي مـانده اجاره مربوط به ماشين 

تعليـق  . كـار اسـت     شود بعهده صاحب     تعيين مي  يـا درصدي كه در شرايط خصوصي قرارداد      

كـار در قالـب شـرايط        ماه و بيشتر از يكبار فقط با توافـق مجـري و صـاحب              3مدت بيش از    

 .پذير است خصوصي قرارداد امكان
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بـرداري شـد، مجـري      عمليات موضوع قرارداد تكميل و كار آماده تحويل و بهـره  پس از آنكه  

كـار اعـالم    كننـده و صـاحب   مراتب را حداقل يك هفته قبل به طور كتبي به ناظر هماهنـگ  

كار و مجري ، كار  كننده ، صاحب  پس از تعيين روز تحويل ، با حضور ناظر هماهنگ         . دارد  مي

 درصد كـل كـار ،   3در صورتي كه پروژه بيش از . شود ميكار   طي صورتجلسه تحويل صاحب   

شود، در غيـر      داراي ايراد يا نواقص باشد ، تحويل كار ، به بعداز رفع نقص مذكور موكول مي               

اين صورت در همان صورتجلسه ضمن تحويل گرفتن پروژه زمانهاي معيني براي رفع نواقص 

گـردد و مجـري مكلـف و     بينـي مـي   ش درصد كل كار مندرج در قرارداد پي 3جزيي كمتر از    

از تـاريخ تحويـل كـار تـا زمـاني كـه در شـرايط               . متعهد به رفع آنها در مدت مـذكور اسـت         

شود نيز در صورتي كه هر عيب يا نقص فني در ساختمان ايجاد               خصوصي قرارداد تعيين مي   

ه وي  شود كه ناشي از تقصير يا قصور مجري باشد، رفع ايرادات و جبران خـسارات بـه عهـد                  

 .باشد مي

 

كننـده ، تحويـل كـار        كـار و تاييـد نـاظر هماهنـگ           براساس توافق مجري و صاحب      :تبصره

 .تواند به صورت بخش، بخش صورت گيرد مي

 

 ����"" ��H��$ �>�D�E � : 

پس از تحويل كار و تنظيم صورتجلـسه تحويـل و تحـول، كارگـاه سـاختمان بـا توجـه بـه                       

 . حداكثر ظرف دو هفته برچيده شودمسووليت مندرج در قرارداد بايد
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 روز بعداز تنظيم صورتجلسه تحويل موقت كار و رفع نواقص و تاييد آن از               15حداكثر ظرف   

كننده ، طرفين قرارداد موظفند با توجه به نوع قـرارداد در مـورد          سوي ناظر و ناظر هماهنگ    

حساب و پايان  وقت مراتب مربوط به تحويل قطعي كار و تسويهدوره تضمين پس از تحويل م

 .قرارداد را صورتجلسه نمايند
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 .خ نمايد روزه فس15تواند قرارداد را با اخطار كتبي  كار مي در موارد زير صاحب) الف

ـ مجري در اجراي كار مسامحه يا تعدي يا تفريط نمايد و اين موارد از نظر كيفيت كار يـا                    1

ضوابط اجرايي يا برنامه مصوب زمـاني ـ فيزيكـي ـ مـالي پيـشرفت كـار مـورد تاييـد نـاظر           

 .كار شود كننده نباشد و موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب هماهنگ

 .خود عمل نكند و به تذكرات ناظر توجه ننمايدـ مجري به هر يك از تعهدات 2

ـ مجري عليرغم دريافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اينكـه تقـصير يـا قـصوري                   3

دهم مـدت قـرارداد تـاخير     كار يا ناظر باشد، در انجام وظيفه خود بيش از يك       متوجه صاحب 

 .كندغير موجه داشته باشد و يا بدون عذر موجه كارگاه را تعطيل 

 .ـ قرارداد را به غير واگذار نمايد4

 .ـ مجري ورشكسته و يا شركت وي منحل شود5

 .كار به دليل مشكالت تخصصي نتواند ادامه كار دهد ـ صاحب6

 :  روزه قبلي فسخ كند 15در موارد زير مجري مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي ) ب

مجوزهاي قانوني الزم يا رفع موانع قـانوني        كار در تحويل دادن محل كار يا          ـ تاخير صاحب  1

 ماه حسب مورد از تاريخ امضا قرارداد يا از تاريخ ابـالغ يـا اخطـار مراجـع                   2موجود بيش از    

 .صالح قانوني ذي

آالت، ابـزار و سـاير    كار در تحويـل مـصالح سـاختماني، تجهيـزات، ماشـين          ـ تاخير صاحب  2

ار است و يا انجام ساير تعهداتي كه به موجب          ك  وسايلي كه تهيه و تامين آن به عهده صاحب        

 .باشد به مدت بيش از يكماه در هر مورد كار مي قرارداد خصوصي بعهده صاحب

الزحمه و مطالبات مجري بـا توجـه بـه نـوع قـرارداد و                 كار در پرداخت حق     ـ تاخير صاحب  3

 . روز45شرايط خاص آن بيش از 
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 15ا بدون قصور مجـري بـه هـر دليـل بـيش از               پروژه ر     كار، اجراي   ـ در صورتي كه صاحب    4

درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخير بياندازد موضوع اين تعليـق كـار از شـروع تـا پايـان                    

كننده به طور همزمان كتبا بـه سـازمان اسـتان، مرجـع                مذكور با تاييد ناظر هماهنگ      مدت

 به مفاد قرارداد بين مجري و شود، و سازمان استان با توجه     مي  صدور پروانه ساختمان  اعالم    

كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قرارداد و يا اجـازه اجـراي پـروژه ديگـري بـه                       صاحب

 . باشد االجرا مي نمايد و نظر او براي طرفين الزم مجري اتخاذ تصميم مي

كـار در مـورد     درصد مبلغ كار و عدم حصول توافق با صاحب20ـ حذف يا افزايش بيش از     5

 .ه ادامه قراردادنحو

 . روز متوالي15در كارگاه بيش از ) به هر دليل(ـ عدم حضور ناظر 6

 . ماه3كار بيش از  ـ تعليق اجراي كار از ناحيه صاحب7

 .ـ مشكالت شخصي مجري، بنحوي كه قادر به ادامه قرارداد نباشد8

 

 ����"'TS� I� UC #���>.� � : 

يه هر يك از طرفين قرارداد، حـداكثر ظـرف يـك            در صورت اعالم كتبي فسخ قرارداد از ناح       

اي با حضور طـرفين قـرارداد و نـاظر هماهنـگ كننـده تـشكيل                  هفته از تاريخ اعالم، جلسه    

 .گردد مي

برداري از كليه كارهاي انجام شده، مصالح پاي كـار ، تجهيـزات ، ابـزار ،     پس از صورت  

عيين مالكيت يا تحت اجاره بودن هر       آالت و ساير وسايل موجود دركارگاه با ت         ادوات ، ماشين  

يك از طرفين و توافق در مورد نحوه تسويه حـساب، موضـوع صورتجلـسه و قـرارداد فـسخ                    

بـرداري و    در صورت عدم حضور هر يك از طرفين قرارداد در جلسه مذكور، صـورت           . شود  مي

تنظيم صورتجلسه مذكور توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس رسـمي سـازمان             

الرعايـه    صورتجلسه يادشده براي طـرفين الزم     . گيرد  مهندسي ساختمان استان انجام مي      نظام

 .شود بوده و سند محسوب مي

فسخ قرارداد موجب رفع مسووليتهاي مجري و ناظر در مـورد آن قـسمت از كـار كـه                   

 .گردد توسط آنها انجام و نظارت شده است نمي
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 و  1هـاي     كار به يكي از داليل مندرج در رديف         در صورت فسخ قرارداد از ناحيه صاحب      ) فال

، مجري موظـف بـه جبـران        ) 24(ماده  ) ب(بند  ) 8( و رديف    24ماده  ) الف( بند   4 و   3 و   2

 .باشد بيني شده در شرايط خصوصي قرار داد مي  خسارت وارده طبق مفاد پيش

الـي  ) 1(هـاي      مجري به يكي از داليل مندرج در رديف        در صورت فسخ قرارداد از ناحيه     ) ب

ماده ) الف(بند  ) 6(و يا فسخ قرارداد به دليل مفاد مندرج در رديف           ) 24(ماده  ) ب(بند  ) 7(

بينـي شـده در شـرايط     كار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پـيش   ، صاحب ) 24(

 .باشد خصوصي قرارداد مي

 

 ����") V8	
� �� � : 

گاه در اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد و منضمات آن ، اعـم از شـرايط عمـومي، شـرايط                     هر  

خصوصي و ساير اسناد و مدارك منضم آن اختالف نظر پيش آيد و يـا مـواردي در قـرارداد                    

فيمابين، ساكت يا داراي ابهام باشد و يا به هر دليل بـين طـرفين قـرارداد اخـتالف حاصـل              

كار، يك نفـر نماينـده         اختالف متشكل از يك نفر نماينده صاحب       شود، موضوع به هيات حل    

در صورت تقاضاي هـر يـك از طـرفين،          . گردد  مجري و يك نفر به انتخاب طرفين ارجاع مي        

. يابـد    راي در هيـات حـضور مـي         كننـده بـدون داشـتن حـق         مهندس ناظر و ناظر هماهنگ    

 .عتبر است راي براي طرفين م2تصميمات هيات حل اختالف با اكثريت 
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������� �	��! ����� ��G�!� 
 

 ����"*,��. W��0� � : 

سـوزيهاي    جنگ، انقالبها، اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، سيل، زلزلـه، آتـش           

ج از اراده و كنتـرل طـرفين قـرارداد          دار و مهارنشدني، طوفان و حوادث مشابه كه خار          دامنه

رود و    نمايد، حوادث قهري به شـمار مـي         است و اجراي كار را غير ممكن يا موجب تاخير مي          

هيچيك از طرفين مسوول خسارتهاي وارده ناشي از تاخير و تعطيل كـار بـه طـرف مقابـل                    

 .باشد نمي

 

 ����"� ��X8E� � ��Y	��.� � : 

ين قرارداد همانست كه به عنـوان نـشاني آنهـا در قـرارداد درج               اقامتگاه هر يك از طرف    ) الف

شده و هر گونه اعالم يا ابالغ كتبي به نشاني مذكور با پست سفارشي در حكم ابالغ رسـمي                   

و طرفين موظفند در صورت تغيير نشاني بالفاصله آن را كتبا بـه طـرف مقابـل خـود                   . است

 كه به نشاين اوليه ارسال شود در حكم ابـالغ           اعالم نمايند در غيراين صورت كليه ابالغهايي      

 . رسمي خواهد بود

چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند به منظور سهولت و سرعت در كار ، تمام يا بعـضي                 ) ب

، براي آنها قيد كتبي شده، بـه صـورت غيـر              از اعالمها و ابالغهايي كه در اين شرايط عمومي        

هـا و      در شرايط خصوصي درج شود و ثانيا بهرحال اعـالم          كتبي انجام گيرد، بايد اوال مراتب،     

گيـرد بايـد      هاي غير كتبي به هر شكل و در هر محل و در هـر زمـان كـه صـورت مـي                       ابالغ

 ساعت با قيد تاريخ اعالم يا ابـالغ قبلـي، صورتجلـسه شـده و بـه امـضاي                    ��حداكثر ظرف   

 .كننده برسد طرفين قرارداد و ناظر هماهنگ
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با توجه به اينكه اين شرايط عمومي براي قراردادهاي غيردولتي و به منظور حفـظ حقـوق و                  

هـاي ملـي تـدوين        برداران ، مجريان ، سازندگان و ثروت        كار ، خريداران ، بهره      مصالح صاحب 

كـار و مجريـان    شده است، لذا رعايت مفـاد آن در كليـه قراردادهـاي منعقـده بـين صـاحب        

 . ساختمان الزامي است

 

 

 

�������. /�30�4
 2���� 

 

شرايط خصوصي اين قرارداد با توجه به موادي از قرارداد و شرايط عمومي قرارداد كه تعيين                

 : تكليف را به آن محول كرده عبارتنداز 

 ).مطابق فهرست پيوست (  مشخصات مصالح مصرفي ساختمان 1$ )��-

 

 .لي كاربرنامه زمانبندي تفصي 2$)��- 

 

 تعيين مراحل مختلف كار به تفكيك و در چارچوب برنامه زمانبنـدي بـه منظـور                 3$)��-  

پرداختهاي موضوع قرارداد با تعيين درصد يا مبلغ مربوط بـه هـر مرحلـه متناسـب بـا نـوع                    

 .قرارداد

 

 . تعيين شرايط تغيير مقادير كار4$)��- 

 

 . تعيين شرايط تغيير مدت قرارداد5$)��- 
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 . تعيين شرايط تعديل مبلغ قرارداد6$ )��-

 

پرداخـت، حـسن انجـام كـار،      كار، براي تـضمين پـيش    تضمين مورد قبول صاحب 7$)��-  

 .تنخواه گردان

 

 . نحوه استرداد تضمين و تعيين مراحل و درصدهاي آن8$)��- 

 

ورد ها و حـسب مـ       هزينه  ها يا صورت    وضعيت  تعيين زمانهاي الزم براي ارايه صورت      9$)��-  

 .كار اسناد هزينه و مدارك مثبته به صاحب

 

 . تعيين مدت تضمين بعداز تحويل موقت10$)��- 

 

 . تعيين درصد جريمه عدم انجام تعهدات هر يك از طرفين11$)��- 

 

 . تعيين درصد جريمه تاخير غيرمجاز12$)��- 

 

 هـاي كارگـاه در طـول مـدت توقـف ناشـي از                تعيـين درصـد خـسارت هزينـه        13$)��-  

 .پرداخت مطالبات حقه مجري عدم

 

 . تعيين مبلغ يا درصد هزينه تعليق�7$)��- 

 

 . ماه و همچنين بيشتر از يكبار� شرايط تعليق براي مدت بيش از 15$)��- 

 

 . تعيين درصد جايزه تسريع16$)��- 
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 . تعيين سهم هر يك از طرفين قرارداد در مورد هزينه بيمه17$)��- 

 

 .راد هيات حل اختالف تعيين اف18$)��- 

 

 .تواند به صورت غير كتبي صورت گيرد  تعيين مواردي كه ابالغها مي,19)��- 

 

 .كار نيست  به عهده صاحب  مواردي كه در قرارداد پيمان مديريت هزينه آن$&8)��- 

 

گيرد يا درصد ديگري   آن درصدي تعلق نمي هايي كه در پيمان مديريت به      هزينه 21$)��-  

 .درصد مندرج در قرارداد مورد نظر استغير از 

 

 ساير موارد خاصي كه با توجه به قرارداد و اجراي سـاختمان و شـرايط عمـومي                  22$)��-  

 .مورد نظر و خواسته طرفين قرارداد است و رعايت آنها الزامي است

 

9��� 4�:(� ���  4";( 4�:(� /"��( 
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قرارداد حاضر به همراه شرايط عمومي ، شرايط خصوصي و ديگر اسناد و مدارك منضم به 

............ ....................آن كه مجموعا قرارداد واحد محسوب و غيرقابل تفكيك است در تاريخ 

شود از  كار  ناميده مي كه در اين قرارداد صاحب ...............................................................بين 

اين قرارداد كه در .....................................................................................................  يك طرف ، و

 : شود از طرف ديگر ، به شرح زير منعقد گرديد  مجري خوانده مي

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 -��(1�����"/ B)C)( $ : 

 ...............................................................................................................................................:  موضوع قرارداد عبارتست از

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ابنيه و تأسيسات مكانيكي و (اجراي كامل تمامي عمليات ساختماني  �

  اندازي و تحويل  سازي، حصاركشي، راه محوطه) تأسيسات برقي

 ...................................................................................................................................ي بخش يا بخشهاي اجرا �

  : شامل 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
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 : به استثناي 

ها و مدارك و مشخصات كه حداقل در سه نسخه بـه رويـت و امـضاي مجـري                     مطابق نقشه 

كـار و نـاظر شـده         رسيده و يك نسخه آن نزد مجري است و دو نسخه ديگر تحويل صـاحب              

 .است

 

 -��(2��� 4�"5� EF( $ : 

.............................................................................................................. محــل اجــراي كــار واقــع در -

 .است كه به رويت مجري رسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهي كامل يافته است 

 

 -��(3�����"/ GH( $: 

و  ساير مواد اين قرارداد )  �(مبلغ اين قرارداد براساس پيشنهاد مجري كه ، با توجه به ماده             

ــر  ــات بـ ــع جهـ ــا   و جميـ ــع زيربنـ ــرار مترمربـ ــت از قـ ــده اسـ ــروف ( آورد شـ ــه حـ ) بـ

ريــال و ) .............................................. بــه عــدد ( ريــال .......................................................................

اين مبلغ تابع تغيير مقـادير كـار و كارهـاي جديـد و              . است ريال......................................جمعا  

 .باشد شرايط تعديل آن به شرح مندرج در شرايط عمومي و شرايط خصوصي اين قرارداد مي

 .گيرد به عهده مجري است پرداخت ماليات و كسورات قانوني كه به مبلغ مذكور تعلق مي

 

 -��(4�2��"I -)FJ $: 

درصد مبلغ قرارداد به عنوان     . .........................ريال معادل    ................................................. مبلغ 

ــيش ــال   پ ــت در قب  .......................................................................................................................پرداخ

پس از امضا و مبادله اين قرارداد و هنگـام تحويـل زمـين              ) كار    تضمين مورد قبول صاحب   ( 

مواعد بقيه پرداختها در مراحل مختلـف كـار و          . شود  كارگاه ساختمان به مجري پرداخت مي     

 .پس از تاييد ناظر به شرح مندرج در شرايط خصوصي قرارداد است
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ماه اسـت و تـاريخ شـروع كـار همـان             ................................................................... مدت قرارداد 

اين مـدت بـا توجـه بـه         . مجلس تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجري است         تاريخ صورت 

رهاي جديـد بـه شـرح       برنامه زمانبندي ارايه شده از طرف مجري تابع تغيير مقادير كار و كا            

 .باشد مندرج در شرايط عمومي و شرايط خصوصي اين قرارداد مي

 

 -��(6
������ � >��?( $ 'J�OJ� 4�"�J $: 

آالت و بطـور كلـي تمـام          تامين نيروي انساني، تهيه و تدارك كليه مصالح، ابزار كار، ماشـين           

 غيرمستقيم مربوط بـه     هاي مستقيم و    لوازم و وسايل ضروري براي اجراي ساختمان و هزينه        

باشد، مجري متعهد است مصالح مصرفي را از حيث مرغوبيت و مشخـصات               عهده مجري مي  

 .فني به شرح مندرج در شرايط خصوصي اين قرارداد تهيه و به كار گيرد

 

 -��(7"#�J 1�3�NP( $: 

 .......................................................نظارت بر اجراي ساختمان به عهده 

 ....................................................................................................................................................به نشاني

كـار مجـري معرفـي        باشد كه از طرف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به صاحب            مي

ه بعدا به هر دليل هر يك از مهندسان نـاظر تغييـر كننـد ، سـازمان مـذكور                    چنانچ. اند  شده

كـار    روز مهندس ناظر جديـد را كتبـا بـه مجـري و صـاحب               ��موظف است حداكثر ظرف     

 . معرفي نمايد

 

 -��(8-K��J� -)FJ $ �N	"�K >Q3 4"�R: 

ها ، اتاق نگهبـان ،   ها ، خرپشته ، انباري پله سطوح زيربناي ساختمان ، فضاهاي ارتباطي ، راه  

هاي مسقف كـه      ها و  بالكن      ، زيرزمين   اتاق سرايدار و موتورخانه به طور كامل و سطح پيلوت         

) شود پناه ، ديوار محسوب نمي    انداز و جان    دست(سه طرف آن ديوار باشد      
3

سطح ) دوسوم (2

هاي مـسقف كـه داراي دو طـرف           لكنها و و با     سطح ايوان . شود    آنها جزو زيربنا محسوب مي    

ديوار باشد 
2

 . گردد سطح آنها در محاسبات منظور مي) دوم يك (1
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 مترمربع كه حداقل سه طـرف       S  و پاسيو ، حداكثر تا       ، هواكش    ، نورگير   سطح حياط خلوت  

 ،  شـود   آن محصور به بناي در دست احداث باشـد جـزو زيربنـاي سـاختمان محـسوب مـي                  

متر مربع باشد باشد      Sچنانچه سطح موارد مذكور بيش از       
3

سـطح آنهـا جـزو      ) سـوم   يك (1

هـان بـدون سـقف و قرنيزهـا      ها ، بالكن ها ، ايوان آمدگي شود ، ضمنا پيش    زيربنا محاسبه مي  

 .شوند جزو سطوح زيربناي ساختمان محسوب نمي

ي كه مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبـال تعيـين شـده               اين ماده شامل قراردادهاي     :تبصره

 .گردد نمي

 

 -��(91T 
�*:N( � �����"/ U���( � ��N3� $ : 

قرارداد حاضر ، شرايط عمومي ، شرايط خصوصي ، برنامه          : اسناد و مدارك قرارداد عبارتنداز      

 ، هـا  هـا و پروانـه سـاختماني ، همچنـين مشخـصات فنـي ، نقـشه                زمان بندي كلي ، نقـشه     

رسـد    هايي كه در طول اجراي كار تنظيم و به امضاي طرفين مي             ها ، توافقنامه    مجلس  صورت

 .شود نيز جزو منضمات اين قرارداد محسوب مي

 

 -��(10 
�����2� $ �P����)O( $ 0��"�  $ : 

مسووليت تمامي عمليات اجرايي ، فني و حقوقي موضوع قرارداد بـه عهـده مجـري اسـت و                   

هدات ، اختيارات و مسووليتهاي طرفيت قرارداد به شرح منـدرج در شـرايط              ساير شرايط، تع  

انـد و     عمومي و شرايط خصوصي منضم به اين قرارداد است كه طرفين ذيل آن را امضا كرده               

 .االجرا است براي آنها الزم

 

 -��(11�����"/ V�!"W 'J�XJ $ : 

 ...........................................................................................................: ...............كار  نشاني صاحب

 ..................................................................................................................: ...............نشاني مجري 

 

���� �����    	�
                                                           ���� �����                   /��� 
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���	
�� ,��-� ������.    

                           )4�Y*�3� �� >��?( 1��	            (         )    � A"	���( 

 

آن  بـه  اد و مـدارك منـضم     ، شرايط خصوصي و ديگر اسن     همراه شرايط عمومي   حاضر به  قرارداد

........... ............................. قرارداد واحد محسوب و غير قابل تفكيك است در تـاريخ             وعاكه مجم 

شـود از     كار ناميـده مـي       كه در اين قرارداد صاحب     ...........................................................بين 

 مجري خوانده   كه در اين قرارداد     ................................................................................يك طرف و 

 :، به شرح زير منعقد گرديدشود از طرف ديگر مي

 

 -��(������"/ B)C)( $ 

 :ست از اموضوع قرارداد عبارت

ا �

ابنيه و تأسيسات برقي و تأسيسات (جراي كامل تمامي عمليات ساختماني 

اندازي و  ، حصاركشي ، راه سازي محوطه) مكانيكي

 ..........................................................................................................................................تحويل

ا �

 جراي بخش يا بخشهاي 

................................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................... : شامل 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 ..........................................................................................................................................................................: به استثناي 

................................................................................................................................................................................................... 
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 مدارك و مشخصات كه حداقل در سه نـسخه بـه رويـت وامـضاي مجـري                  ها و   مطابق نقشه 

كـار و نـاظر شـده         رسيده و يك نسخه آن نزد مجري است و دو نسخه ديگر تحويل صـاحب              

 .است

 

 -��(2��� 4�"5� EF( $: 

محل اجراي كار واقع است كه به رويت مجري رسـيده و از موقعيـت و وضـعيت آن آگـاهي                     

 .كامل يافته است

 

 -��(3$�����"/ GH( : 

، با توجه به جميع جهات برآورد شده است از  قرارداد براساس پيشنهاد مجري كهمبلغ اين

....................................................................... حروف  مجموعاً به ......................قرار هرمترمربع زيربنا

 : املاين مبلغ ش. ريال است............................... ) ...................به عدد (

آالت ، ابزار ، لوازم و وسايل كار است و فقط  ـ دستمزد ، تامين نيروي انساني ، تهيه ماشين

 .كار است تهيه مصالح ساختماني مصرفي به عهده صاحب

ازم و وسايل آالت ، ابزار ، لو ـ دستمزد و تأمين نيروي انساني است و تهيه ماشين

 كار است كار و مصالح مصرفي به عهده صاحب

اين مبلغ تابع تغيير مقادير كار و كارهاي جديد به شرح مندرج در شرايط عمومي و شـرايط         

 .باشد خصوصي اين قرارداد مي

 .گيرد به عهده مجري است پرداخت ماليات و كسورات قانوني كه به مبلغ مذكور تعلق مي

 

 -��(42��"I -)FJ $�: 

ريال .............................. ) ............به عدد   ) ........................................................... ( به حروف   ( مبلغ  

................ .........................پرداخت در قبـال       درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش     ................ معادل  

پس از امضا و مبادله اين قـرارداد و هنگـام تحويـل زمـين               ) كار     مورد قبول صاحب   تضمين(

مواعد بقيه پرداختها در مراحل مختلف كـار و         . گردد  كارگاه ساختمان به مجري پرداخت مي     

 .پس از تاييد ناظر به شرح مندرج در شرايط خصوصي اين قرارداد است
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 -��(5�����"/ 
�( $: 

مجلس تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجري است ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ صورت...........  ........ مدت قرارداد 

 

 -��(6�H/�"( Z�;J� � [)?�( "�!� 4���P\J $ ZK] 4�6: 

آالت و ابزار و وسـايلي   مجري موظف است در دفتر مخصوص ، كليه مصالح مصرفي و ماشين       

آالت   از ماشين .شود ثبت نمايد    كار به وي يا در كارگاه ساختمان تحويل مي          كه توسط صاحب  

 .كار دهد و ابزار ، به خوبي نگهداري و پس از اتمام كار عينا تحويل صاحب

آالت ، ابـزار و وسـايل         هداري و مـصرف ناصـحيح از ماشـين        جبران خسارات ناشي از عدم نگ     

كـار   همچنين مجري موظف است از مصالحي كه توسط صاحب   . مذكور به عهده مجري است    

 .هاي الزم را به عمل آورد جويي گيرد به خوبي استفاده نموده و صرفه در اختيار او قرار مي

 

 -��(7"#�J 1�3�NP( $: 

 ............................................................................ عهده نظارت بر اجراي ساختمان به 

 ...............................: .....................................................................................................................به نشاني

چنانچـه بعـدا بـه هـر دليـل          . كار به مجري معرفي شـده اسـت         طرف صاحب باشد كه از      مي

 روز مهندس ناظر جديد     ��كار موظف است حداكثر ظرف        مهندس ناظر تغيير كند، صاحب    

 . را كتبا به مجري معرفي نمايد

 

 -��(8-K��J� -)FJ $ �N	"�K >Q3 4"�R: 

ها ، اتاق نگهبـان ،   پشته ، انباريها ، خر پله سطوح زيربناي ساختمان ، فضاهاي ارتباطي ، راه  

هاي مسقف كـه      ها و  بالكن      ، زيرزمين   اتاق سرايدار و موتورخانه به طور كامل و سطح پيلوت         

) شـود   پناه ، ديـوار محـسوب نمـي         انداز و جان    دست(سه طرف آن ديوار باشد      
�

) دوسـوم  (�

هـاي مـسقف كـه داراي دو     ها و و بالكن     وانسطح اي . شود    سطح آنها جزو زيربنا محسوب مي     

طرف ديوار باشد 
�

 . گردد سطح آنها در محاسبات منظور مي) دوم يك (�
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 مترمربع كـه حـداقل سـه طـرف آن           S و پاسيو ، حداكثر تا         ، هواكش    ، نورگير   حياط خلوت 

شـود ، چنانچـه      وب مـي  محصور به بناي در دست احداث باشد جزو زيربناي ساختمان محس          

 متر مربع باشد باشد      Sسطح موارد مذكور بيش از      
٣

سـطح آنهـا جـزو زيربنـا        ) سـوم   يك (١

هـان بـدون سـقف و قرنيزهـا جـزو             ها ، بالكن    ها ، ايوان    آمدگي  شود ، ضمنا پيش     محاسبه مي 

 .شوند سطوح زيربناي ساختمان محسوب نمي

اردادهايي كه مبلغ آن به صورت مجمـوع و گلوبـال تعيـين شـده                اين ماده شامل قر    :تبصره

 .گردد نمي

 

 -��(91� 
�*:N( � �����"/ U���( � ��N3� $: 

قرارداد حاضر ، شرايط عمومي ، شرايط خصوصي ، برنامـه           : اسنادو مدارك قرارداد عبارتنداز     

هــا ،  ههــا و پروانــه ســاختمان ، همچنــين مشخــصات فنــي ، نقــش زمانبنــدي كلــي ، نقــشه

رسـد    هايي كه در طول اجراي كار تنظيم و به امضاي طرفيت مي             ها ، توافقنامه    مجلس  صورت

 .شود نيز جزو منضمات اين قرارداد محسوب مي

 

 -��(10
�����2� $ �P����)O( $ 0��"� $: 

مسووليت تمامي عمليات اجرايي ، فني و حقوقي موضوع قرارداد بـه عهـده مجـري اسـت و                   

تعهدات، اختيارات و مسووليتهاي طرفيت قرارداد به شرح منـدرج در شـرايط             ساير شرايط ،    

انـد و     عمومي و شرايط خصوصي منضم به اين قرارداد است كه طرفين ذيل آن را امضا كرده               

 . االجرا است براي آنها الزم

 

 -��(11�����"/ V�!"W 'J�XJ $: 

 ...........................................................................................................: ...............كار  نشاني صاحب

 ..................................................................................................................: ...............نشاني مجري 

 

���� �����           	�
                                                    ���� �����                   /��� 
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���	
�� ,��-� ������. 

)                                      ��"��( 1�*�I )                                 (� A"	���( 

 

 ديگر اسناد و مدارك منضم به آن        قرارداد حاضر به همراه شرايط عمومي ، شرايط خصوصي        

 بين........................... ........كه مجموعا قرارداد واحد محسوب و غيرقابل تفكيك است در تاريخ 

 شود از يك طرف و كار ناميده مي بكه در اين قرارداد صاح ...........................................................

ــور   .............................................................................................. .............. ــه ط ــرارداد ب ــن ق ــه در اي ك

 :شود از طرف ديگر ، به شرح زير منعقد گرديد اختصار مدير ناميده مي

 

-��( 1,�����"/ B)C)( : 

           □         مـــالي□رايـــي         اج□مـــديريت فنـــي  : موضـــوع قـــرارداد عبارتـــست از

 ...................................................................................................................................................................................□اداري

 ..............................................................................................................................................................................:  به منظور 

ابنيه وتأسيسات مكـانيكي و     (ساختماني      مديريت اجرايي كامل تمامي عمليات     �

 ............................................................................اندازي و تحويل  سازي ، حصاركشي ، راه محوطه) تأسيسات برقي

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................مديريت اجرايي بخش يا بخشهاي  �

  : شامل 

................................................................................................................................................................................................... 

 

  : به استثناي 

مدارك و مشخصات كه به رويت و امضاي مدير رسيده و يك نسخه آن نزد           ها و     مطابق نقشه 

 .كار و ناظر شده است مدير است و دو نسخه ديگر تحويل صاحب
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-��( 2��� 4�"5� EF( $: 

محل اجراي كار واقع در است كه به رويت مدير رسيده و از موقعيت و وضـعيت آن آگـاهي                    

 .كامل يافته است

 

 -��(3�����"/ 
�( $: 

ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ پرداخت مبلغ تنخـواه            ............................ مدت قرارداد   

 .گردان است

 عمـومي و     مدت قرارداد تابع تغيير مقادير كار و كارهاي جديد بـه شـرح مـدرج در شـرايط                 

 .باشد خصوصي اين قرارداد مي

 

 -��(4"��( 
��P�� � ���#� $: 

هاي اجرايـي   ها و مشخصات فني و اجرايي ، هزينه         است با توجه به نقشه     مدير موظف   �-&

 .كار شروع به عمليات اجرايي كند پروژه را برآورد اوليه نمايد و پس از تاييد صاحب

كار بوده و متعهد است در تمامي مراحل اجراي ساختمان رعايـت              مدير امين صاحب    "-&

 .كار را بنمايد ضابطه و صالح صاحب

 مسووليت تمامي عمليات اجراي سـاختمان ، تعيـين پيمانكـاران بـراي هـر يـك از                    %-&

 .قسمتهاي ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدير است

آالت مـورد نيـاز بـه         تهيه و خريد كليه مصالح و خريد يا اجازه لوازم و ابزار و ماشـين               &-&

 .كار هزينه صاحب

 و بـرق و گـاز و غيـره بـه نماينـدگي و بـه هزينـه                    اقدام بـراي اخـذ انـشعابات آب          '-&

 .كار صاحب
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هـاي الزم در اجـراي بـه موقـع و صـحيح               نظارت كامل ودقيق و ايجـاد همـاهنگي          )-&

 .ساختمان

 روز يكبار و    15هاي انجام شده با تاييد مهندس ناظر حداكثر هر            هزينه   تهيه صورت    (-)

 .كار ارايه آن به صاحب

هاي انجام شده تنظيمي بايـد حـسب مـورد داراي سرفـصل مجـزاي                صورت هزينه :  تبصره

هـا باشـد و صـورت پرداخـت دسـتمزد كـارگران روزمـزد و                  مصالح و دستمزد و ساير هزينه     

 .پيمانكاران جزء نيز بايد بطور مجزا و به تفكيك تهيه شود

 جـزء   مدير موظف است يك نسخه از قراردادهاي منعقده با پيمانكاران و پيمانكاران             *-&

 .كار تحويل دهد را به صاحب

تمامي پرداختها به پيمانكاران و پيمانكاران جزء بايد با توجه به درصدهاي پيـشرفت             �-&

 .كار صورت گيرد

كـار،    مدير از زمان تحويل كارگاه تـا تـاريخ تحويـل موقـت سـاختمان بـه صـاحب                     +�-&

 موجـود در محـل      مسووليت نگهـداري و حراسـت از سـاختمان و اجنـاس خريـداري شـده               

 .كار به عهده دارد ساختمان را به هزينه صاحب

مدير متعهد است بيمه ماهانه و بيمه حوادث كـارگران و تمـامي عـوارض و حقـوق                    ��-&

كار پرداخت و پس از خاتمه كار         دولتي متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تاييد صاحب          

 .كار تحويل دهد بمفاصا حساب بيمه و ساير پرداختي ها را به صاح

 . مدير تحت هيچ شرايطي حق واگذاري موضوع اين قرارداد را به شخص ديگر ندارد "�-&
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 در صورتي كه اين قرارداد با توجه به ماده يك شامل مديريت مـالي نباشـدبندهاي                  :تبصره

 .گردد  از وظايف مدير حذف مي4ـ5 و اگر شامل مديريت اداري نباشد بند 4ـ7 و 4ـ4

 

 ����' M��3 #����	
� � #�>�!� � ���<� � ��$: 

كـار اسـت مگـر        هاي مندرج در اين قرارداد بـه عهـده صـاحب            پرداخت تمامي هزينه    �-'

 .گردد مواردي كه در شرايط خصوصي پيمان معين مي

 روز از تاريخ امضاي اين قرارداد مبلغ تنخواه گردان          10كار متعهد است ظرف        صاحب  "-'

 .را به مدير بپردازد

حسابهايي را كـه توسـط     روز تمامي صورت 10كار متعهد است حداكثر ظرف         صاحب  %-'

 .مدير تهيه شده و به تاييد مهندس ناظر رسيده بررسي و پرداخت كند

كار همكاريهاي الزم را از قبيل دادن وكالتنامه، معرفـي نامـه و غيـره جهـت                    صاحب  &-'

 و گاز و غيره و مراجعه بـه مراجـع رسـمي و              معرفي مدير به منظور اخذ انشعابات آب و برق        

بندي و حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ درخواست مدير به             دولتي را متناسب با برنامه زمان     

 .عمل آورد

 

 -��(S^� $ 1T �2��"I -)FJ � "��( L*�Y��: 

 در طـول  باشد كه مدير اي مي درصد از هر صورت هزينه..................... الزحمه مدير  الف ـ حق 

آن . كننده آن را تاييد كرده است       مدت قرارداد جهت اجراي ساختمان تهيه و ناظر هماهنگ        

گيـرد   گيرد و يا درصدي ديگري تعلـق مـي   هايي كه به آن درصدي تعلق نمي دسته از هزينه  

در غير اين صورت ، تمامي هزينه هاي انجـام          . بايد در شرايط خصوصي پيمان مشخص شود      

 .الزحمه قرار خواهد گرفت محاسبه حقشده مبنا براي 



 ظامات ادارين
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.......... هزينه ، مبلغ كاركرد طي هر دوره محاسـبه و سـپس    ب ـ پس از محاسبه هر صورت  

 .شود كار به مدير پرداخت مي درصد آن به عنوان كارمزد توسط صاحب

كـه  گـردد   درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مـي ........... ج ـ از هر كارمزد مدير  

 .پس از خاتمه قرارداد و پايان دوره تضمين به وي پرداخت خواهد شد

گيرد به عهـده مـدير    الزحمه مدير تعلق مي د ـ پرداخت ماليات و كسورات قانوني كه به حق 

 .باشد مي
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ريال به عنوان تنخواه گردان در اختيار       .. ................................................................كار مبلغ     صاحب

ها و فاكتورهـاي مربوطـه و تاييـد مهنـدس             دهد كه پس ار ارايه صورت هزينه        مدير قرار مي  

كار   ناظر هماهنگ كننده، تنخواه گردان بعدي تا سقف مبلغ مذكور محاسبه و توسط صاحب             

 .شود به مدير پرداخت مي

( ريـال   ............................................................... ردان  مدير در زمان اخذ مبلـغ اولـين تنخـواه گـ           

كـار    معادل مبلغ دريافتي به عنوان تضمين در اختيار صاحب        ) كار  تضمين مورد قبول صاحب   

قرار ميدهد كه پس از اتمام اجراي ساختمان و همزمـان بـا تحويـل آن ، بـه مـدير مـسترد               

 .گردد مي
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 : نظارت بر اجراي ساختمان به عهده 

 .................................................................................: به نشاني : ............................................. كننده  ـ ناظر هماهنگ1

 ..................................................................................................................: به نشاني  ...................................................... ـ 2

 ..................................................................................................................: نشاني به  ...................................................... ـ 3

 ..................................................................................................................: به نشاني  ...................................................... ـ 4

چنانچه بعدا به هر دليل هـر يـك از         . اند  كار به مدير معرفي شده      باشد كه از طرف صاحب      مي

 روز مهنـدس نـاظر      15كار موظف اسـت حـداكثر ظـرف           مهندسان ناظر تغيير كند ، صاحب     

 . رفي نمايدجديد را كتبا به مجري مع



 مبحث دوم
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شرايط ، تعهدات ، اختيارات و مسووليتهاي طرفيت قرارداد و ساير عمومات قرارداد به شـرح                

 .باشد شرايط عمومي منضم به اين قرارداد مي................................ الي  ............... مواد 
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 ، شرايط خصوصي ، برنامه       قرارداد حاضر ، شرايط عمومي    : اسناد و مدارك قرارداد عبارتنداز      

هـا ،      ، نقـشه     سـاختماني ، همچنـين مشخـصات فنـي          هـا و پروانـه      زمانبندي كلـي ، نقـشه     

رسـد     طرفين مي  هايي كه در طول اجراي كار تنظيم و به امضاي           ها و توافقنامه    مجلس  صورت

 . شود باشد كه جزو منضمات قرارداد محسوب مي مي
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 ...........................................................................................................: ...............كار  نشاني صاحب

 ....................................................................................................................: .............نشاني مجري 
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