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 .ایران معماري و شهرسازي شورایعالی مصوبات و شهري
 هر ايحرفه فعالیت با مرتبط سوابق بر مشتمل) الکترونیکی( پرونده: منديحرفه کارنامه -1-11
 .شودمی تهیه سازمان توسط که مندحرفه
سازنده): شخص حقیقی یا حقوقی که وظیفه اجراي کل یا اجزاي ساختمان را ( مجري -1-12

 این قانون احراز صالحیت شده باشد.  4برعهده دارد که مطابق ماده 
اجراي صحیح عملیات ساختمانی مند است که بر ناظر: ناظر شخص حقیقی یا حقوقی حرفه -1-13

نماید. عملیات اجرایی در حیطه صالحیت مندرج در پروانه مذکور و شرایط این قانون نظارت می
 هاي موضوع این قانون، باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.تمامی ساختمان

در  ،مانیساختهاي مراحل مختلف پروژه پس از اجراياي که نقشهساخت: نقشه چون -1-14
شود و براي نگهداري و تعمیرات موضوعات معماري، سازه و تاسیسات توسط مجري تهیه و تایید می

  ساختمان قابل استناد است.
مند که بر اساس قرارداد منعقده با بازرس نگهداشت: شخص حقیقی یا حقوقی حرفه -1-15

 رد. نماینده مالکین ساختمان، مسئولیت بازرسی از ساختمان را بر عهده دا
شود که از سوي مرجع صدور پروانه وفق اي اطالق میگواهی انطباق نگهداشت: به گواهی -1-16

گزارش بازرس نگهداشت، مبنی بر رعایت مقررات مربوط به تعمیر، نگهداري و مراقبت از ساختمان 
 شود.صادر می

اجراي عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه هاي مصوب، مقررات ملّی ساختمان و سایر  است و ياحرفه تیّصالح
پاسخگوي کلیه مراحل اجراي کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل  بردهمدارك مربوط برعهده دارد. نام

 .باشدساختمان و صاحب کار می
بر انطباق صحیح عملیات اجرایی تمامی اجزاي ساختمانی در حیطه حقیقی یا حقوقی است که مند حرفه: ناظر -11-1

از مرجع صدور با مشخصات و مندرجات در پروانه ساختمانی اي وي، صالحیت مندرج در پروانه صالحیت حرفه
 و گزارش انطباق یا نظارت کردههاي قانونی بایستهاستانداردها و  ،هاي مصوب، مقررات مّلی ساختمانپروانه، نقشه

 . نمایدمنعکس صالحه به موقع و منطبق با عملیّات انجام شده به مراجع  عدم انطباق خود را
مربوط به طراحی یا محاسباتی ساختمان حقیقی یا حقوقی است که خدمات مهندسی مند حرفه: طراح یا محاسب -12-1

ي مقرر در رشتۀ و استانداردها ها(حسب مورد) را بر اساس موازین، الزامات، مقررات ملّی ساختمان و بایسته
 باشد.تخصصی خود انجام دهد و مسئولیّت آن خدمات متوجه شخص وي می

طراحی، نظارت و اجرا  مراحل شود که به صورت تدریجی در تمامیهایی اطالق می نقشهبه : ساختنقشه چون -13-1
و تاسیسات مکانیکی و برقی، مان در موضوعات معماري، سازه ساختتمامی اجزاي پس از اجراي شود و ترسیم می

ها تهیه و تأیید شده و باید توسط تمامی اشخاص توسط مجري به صورت یکپارچه و منسجم و به تفکیک رشته
باشد، تأیید گردد و براي نگهداري و ها میدار انجام خدمات مهندسی ساختمانی که موضوع آن نقشهعهده مندحرفه

 باشد.اید پیوست شناسنامه فنی و ملکی میبو تعمیرات ساختمان قابل استناد بوده 
اجزاي  پوشیده و آشکار هايبخش فنی و ملکی، عمومی اطالعات : سندي است شاملشناسنامه فنی و ملکی -14-1

دار مند عهدهحرفهتهیه  تدوین گردد و به امضاي تمامی اشخاص ساخت چون هاينقشه باید بر اساس کهساختمان 
به امضاي ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان  موضوع آن سند رسیده وخدمات مهندسی ساختمان انجام 

نامه اجرایی قانون پیش بند د آئین استان و باالترین مقام مرجع صدور پروانه یا مجوز ساختمانی هم رسیده باشد.
 شود.نسخ میدر این خصوص و سایر تعاریف  1393فروش ساختمان مصوب 

 نظارت، اجراء، محاسبه، : عبارت از انجام هرنوع فعالّیت درتمامی زمینه هاي طراحی،هندسی ساختمانخدمات م -15-1
 و سازي، آموزش بهسازي، بازسازي، مقاوم نگهداري، و تعمیر آزمایشگاهی، و سنجش خدمات بازرسی، و کنترل

  تخصصی در حوزة ساختمان می باشد.  و فنی امور سایر
باشد که بین منافع یک یا چند شخص از یکطرف و منافع جمع یا گروه وقوع وضعیّتی می عبارت از: تعارض منافع -16-1

یا عموم از طرف دیگرتضاد، تنافی یا تقابل به طور کامل و یا نسبی به وجود آید. اعم ازآنکه شخص یا اشخاص 
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د و اعم از آنکه نفع مذکور رأساً ذینفع باشند یا در ذینفع شدن شخص یا اشخاص به خصوصی سببیّت داشته باشن
گفته شده به طور مستقیم مادي باشد یا مع الواسطه منجر به نفع مادّي گردد فارغ از آنکه نفع مادي مذکور محقق 
شده باشد یا نشده باشد. در تمامی حاالت گفته شده باید شخص یا چند شخص مورد نظر آگاهانه و دانسته آن 

لم و اطّالع از قرار گرفتن در چنان وضعیّتی هیچگونه اقدامی براي از بین وضعیّت را به وجود آورده و یا بعد از ع
رفتن تعارض، تنافی یا تقابل فوق الذکر ننمایند. به عنوان مثال شخص یا اشخاصی که مسئولیّت بررسی یا تأیید 

هندسی طراحی، اجرا اي را برعهده دارند مبادرت به ارائۀ خدمات منقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان پروژه
دار سِمَتی قانونی است، دانسته و آگاهانه مبادرت به استخدام یا شخصی که عهده و نظارت برآن ساختمان بنمایند و

شخص یا اشخاص به خصوصی اعم از آشنایان، دوستان و اقرباي سببی یا نسبی از هر طبقه و درجه بدون رعایت 
 هاي قانونی و مقرر بنماید و یا سببیّت در استخدام آنها داشته و یا سفارش به آن بنماید. تشریفات و بایسته

به تمامی اموال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل نقدي، : هاي در حکم اموال عمومییدارای -17-1
ا اشخاص حقیقی یا غیرنقدي، منقول و غیرمنقول اطالق شده و به هیچ شخصی اعم از عضو حقیقی یاحقوقی و ی

تعلّق حقّ هیچیک از آن اشخاص حقوقی غیر عضو چه خصوصی یا عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی تعلق ندارد و م
یرقانونی دراموال گفته شده توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول مواد قانون مجازات غباشد. تصرف نمی

 اسالمی ناظر به اموال عمومی می باشد.
سازي،  تخریب، خاکبرداري، خاکریزي، گودبرداري، حفاظت گودبرداري و پی عبارت است ازعملیّات ساختمانی:  -18-1

-سازي و ساخت قطعات پیش احداث بناهاي موقت و دائم، توسعه، تعمیر اساسی و تقویت بنا، نماسازي، محوطه
و هرگونه اقدامی  سایر تأسیسات زیربناییساخته در محل کارگاه ساختمانی، حفر چاهها و مجاري آب و فاضالب و 

که در عرف مهندسی ساختمان عملیّات ساختمانی تلقی شده و در انجام آن باید اصول و ضوابط فنّی و مهندسی 
 ساختمان از جمله مقررات ملّی ساختمان رعایت شود.

مند در حرفه شود که بین صاحب کار وبه سندي اطالق می: قرارداد انجام خدمات مهندسی ساختمان -19-1
(یا هرقانون جایگزین آن که ناظر به تنظیم قراردادها  چارچوب قواعد عمومی قراردادهاي مذکور در قانون مدنی

 باشد) با توافق دو طرف مذکور منعقد شده و مفاد و مندرجات آن نباید با قوانین آمره منافات داشته باشد.می
ه استناد سند قانونی از قبیل وکالتنامۀ رسمی وي بطرف یا ماذون از مالک به : در این قانونیا صاحب کار  ارفرماک -20-1

تسلیم مرجع صدور پروانه یا براي انجام عملیات ساختمانی را  یا مجوزپروانه  صدور تقاضاي شود که اطالق می
نماید. تمامی اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از دولتی یاغیردولتی که حسب قوانین و مجوز گفته شده می
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 باشند نیز مشمول این تعریف هستند. مقررات قانونی ملزم به اخذ مجوز یا پروانۀ ساختمانی می
محلی است که یک یا تعدادي از عملیـات ساختمانی درآن انجام شود. در صورت  : در این قانون کارگاه ساختمانی -21-1

آالت، این  استقرار تجهیزات و ماشیناخذ مجوز براي استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح؛ یا 
 .شودها نیز جزء کارگاه ساختمانی محسوب میمحل

شود که باید توسط شخص یا اشخاص صالحیّتدار حقیقی به تمامی اقدامات الزمی اطالق می: کنترل ساختمان -22-1
قررات ملّی ساختمان و یاحقوقی با رعایت قوانین و مقررات آمرة مصوب قانونگذار، اصول و ضوابط فنّی و مهندسی، م

 نظایر آنها، اِعمال شود.
هاي شهرداري، دهیاري، شرکت عمران شهر جدید، شرکت شهرك: مرجع صدور پروانه یا مجوز ساختمانی -23-1

قانونی که وظیفه صدور پروانه  هر مرجعصنعتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادي، سازمان عمران منطقه آزاد و 
ت برنحوه استفاده از زمین، ساختمان و احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و کنترل و نظارتفکیک، ، ساختمان

ي جغرافیایی معین براي حصول اطمینان از رعایت ضوابط اسایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در محدوده
 .عهده دارند رشهرسازي و مقررات ملی ساختمان در آنها ب

 قانون اهداف -2 ماده
این خدمات در رعایت مقررات ملی  اجراي حسن بر نظارت و مهندسی خدمات کیفیت ارتقاء -2-1

  ساختمان؛
 مندان؛حرفهارتقاي دانش فنی   -2-2
 به آن؛ رشد آگاهی عمومی نسبتساختمان و  ملّی مباحث مقررات آموزش، پژوهش و ترویج -2-3
 شهرسازي؛ و معماري در ایرانی و اسالمی هايارزش و فرهنگ توسعه و تقویت -2-4
 ساختمان، هايبخش در مهندسی و فنی هايحرفه و مشاغل به مربوط امور تنسیق -2-5

 شهرسازي؛ و تأسیسات
 اجراي و تهیه در ساختمانی صنوف و هاحرفه صاحبان و مهندسان ايحرفه مشارکت جلب -2-6
 کشور؛ توسعه هايطرح
هاي نظام مهندسی شهرسازي، سازمانفراهم ساختن زمینه همکاري فی مابین وزارت راه و  -2-7

ساختمان، شهرداري ها و مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 هاي نظارت و کنترل ساختمان.صنوف ساختمان در بخش

 قانون اهداف -2 ماده
  مقررات ملی ساختمان در کشور؛این خدمات در رعایت  اجراي حسن بر نظارت و مهندسی خدمات باالبردن کیفیت -1-2
 مندان؛حرفهارتقاي دانش فنی  -2-2
 به آن؛ رشد آگاهی عمومی نسبتساختمان و  ملّی مباحث مقررات آموزش، پژوهش و ترویج -3-2
 شهرسازي؛ و معماري در ایرانی-اسالمی هايارزش و فرهنگ توسعه و تقویت -4-2
 شهرسازي؛ و تأسیسات ساختمان، هايبخش در مهندسی و فنی هايحرفه و مشاغل به مربوط امور تنسیق -5-2
 کشور؛ توسعه هايطرح اجراي و تهیه در ساختمانی صنوف و هاحرفه صاحبان و مهندسان ايحرفه مشارکت جلب -6-2
ها، شهرداري ها و نظام مهندسی استان فراهم ساختن زمینه همکاري فی مابین وزارت راه و شهرسازي، سازمان -7-2

هاي نظارت و ساختمان، سازمان برنامه و بودجه کشور، صنوف ساختمان در بخشمراجع صدور پروانه و کنترل 
 کنترل ساختمان.

هاي جامع و تفصیلی و هادي از الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرح -8-2
ام اشخاص حقیقی و حقوقی برداران و تمها، سازندگان، مهندسین، بهرهدولتی، شهرداريهايسوي تمام دستگاه

ها و فراهم ساختن زمینه همکاري هاي آنفعالیتمرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و 
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 ساختماناي و صنوف هاي مهندسی و حرفهها و تشکلکامل میان وزارت راه و شهرسازي، شهرداري

 ساختمان مهندسی نظام سازمان - 3 ماده
 این از که »کشور ساختمان مهندسی نظام سازمان« کشور، سطح در قانون این اهداف تحقق براي
 مهندسی نظام سازمان« استان هر در و شودمی خوانده »سازمان« اختصار به قانون این در پس

 این شرایط طبق شود،می نامیده »استان سازمان« اختصار به پس این از که »استان ساختمان
غیرانتفاعی و  اي،حرفه شده، یاد هايسازمان .شودمی تأسیس آن، اجرایی نامهآیین و قانون

 . باشندنمی انتفاعی فعالیت نوع هیچ به مجاز بوده و غیردولتی

 ساختمان کشور مهندسی نظام سازمان - 3 ماده
دار حاکمیّتی بوده و عهدهکه در مرکز هر استان تشکیل شده و داراي برخی اختیارات است شخصیّت حقوقی حقوق خصوصی 
شود. سازمان نظام مهندسی هاي آن درحکم اموال عمومی تلقی میباشد و اموال و داراییانجام خدمات یا امور عمومی می

شود، می نامیده "سازمان"سازمان مرکزي که در این قانون و  "سازمان استان"اختصاراً ساختمان هر استان که در این قانون 
 حقّ انجام فعالیّتهاي بازرگانی یا تجاري را تحت هیچ عنوانی ندارد. وباشد غیرانتفاعی می و ت حقوقی مستقلداراي شخصیّ

 استان سازمان محل -8 ماده
 سازمان. باشدمی استان مرکز در مدیره هیات و استان سازمان مرکزي دفتر دائم استقرار محل

 از هاشهرستان در قانون این ابالغ از ماه شش مدت ظرف حداکثر را خود خدمات است مکلف استان
 . نماید این قانون ارائه 32الکترونیکی مندرج در ماده  هايسامانه طریق

 انجام گردد تاتواند دایر می استان يشهرها دری ندگینما دفاتربا تایید هیات مدیره استان، تبصره: 
بجز خدمات مبتنی بر بستر الکترونیک انجام گیرد. رئیس  سازمان مستمر فیوظا از یبخش ای تمام

بر اساس آدرس سکونت مندرج  دفتر نمایندگی هر شهرستان از بین اعضاي ساکن در آن شهرستان
این قانون  اجرایی نامه آیین جزئیات این تبصره در .گردداي، انتخاب میدر پروانه صالحیت حرفه

 گردد.تعیین می

 استان سازمان محل - 4 ماده
 است مکلف استان سازمان. باشدمی استان مرکز در مدیره هیأت و استان سازمان مرکزي دفتر دائم استقرار محل -1-4

الکترونیکی  هايسامانه طریق از هاشهرستان در قانون این ابالغ از ماه شش مدت ظرف حداکثر را خود خدمات
       . نماید این قانون ارائه 28مندرج در ماده 

دفاتر نمایندگی در شهرهاي استان بجز مرکز استان، به پیشنهاد هیات مدیره استان و تایید وزارت راه و شهرسازي  -2-4
انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان بجز خدمات مبتنی بر بستر الکترونیک مندرج شود تا تواند دایر می

بر  ایندگی هر شهرستان از بین اعضاي ساکن در آن شهرستاناین قانون را انجام دهند. رئیس دفتر نم 28در ماده 
نامه اجرایی این گردد. جزئیات این بند در آئیناي، انتخاب میاساس آدرس سکونت پشت پروانه صالحیت حرفه

 شود.قانون تعیین می
دفتر پیشنهاد شوراي مرکزي و تایید وزارت راه و شهرسازي با ، و ویژه اقتصادي مناطق آزاد تجاري و صنعتیدر  -3-4

تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان بجز خدمات مبتنی بر توانند این دفاتر می .شودتاسیس تواند مینمایندگی 
 این قانون را انجام دهند. 28بستر الکترونیک مندرج در ماده 

شهرسازي با تشخیص وزارت راه و شهرسازي امکان تاسیس دو سازمان هاي داراي دو اداره کل راه و در استان -4-4
 استان قابل انجام خواهد بود.

 استان سازمان - 6 ماده
 پیوسته یا کاردانی یا کارشناسی حداقل مدرك داراي که استان از اعضا آن استان سازمان -6-1

 . شودمی تشکیل اصلی باشند هفتگانه هايرشته در پیوسته ارشد کارشناسی
مرتبط  هايتحصیلی کاردانی و یا رشته مدارك دارندگان ايحرفه صالحیت حدود: 1 تبصره

 استان  عضو سازمان – 5 ماده
 حداقل مدرك دارايشود. اشخاص حقیقی تشکیل می استان آن ي حقیقی و حقوقیاز اعضا استان سازمان -1-5

طبق شرایط این  ،هاي مرتبطاصلی و در رشته هفتگانه هايرشته در پیوسته ارشد کارشناسی پیوسته یا کارشناسی
 . توانند عضو سازمان استان شوندقانون، می
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 آن آموزشی و علمی محتواي که جدید هايرشته و عناوین انطباق و دانشگاهی باالتر و کارشناسی
 توسط اصلی است، هفتگانه هايرشته با ارتباط در تخصصی دروس محتواي درصد 80از  بیش

 رئیس و فناوري و تحقیقات علوم، وزیر شهرسازي، و راه وزیر نمایندگان از متشکل کمیسیونی
 آزمایشگاهی مطالعات آموزش، نظارت، کنترل، نگهداري، اجراء، خدمات که شودمی تعیین سازمان

 اصلی هايرشته خدمات همطراز تأثیر میزان و اهمیت حجم، حیث نباید از خدمات ارائه کنند. این
  .هفتگانه باشد

 در صرفاً باشد مرتبط هايرشته در ناپیوسته کارشناسی تحصیلی مدرك داراي شخصی اگر -6-2
 هايرشته هايزیرشاخه یا رشته هاي هفتگانه اصلی و از یکی در کاردانی مدرك داراي صورتیکه
 به قانون مجازاین  6 ماده 1 تبصره در مندرج کمیسیون از مجوز اخذ شرط به اصلی باشد هفتگانه
 .باشدمی استان سازمان در عضویت

 صرفاً اصلی باشد، هفتگانه هايرشته از ناپیوسته ارشد کارشناسی مدرك داراي شخصی اگر -6-3
 در مندرج کمیسیون از مجوز اخذ شرط به باشد، مرتبط هايرشته در کارشناسی مدرك داراي اگر

 .باشدمی استان سازمان در عضویت به این قانون مجاز 6 ماده 1 تبصره
 استان آن متولد باید قانون، اینبراي انتفاع از مفاد  استان عضو سازمان نظام مهندسی هر -6-4

 هر باشد. مقیم استان آن در عضویت، درخواست تسلیم تاریخ از پیش یکسال ممتد حداقل بوده یا
 .باشد داشته عضویت استان سازمان یک از بیش در همزمان بصورت تواندنمی مندعضو حرفه

این قانون مامور به خدمات عمومی  4اعضاي سازمان استان، در انجام امور موضوع ماده  -6-5
 هستند.

ظرف مدت یک ماه درخواست سازمان استان بر اساس شرایط مندرج در این قانون، جهت عضویت اعضاي حقیقی؛  -2-5
قرارداده و به صورت مستدلّ و مستند نظر خود مبنی بر متقاضیان عضویّت در سازمان استان را مورد بررسی 

تواند اعتراض مکتوب خود را دارد. شخصی که درخواست وي ردّ شده میپذیرش یا ردّ عضویت آنها را اعالم می
ظرف مدت یکهفته از ابالغ ردّ درخواست به ادارة کلّ راه و شهرسازي استان مربوط تسلیم داشته و ادارة مذکور 

ت حداکثر ظرف مدت دو هفته بررسی کرده و نتیجۀ آن را به متقاضی و سازمان استان اعالم نماید. موظف اس
چنانچه نظر ادارة کلّ بر پذیرش اعتراض متقاضی عضویّت باشد سازمان استان مکلف به انجام اقدامات بعدي مبنی 

درخواست شده توسط سازمان استان،  بر عضویّت متقاضی یاد شده در سازمان استان می باشد. چنانچه متقاضی ردّ
تواند یکسال دیگر مجدداً در مدت تعیین شده اعتراض خود را به ادارة کلّ راه و شهرسازي استان تقدیم نداشت می

درخواست خود را تقدیم سازمان استان نماید. اگر ادارة کّل راه و شهرسازي استان اعتراض متقاضی را مردود 
 ز این تصمیم به دیوان عدالت اداري شکایت کند.دانست نامبرده میتواند ا

مدیرعامل باید سهامدار شرکت بوده و هیات مدیره و تمامی اعضاي بوده و با نام آن باید تمامی سهام  حقوقیعضو  -3-5
اي از وزارت راه و شهرسازي باشند و محکومیّت به ورشکستگی اعم از عادي، به همگی داراي پروانۀ صالحیت حرفه

 یا به تقلب نداشته باشد.تقصیر و 
 تاریخ از پیش یکسال ممتد حداقل بوده یا استان آن متولد باید قانون، اینبراي انتفاع از مفاد  عضو سازمان استان، -4-5

 یک از بیش در همزمان بصورت تواندنمی مندعضو حرفه هر باشد. مقیم استان آن در عضویت، درخواست تسلیم
 .باشد داشته عضویت استان سازمان

 اي؛حرفه صالحیت ـ4 ماده
 و شهرسازي و ساختمان هايبخش در کشور در حقوقی یا حقیقی اشخاص ايحرفه فعالیت -4-1

 و سنجش خدمات بازرسی، و کنترل نظارت، اجراء، محاسبه، طراحی، امور در تأسیسات
 و فنی امور سایر و سازي، آموزش بهسازي، بازسازي، مقاوم نگهداري، و تعمیر آزمایشگاهی،

 در صالحیت این. است »ايحرفه صالحیت پروانه« داشتن مستلزم قانون این با مرتبط تخصصی
 یا صالحیت فاقد مداخله اشخاص .شودمی احراز فنی مهارت پروانه طریق از ماهر کارگران مورد
تخلف  موضوع این قانون مهندسی خدمات ارائه و وظایف در انجام ايحرفه صالحیت حدود از خارج

 قانون کیفري مجازات و اداري یا انتظامی محکومیت به مورد حسب گردد و متخلفینمحسوب می
  .شد خواهند محکوم اسالمی مجازات

 اي؛حرفه صالحیت ـ 6 ماده
 این. است "ايحرفه صالحیت پروانه" داشتن مستلزم حقوقی یا حقیقی اشخاص انجام خدمات مهندسی ساختمان  -1-6

تجربی و درباره کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی،  مهارت پروانه طریق ازمعماران تجربی  مورد در صالحیت
هندسی مندي ممندي کاردانی و براي مهندسان از طریق پروانه حرفههاي فنی از طریق پروانه حرفهدر مورد کاردان

  .شودمی احراز
درمورد  .باشدمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فنی، مهارت تجربی و مهارت پروانه تشخیص و صدور مرجع -2-6

تشخیص  مرجعباشد. می وزارت راه و شهرسازي ايحرفه صالحیت پروانه تشخیص و صدور مرجعاشخاص حقیقی، 
وزارت راه و اشخاص حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشور و مرجع صدور پروانه  اشخاص حقوقیصالحیت 

هاي تشخیص صالحیت اشخاص حقوقی در وزارت راه و کامل سامانهاستقرار در صورت باشد. شهرسازي می
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 و حقیقی وزارت راه و شهرسازي اشخاص ايحرفه صالحیت پروانه تشخیص و صدور مرجع -4-2
مرجع صدور پروانه  حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشور، تشخیص صالحیت اشخاص مرجع

 مهارت پروانه تشخیص و صدور مرجع اي اشخاص حقوقی وزارت راه و شهرسازي وصالحیت حرفه
سازمان برنامه و بودجه موظف است جهت صدور  .باشدمی ايحرفه و فنی آموزش سازمان فنی،

 پروانه دسترسی الزم را به وزارت راه و شهرسازي اعمال نماید.
 کار سابقه میزان و پایه ازکمترین حقیقی اشخاص ايحرفه صالحیت پروانه صدور شرایط: 1 تبصره

 و صالحیت حدود مربوطه، هايهزینه و مدارك تغییر و ابطال تمدید، ترتیب و آن ارتقاء براي مفید
 گردد. این قانون تعیین می اجرایی نامه آیین ها درآن دارندگان اشتغال ظرفیت
به طور مشترك توسط وزارت  حقوقی اشخاص و ظرفیت اشتغال تعیین حدود صالحیت: 2 تبصره

کشور در آئین  مهندسی نظام راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه کشور و با هماهنگی سازمان
 گردد.نامه اجرایی این تبصره تعیین می

 قانون این موضوع خدمات انجام براي غیرایرانی مجاز به حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه :3تبصره 
 .دارند دریافت موقت ايحرفه پروانه صالحیت باید

هاي دولتی و کلیه نهادها و سازمان تمام وقت در شاغل حقیقی اشخاص کار به مجاز ظرفیت -4-3
شود و اشخاص حقیقی امتیاز آور در نظام فنی و غیردولتی که براي ایشان لیست بیمه رد می

اي و نوع خدمات مهندسی، مبتنی اشتغال به کار حرفه در ظرفیت اجرایی کشور، داراي محدودیت
 باشد.بر آئین نامه اجرایی این قانون می

اي صالحیت حرفه پروانه داراي قبلی مقررات طبق که حقوقی و حقیقی اشخاص تمام -4-4
اي خود را پروانه صالحیت حرفه باید آن از پس و بوده فعالیت به مجاز آن اعتبار پایان تا هستند

 .دریافت نمایند قانون این بق شرایطط
این قانون، با بررسی مدارك  6و  4سازمان استان بر اساس شرایط مندرج در ماده   ـ 7 ماده

 نمایند.اشخاص حقیقی متقاضی عضویت، نسبت به قبول عضویت یا رد آنها اقدام می

 اي مرکب از سه نماینده از وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه کشور وبا تایید کمیته شهرسازي
وزارت راه و شهرسازي به مرجع تشخیص صالحیت اشخاص حقوقی  کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی،

   .گرددواگذار می
توسط وزارت راه و شهرسازي در آئین نامه اجرایی این  حقوقی اشخاص تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال -1تبصره 

 گردد. قانون تعیین می
 و آن ارتقاء براي مفید کار سابقه میزان و پایه ازکمترین حقیقی اشخاص ايحرفه صالحیت پروانه صدور شرایط - 2 تبصره
 آیین ها درآن دارندگان اشتغال ظرفیت و صالحیت حدود مربوطه، هايهزینه و مدارك تغییر و ابطال تمدید، تعلیق، ترتیب

 گردد. این قانون تعیین می اجرایی نامه
 پروانه صالحیت باید قانون این موضوع خدمات غیرایرانی مجاز جهت انجام حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه - 3تبصره 

 .دارند دریافت موقت ايحرفه
و معماران تجربی را با رعایت  هاي فنیاي کاردانحرفهکانون نامه وزارت راه و شهرسازي مکلف است آیین - 4تبصره 

 الزامات این قانون جهت تصویب در هیات وزیران تهیه نماید.
هاي دولتی و غیردولتی که براي کلیه نهادها و سازمان تمام وقت در شاغل حقیقی اشخاص کار به مجاز ظرفیت -3-6

در  کشور، داراي محدودیتشود و اشخاص حقیقی امتیازآور در نظام فنی و اجرایی ایشان لیست بیمه رد می
 باشد.اي و نوع خدمات مهندسی، مبتنی بر آئین نامه اجرایی این قانون میظرفیت اشتغال به کار حرفه

 آن اعتبار پایان تا اي هستندصالحیت حرفه پروانه داراي قبلی مقررات طبق که حقوقی و حقیقی اشخاص تمام -4-6
 .دریافت نمایند قانون این اي خود را طبق شرایطصالحیت حرفه پروانه باید آن از پس و بوده فعالیت به مجاز

 شود.خدمات عمومی محسوب می ءسازمان استان، ارکان و کارکنان آنها، جز تیفعال -5-6
 عناوین انطباق و دانشگاهی باالتر و مرتبط کارشناسی هايتحصیلی رشته مدارك دارندگان ايحرفه صالحیت حدود -6-6

 با ارتباط در تخصصی دروس محتواي درصد 80از  بیش آن آموزشی و علمی محتواي که جدید هايرشته و
 و تحقیقات علوم، وزیر شهرسازي، و راه وزیر نمایندگان از متشکل کمیسیونی توسط اصلی است، هفتگانه هايرشته

 آزمایشگاهی مطالعات آموزش، نظارت، کنترل، نگهداري، اجراء، خدمات که شودمی تعیین سازمان رئیس و فناوري
  .هفتگانه باشد اصلی هايرشته خدمات همطراز تأثیر میزان و اهمیت حجم، حیث نباید از خدمات ارائه کنند. این

 مدرك داراي اگر صرفاً اصلی باشد، هفتگانه هايرشته از ناپیوسته ارشد کارشناسی مدرك داراي شخصی اگر -7-6
 عضویت به مجاز این ماده، 6بند  در مندرج کمیسیون از مجوز اخذ شرط به باشد، مرتبط هايرشته در کارشناسی
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 .باشدمی استان سازمان در
 :اي عبارت است ازحرفهصالحیت پروانه عضو حقیقی متقاضی اخذ شرط الزم براي  -8-6

 .ستانبه سازمان ا تأییدیّۀ گذراندن دورة کارآموزي ارائه .1-8-6
کاردانهاي فنّی و معماران تجربی  کانونیا  وعضو هیچ سازمان دیگري اعم از همان استان یا استان دیگر  .2-8-6

 نباشد. 
 اي عبارت است از:پروانه صالحیت حرفهو یا تمدید شرط الزم براي عضو حقوقی متقاضی اخذ  -9-6

 ؛محکومیّت به ورشکستگی اعم از عادي، به تقصیر و یا به تقلبنداشتن  .1-9-6
 به باال؛ 3نداشتن محکومیّت انتظامی درجۀ  .2-9-6
 موثر؛کیفري  محکومیت و پیشینه نداشتن .3-9-6

اي معتبر، در امر هرگاه هرشخص فاقد صالحیّت قانونی اعم از حقیقی یا حقوقی یا فاقد پروانۀ صالحیت حرفه -10-6
خدمات مهندسی ساختمان به هرشیوه و طریقی و تحت هر عنوانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت کند و یا 

اشخاص با صالحیّت شود و یا انجام خدمات یاد به هر نحوي مانع از انجام خدمات مذکور به مباشرت شخص یا 
شده را بی یا با واسطه، به اشخاص فاقد صالحیّت یا بدون پروانۀ معتبر بسپارد عالوه بر آنکه مشمول مجازات مقرر 

خواهد شد بلکه خدمات مذکور متوقف شده و  75قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال  616در ماّدة 
 0دار انجام آن شود/شوندشود تا زمانی که شخص یا اشخاص داراي صالحیّت، مباشرتًا عهدهطیل میبه طور کامل تع

چنانچه هر شخص حقیقی یا حقوقی فاقد صالحیّت یا بدون پروانه معتبر موجب دخالت شخص فاقد صالحیّت در 
را به شرح یاد شده در انجام خدمات مهندسی مذکور شده، به نحوي همکاري کند یا موجبات دخالت گفته شده 

این ماده فراهم سازد، مشمول مجازات تعیین شده خواهد بود و چنانچه این شخص از مقامات و مأموران وابسته به 
نهادها و دستگاههاي حکومتی(قواي سه گانه) اعم از دولتی یا غیردولتی یا نهادهاي انقالبی، کشوري یا لشکري 

رسمی در سازمان یا ه داري پُست و مقامی رسمی یا غیرر شخص یاد شدشود و اگباشد مشمول همان مجازات می
ها و یا مراجع صدور پروانه باشد حداکثر مجازات در مورد وي اِعمال خواهدشد. تخفیف مجازات براي سازمان استان

ة تواند کمتر از حداقل مجازات مقرر در مادّتمامی اشخاص گفته شده به استثناي اشخاص یادشدة اخیر نمی
استنادي باشد و قابل تبدیل به هیچ مجازات جایگزین اعم از نقدي، تعلیق مجازات، آزادي مشروط نخواهد بود. 

در زمانی نسخ صریح یا ضمنی شود مجازات مقرر در آن براي این مادّة به قوت خود باقی  616درصورتی که مادّة 
تر باشد. در صورتی که اشخاص گفته شده در سنگین اي جایگزین شده و مجازات مقرر در آناست مگر آن که مادّه
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این ماده مرتکب تکرار جرم شوند براي باردوم به اشد مجازات مقرر در مادّة استنادي محکوم شده و به ازاي هربار 
مجازات مقرر دراین ماده مانع اِعمال  شوند.تکرار بعد از مرتبۀ دوم  به دو برابر مجازات دفعۀ قبل محکوم می

 و با یکدیگر جمع خواهندشد.ات عدم رعایت نظامات دولتی منجر به آسیب جانی علیه مرتکب موصوف نبودهمجاز
اشتغال خود را در  ل از تصویب این قانون پروانهپروانه اشتغال به کار مهندسی که قب اشخاص حقیقی دارايکلیه  -11-6

از کلیه حقوق و مزایاي این قانون  اند همچنان عضو سازمان بوده ویافت نمودهچارچوب ضوابط و مقررات قانونی در
  شود.نمی ساقطاما صالحیت ایشان  توانند از آن استفاده کنندخود می و تا پایان اعتبار پروانه باشندبرخوردار می

 سازمان و سازمان استان ارکان - 5 ماده
 انتظامی شوراي سازمان، مرکزي شوراي عمومی، هیات شامل رکن چهار داراي سازمان -5-1

 .باشدمی سازمان بازرسان و سازمان
 انتظامی شوراي مدیره، هیأت عمومی، مجمع شامل چهار رکن داراي استان سازمان هر -5-2
 . استان است بازرسان و استان
 از رکن یک از بیش در عمومی همزمان مجمع در عضویت بر عالوه تواندنمی فردي هیچ -5-3
 از دو بیش در ارکان از یک هر در توانندنمی افراد این. شود عضو استان سازمان یا سازمان ارکان
 . گردند و حداکثر سه دوره متناوب انتخاب متوالی دوره

 گردنداعضاي شوراي انتظامی سازمان و سازمان استان صرفاً براي یک دوره انتخاب می –تبصره 

 سازمان و سازمان استان ارکان - 7 ماده
 .باشدمی سازمان مرکزي شوراي عمومی، هیأت شامل رکن دو داراي سازمان -1-7
 مدیره (رکن اجرایی)، بازرسان هیأت عمومی (رکن سیاستگزاري)، مجمع شامل چهار رکن داراي استان سازمان -2-7

 . تجدید نظر استان (رکن انتظامی) استدادگاه هاي انتظامی بدوي و دادسرا و دادگاه و استان (رکن نظارتی)
 سازمان یا سازمان ارکان از رکن یک از بیش در عمومی همزمان مجمع در عضویت بر عالوه تواندنمی عضوي هیچ -3-7

و حداکثر سه دوره متناوب  متوالی دوره از دو بیش در ارکان از یک هر در توانندنمی اعضا این. شود عضو استان
 . گردند انتخاب

 انتظامی شوراي بازرسان، مدیره، هیات در عضویت شرایط -11 ماده
 زیر شرح سازمان استان به انتظامی شوراي بازرسان، مدیره، هايهیئت انتخابی کاندیداهاي شرایط

 :باشدمی
 ایران؛ اسالمی جمهوري دولت تابعیت فقط و صرفاً -11-1
 پیشینه؛ سوء و اعتیاد عدم گواهی ارائه -11-2
 غیرقانونی؛ هايگروه به وابستگی عدم و کیفري موثر محکومیت و پیشینه نداشتن -11-3
 داوطلبی؛ زمان تا قبل سال 9 باالتر،از یا 3 درجه قطعی انتظامی محکومیت نداشتن -11-4
 موضوع ايحرفه هايفعالیت به بیش از یک مورد مربوط قطعی مدنی محکومیت نداشتن -11-5

 داوطلبی؛ زمان تا قبل سال 5 از قانون، این
 اساسی قانون به وفاداري و اسالم مبین دین احکام به عملی تعهد در شهرت حسن داشتن -11-6

 ایران؛ اسالمی جمهوري

 :باشدمی زیر شرح سازمان استان به رکن انتظامی بازرسان، مدیره، هیئتعضویت در  شرایط - 8 ماده
 ایران؛ اسالمی جمهوري دولت تابعیت فقط و صرفاً -1-8
 پیشینه؛ سوء و اعتیاد عدم گواهی ارائه -2-8
 غیرقانونی؛ هايگروه به وابستگی عدم و موثر کیفري محکومیت و پیشینه نداشتن -3-8
 داوطلبی؛ زمان تا قبل سال 5 از باالتر، یا 3 درجه قطعی انتظامی محکومیت نداشتن -4-8
 قبل سال 5 از قانون، این موضوع ايحرفه هايفعالیت به بیش از یک مورد مربوط قطعی مدنی محکومیت نداشتن -5-8

 داوطلبی؛ زمان تا
 ایران؛ اسالمی جمهوري اساسی قانون به وفاداري و اسالم مبین دین احکام به عملی تعهد در شهرت حسن داشتن -6-8

 باشند؛می خود دینی احکام تابع ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در شده شناخته رسمیت به دینی هاياقلیت
 داوطلبی؛ تقاضاي از قبل استان، همان سازمان در عضویت سابقه سال یک حداقل داشتن -7-8
 در باالتر یا یک پایه صالحیت با و حداقل کارشناسی پیوسته در یکی از رشته هاي هفتگانه اصلی بودن مدرك دارا -8-8
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 تابع ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در شده شناخته رسمیت به دینی هاياقلیت - 1 تبصره
 باشند؛می خود اعتقادي دین احکام
 داوطلبی؛ تقاضاي از قبل استان، همان سازمان در عضویت سابقه سال یک حداقل داشتن -11-7
حداقل کارشناسی پیوسته در یکی از رشته  براي عضویت در هیات مدیره، دارا بودن مدرك -11-8

  .الزامی است خود تخصصی رشته در باالتر یا یک پایه صالحیت با و هاي هفتگانه اصلی
هاي ارزیابی در عدم تعارض منافع در قبول مسئولیت با اشتغال موضوع این قانون. شاخص -11-9

 گردد.این قانون تعیین می اجرایی نامه آیین این خصوص در
نقض هر یک از  صورت در و است مسئولیت الزامی دوره تمام در فوق شرایط داشتن - 2تبصره

مسئولیت  این اعتبار به که هائیو کلیه سمت مسئولیت وي سلب موجب شرایط فوق توسط عضو،
 بود؛ خواهد کرده احراز

 .گردداین قانون تعیین می اجرایی نامه آیین در این مادهتشریح جزئیات مفاد  - 3تبصره 

  .الزامی است خود تخصصی رشته
نداشتن تعارض منافع در هنگام داوطلبی و نیز در تمامی مدت عضویّت در هیئت مدیرة سازمان استان یا سِمَتِ  -9-8

تشخیص وجود تعارض بازرسی، یا دادستانی انتظامی یا دادیاري یا عضویّت در دادگاه انتظامی بدوي یا تجدیدنظر. 
منافع با دادگاه عمومی حقوقی استان مربوط بوده و اصل بر عدم آن است مگر آنکه هرشخصی که مدّعی وجود آن 

باشد مبادرت به اقامۀ دعوي در نزد دادگاه مذکور بنماید. بدیهی است که سازمان استان میارکان در هر عضو 
در رکن نه تنها عضو مذکور از عضویّت  ،دچنانچه رأي قطعی به وجود چنان تعارضی توسط مرجع قضایی صادر شو

شود بلکه اگر ضرري ناشی از تحقق تعارض منافع عضو یاد شده به سازمان استان یا اشخاص برکنار می مربوطه
باید توسط وي جبران گردیده و اگر تعارض منافع مذکور واجد وصف مجرمانه بوده باشد  ،دیگر وارد شده باشد

تواند خواستار تعقیب و مجازات عضو گفته شده از طریق محاکم یا شخص ذینفع میسازمان استان موظف است و 
کیفري شود و مرجع اخیر باید رسیدگی کرده و در صورت اثبات جرم، اگر نفع مادي حاصل شده باشد مرتکب 

ون جایگزین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداري (یا قان 2مشمول مجازات مقرر در مادّة 
قانون مجازات  611آن در صورت وضع قانون جدید) خواهد شد و اگر نفعی حاصل نشده باشد کمینه مجازات مادّة 

قانون تشدید مجازات مرتکبین  2شود. در هر دو حالت تبصرة ذیل ماّدة در مورد وي اِعمال می 1375اسالمی سال 
 آن در صورت وضع قانون جدید) باید ملحوظ شود.ارتشا و اختالس و کالهبرداري (یا قانون جایگزین 

عضویّت  سلب موجب نقض هر یک از شرایط فوق، صورت در و است عضویّت الزامی دوره درتمام فوق شرایط داشتن -10-8
 کرده را از دست خواهد داد. عضویّت احراز این اعتبار به که هائی شده و نیزکلیه سمت وي

کلیه ارکان سازمان  در پروانه صدور مراجع و هاشهرداري کشور، وزارت ها،استان سازمان در شاغل افراد عضویت - 3تبصره 
 است؛ ها ممنوعو سازمان استان

 استان سازمان عمومی مجمع -9 ماده
 که گرددمی تشکیل منداشخاص حقیقی حرفه اجتماع از استان سازمان عمومی مجمع -9-1

 آن به شرح ذیل است: وظایف
 طریق استان و از و اعضاي شوراي انتظامیاستان ، بازرسان استان انتخاب اعضاي هیأت مدیره -الف

 انتخابات؛ برگزاري
در خصوص  گیريتصمیم و بررسی وعملکرد سالیانه هیأت مدیره در خصوص استماع گزارش  -ب

 ؛مربوطه گزارشات
 مدیره؛ هیات ساالنه و بودجه پیشنهادي برنامه تصویب و بررسی -ج

 استان و وظایف آن: سازمان عمومی مجمع -9 ماده
آن به شرح ذیل  وظایف که گرددمی تشکیل منداشخاص حقیقی حرفه اجتماع از استان سازمان عمومی مجمع -1-9

 است:
و اعضاي استان ، بازرسان استان اعضاي هیأت مدیرهیا عزل یا اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاي استعفاي انتخاب   .1-1-9

 انتخابات؛ برگزاري طریق استان از انتظامیرکن 
در مورد عملکرد و متعاقب آن، استماع اظهار نظر بازرسان استان استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره  .2-1-9

در صورت عدم انجام این بند، هرگونه در خصوص گزارشات عملکرد؛  گیريتصمیم و بررسی وهیات مدیره 
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 بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه سازمان استان و بودجه پیشنهادي هیأت مدیره. -د 
، حق الجلسه، پاداش و هرگونه و حق عضویت ساالنه اعضاءتصویب حق ورودیه تعیین و  -هـ

براي سازمان بر اساس  موضوعات مالیو سایر استان  پرداخت به اعضاي رسمی ارکان سازمان
 مدیره.پیشنهاد هیأت 

 در مورد آن؛ گیريتصمیم و مدیره هیات در مورد عملکرد استان بازرسان نظر اظهار استماع -و
 دار؛خزانه گزارش گیريتصمیم و بررسی -ز
هاي مربوط به عهده بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین و آیین نامه -ح

 .باشدسازمان استان و در صالحیت مجمع عمومی می
به درخواست هیات مدیره یا به  العادهفوق بطور و یکبار هر سال عادي، بطور عمومی مجمع  -9-2

 فراخوان طریق از مدیره هیات دعوت به و استان سازمان اعضاء از درصد10 درخواست حداقل
رسمیت یافتن مجمع عمومی در مرتبه اول دعوت با حضور بیش از نصف . شودمی تشکیل عمومی

 شود. هیاتاعضا و با عدم به حد نصاب رسیدن، در مرحله دوم با حضور هر تعداد از اعضا احراز می
 مجمع جلسات در شرکت براي اداره کل راه و شهرسازي استان نماینده از دعوت به ملزم مدیره

 یابد.می رسمیت مذکور نماینده با حضور شده یاد جلسات و بوده عمومی عادي و فوق العاده
 سازمان عضو یحقوق اشخاص ندگانینما استان، سازمان رهیمد أتیه بیتصوبا  – 1 بصرهت
 .ابندی حضوربدون حق راي  یعموممجمع جلسات در ناظر عنوان به توانندیم

تصمیمی که مجمع عمومی حتی به اتفاق آرا اتخاذ کند فاقد ارزش قانونی بوده و به هیچوجه قابلیّت استناد را 
 عنوانی ندارد. تحت هیچ

 مدیره؛ هیأت ساالنه و بودجه پیشنهادي برنامه تصویب و بررسی .3-1-9
، حق الجلسه، پاداش و هرگونه پرداخت به اعضاي تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاء .4-1-9

 بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.استان سازمان  موضوعات مالیو سایر استان  اصلی ارکان سازمان
بررسی و اعالم دار در خصوص تراز مالی سالیانۀ تقدیمی هیات مدیرة سازمان استان و گزارش خزانهاستماع  .5-1-9

در صورت عدم انجام این بند، هرگونه تصمیمی که مجمع عمومی حتی به اتفاق آرا اتخاذ  نظردر خصوص آن.
 ارد.کند فاقد ارزش قانونی بوده و به هیچوجه قابلیّت استناد را تحت هیچ عنوانی ند

هاي مربوط به عهده سازمان استان و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین و آیین نامه .6-1-9
 .باشددر صالحیت مجمع عمومی می

 شود:به هر تعداد به شرح زیر تشکیل می العادهفوق بطور و یکباردر پایان هر سال مالی  عادي، بطور عمومی مجمع -2-9
 و یا؛ مدیرهبه درخواست هیأت  .1-2-9
 ؛یاو استان  سازمان اعضاء از درصد10 به درخواست حداقل .2-2-9
 یا بازرسان سازمان استان سبه درخواست بازر .3-2-9

شود و دعوت مذکور تکلیف مجمع عمومی اعم از عادي یا به طور فوق العاده به دعوت هیات مدیره تشکیل می -3-9
از این مادّه باید انجام شود.  2ز شرایط سه گانۀ بند هیئت مدیره بوده که در پایان هر سال مالی و یا تحقق هریک ا

مند و با عدم به حد رسمیت یافتن مجمع عمومی در مرتبه اول دعوت با حضور بیش از ده درصد اعضاي حرفه
 از دعوت به ملزم مدیره شود. هیأتمند احراز مینصاب رسیدن، در مرحله دوم با حضور هر تعداد از اعضاي حرفه

 جلسات و بوده عمومی عادي و فوق العاده مجمع جلسات در شرکت براي اره کل راه و شهرسازي استاناد نماینده
 یابد.می رسمیت مذکور نماینده حضوریا بدون با  شده یاد

 ناظر عنوان به توانندیماستان  سازمان عضو یحقوق اشخاص ندگانینما استان، سازمانمجمع عمومی   بیتصوبا  – 1 تبصره
 .ابندی حضوربدون حق راي  یعموممجمع جلسات در

 28ماده  2بند هاي مندرج در در صورت برگزاري مجامع عادي و فوق العاده، بصورت الکترونیکی مبتنی بر سامانه – 2تبصره 
 مند براي احراز جلسه، الزامی است.، حضور بیش از نصف اعضاي حرفهاین قانون
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 رئیسه سازمان استانو هیات  مدیره هیات – 10 ماده
 داراي اعضاي بین از که بود خواهد ايمدیره هیئت داراي استان هايسازمان از یک هر -10-1

عمومی انتخاب  مجمع توسط دوره یک براي 11ماده  در شرایط واجد داوطلب ايحرفه صالحیت
 خواهند شد.

. است استان سازمان امور اداره دار و عهده سازمان آن نماینده استان سازمان مدیره هیأت -10-2
 یک و رئیس نائب یک رئیس، هیات رئیسه شامل، یک یک خود بین از جلسه اولین در مدیره هیأت
که به مدت دو سال عهده دار مسئولیت خواهد بود و تجدید  کندمی انتخاب دارخزانه یک و دبیر

دوره  .باشدمی استان سازمان یسرئ مدیره، هیأت انتخاب آنها تا پایان دوره بالمانع است. رئیس
تصدي هیات رئیسه در هر صورت در پایان دوره پایان خواهد پذیرفت. پس از انتخاب هیات رئیسه، 
چارت سازمانی استان و برنامه ساالنه استان (مالی، آموزشی، امور جاري و غیره) در جلسه بعدي 

 توسط هیات رئیسه ارائه و توسط هیات مدیره تصویب شود.
به هیچ یک از اعضاي خود و یا رئیس  را خود به مربوط اختیارات تواندنمی مدیره هیات - 1 صرهتب

 . نماید هیات مدیره تفویض
 قانون این اجرائی آیین نامه براساس استان رئیس سازمان و هیات رئیسه وظایف شرح - 2تبصره
  .گرددمی تعیین

 
  استان سازمان مدیره هیأت اعضاي تعداد -12 ماده
 تعداد با (اعداد فرد) متناسب نفر 15 الی 7 از استان هر سازمان مدیره هیئت اصلی اعضاي تعداد
  .باشدو یک نفر عضو علی البدل می اصلی هاي هفتگانهرشته تفکیک سازمان استان به اعضا

این قانون  اجرایی نامه آیین در مدیره سازمان استان، هیات اعضاي شیوه تعیین تعداد - 1 تبصره
 .گرددتعیین می

 و هیات رئیسه سازمان استان مدیره هیات – 10 ماده
 ايحرفه پروانه صالحیت داراي اعضاي بین از که بود خواهد ايمدیره هیئت داراي استان هايسازمان از یک هر -1-10

خواهند شد. عمومی انتخاب  مجمع چهارساله توسط دوره یک براياین قانون  8ماده  در شرایط واجد داوطلب
سازمان  اعضا تعداد با (اعداد فرد) متناسب نفر 15 الی 7 از استان هر سازمان مدیره هیئت اصلی اعضاي تعداد

  .باشدمی اصلی هاي هفتگانهرشته تفکیک استان به
 .گردداین قانون تعیین می اجرایی نامه آیین در مدیره سازمان استان، هیأت اعضاي شیوه تعیین تعداد - 1 تبصره
ها سازمان استان رهیدر هیأت مد یندگانینما ای ندهیساختمان که نما یمهندس یاصل يهااز رشته کی هر در - 2 تبصره
 رهیمد هیأت جلسات در البدلیعل اعضاء شرکت نحوهانتخاب خواهد شد.  رهیهیأت مد البدلیعلنفر به عنوان عضو کیدارند، 

 .شد خواهد نیمع قانون نیا ییاجرا نامهنییآ در
 اولین در مدیره هیأت. است استان سازمان امور اداره دار و عهده سازمان آن نماینده استان سازمان مدیره هیأت -2-10

 کندمی انتخاب دارخزانه یک و دبیر یک و رئیس نائب یک رئیس، هیأت رئیسه شامل، یک یک خود بین از جلسه
 و تجدید انتخاب آنها تا پایان همان دوره بالمانع است. رئیس که به مدت دو سال عهده دار مسئولیت خواهد بود

دوره تصدي هیأت مدیره و هیأت رئیسه در هر صورت در پایان همان  .باشدمی استان سازمان رئیس مدیره، هیأت
، چارت سازمانی استان و برنامه ساالنه در اولین جلسه دوره، پایان خواهد پذیرفت. پس از انتخاب هیأت رئیسه

آن را مورد بررسی قرارداده و در صورت استان در کلیه امور در جلسه بعدي توسط هیأت رئیسه ارائه و هیأت مدیره 
پذیرش مورد تصویب قرار داده در غیر این صورت نظرات اصالحی خود را اعالم کرده که باید توسط هیئت رئیسه 

 جلسۀ بعدي هیئت مدیره مطرح شده و در صورت احراز رفع اشکاالت مورد تصویب قرار گیرد. اِعمال گردیده و در
 . نماید به هیچ یک از اعضاي خود و یا رئیس هیأت مدیره تفویض را خود به مربوط اختیارات تواندنمی مدیره هیأت -3-10
هیئت مدیره میباشد و عهده دار هیئت رئیسۀ سازمان استان داراي شخصیّت مستقل حقوقی نبوده و تابع مصوبات  -4-10

  اجراي مصوبات هیئت مدیرة سازمان استان است.
 استان سازمان انتظامی شوراي - 17 ماده

 انتظامی شعبه سه حداکثر داراي استان سازمان اعضاي تعداد با متناسب استان سازمان هر -17-1
 چهار و استان دادگستري کل رئیس سوي از شده معرفی حقوقدان از متشکل شعبه هر. بود خواهد

 دو نفر و عمومی مجمع انتخاب با عملکردي شهرت حٌسن داراي عضو نفر دو تفکیک به دیگر، نفر
رئیس شوراي  حکم یک دوره با براي شهرسازي استان و اداره کل راه انتخاب مند باعضو حرفه

 خواهد شعب تعداد با بمتناس تحقیق دایره داراي استان انتظامی شوراي. شوندمی مرکزي منصوب

 استان سازمان انتظامی ساختار - 11 ماده
رکن انتظامی سازمان استان متشکل از یک دادسرا، یک الی سه شعبه دادگاه انتظامی بدوي و یک شعبه دادگاه  -1-11

 انتظامی تجدید نظر استان است.
توسط هاي رکن انتظامی تمامی هزینهمستقل از سازمان استان بوده و  و دبیرخانه آن، انتظامیمحل استقرار رکن  -2-11

 .شودسازمان استان تامین می
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 عضو. گردداین قانون تعیین می اجرایی نامه آیین در تحقیق دایره وظایف شرح و ترکیب. بود
 باشند؛ الزم حقوقی اطالعات داراي باید تحقیق دایره و انتظامی استان شوراي
 شعبه دبیر و کنندمی تعیین شعبه دبیر بعنوان به را خود بین از نفر یک شعبه اعضاي - 1تبصره

 .باشداستان می سازمان انتظامی شوراي رئیس یک،
 به صادره آراي و یافته رسمیت اعضا از نفر 4 حضور با استان انتظامی شوراي شعبه هر -17-2
 تعقیب طرز و شکایات به رسیدگی چگونگی. شودمی صادر اعضاء موافق راي سه با بدوي صورت

 شوراي پیشنهاد به که بود مندان ساختمان خواهدحرفه انتظامی دادرسی آئین مطابق متخلفان
 نظامات اجرائی، هايضمانت ها،مسئولیت .رسید خواهد شهرسازي و راه وزارت تصویب به مرکزي

 مالك قانون این هايصالحیت سلب و تخلف و زیان با متناسب خسارات جبران و پاسخگوئی
 بود؛ خواهد صادره راي و گیريتصمیم
 و ايحرفه تخلفات خصوص در حقوقی و حقیقی اشخاص شکایات به بدوي رسیدگی -17-3

 . است شده یاد شوراي عهده به مهندسان انتظامی و انضباطی
 و ارجاع قابل علیه مطروح اعتراض صورت در استان انتظامی شوراي در صادره بدوي آراء -17-4

 .بود خواهد مرکزي انتظامی شوراي در رسیدگی
 تخلف براي قضائی پیگیري و پرونده تشکیل نافی انتظامی شوراي در تخلفات رسیدگی - 2 تبصره

 .باشدنمی ذیصالح مراجع در داده، رخ
استان  مراجع قضایی براي رسیدگی به شکایات و دعاوي مطروح علیه اعضاي سازمان - 3تبصره 

توانند نظر کارشناسی می خواندهعنه یا مشتکیاي باشد بنا به درخواستها امور حرفهکه منشاء آن
حداکثر ظرف یک ماه از  سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیأت مدیره مکلف است

در صورت عدم اعالم نظر مراجع  وصول استعالم، نظر خود را به طور کتبی اعالم نماید وتاریخ
ها مرتبط عاوي که موضوع آنسایر دهمچنین در توانند رأسًا به کار رسیدگی ادامه دهندمربوط می

توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل می با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی
هیأت مدیره سازمان  .یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند یک کارشناس خواستار معرفی

یا کارشناسان صالحیتدار در کارشناس مدت پانزده روز نسبت به معرفی مکلف است حداکثر ظرف
ماهیت دعوي اقدام نماید. در مواردي که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر  رشته مربوط به

 .تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نمایدمدیره میهیأت باشد
 پروانه صدور راجعم و هاشهرداري کشور، وزارت ها،استان سازمان در شاغل افراد عضویت -17-5

و  باشد. دادستاندادسراي انتظامی سازمان استان، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی عضو متخلف حوزه آن سازمان می -3-11
دادیاران دادسراي انتظامی هر سازمان استان از بین اعضاي سازمان آن استان به وسیله مجمع عمومی همان 

 شوند. انتخاب میهمان دوره سازمان براي 
 مربوطه و سوابق مدارك ، مالحظهازشاکی و متشاکی از تحقیق اعم مقتضی با اقدامات کایتش از وصول دادسرا پس -4-11

قرار  را مورد رسیدگی ، موضوعنظر کارشناسی و جلب مورد لزوم و آزمایشات معاینات و انجام از مطلعین و استعالم
را  و پرونده تنظیم کیفرخواست دادستان، موافقت از جلب باشد پس داشته تعقیب به عقیده که دهد. درصورتیمی

 نماید.می ارسال انتظامی بدوي دادگاه به رسیدگی جهت
تعداد دادیاران سازمان استان، بنا به اعالم دادستان انتظامی سازمان مذکور، توسط ریاست سازمان استان به ادارة  -5-11

از اخذ نظر وزیر راه و شهرسازي، قبل از آغاز هر دورة چهار سالۀ فعالیّت کلّ راه و شهرسازي استان منعکس و پس 
شود. مع الوصف انجام میاین قانون  11ده ما 3بند شود و ترتیب انتخاب آنها طبق رکن انتظامی مذکور، تعیین می

 باشد.همان استان میبراي دورة نخست از زمان اجراي این قانون تعداد آنها براي هراستان سه نفراز اعضاي حقیقی 
 موافقت باشد و درصورت داشته تعقیب منع نظر به یا فقد دلیل تخلف احراز وقوع عدم علت دادسرا به که درصورتی -6-11

 اعالم تخلف اعالم یا مرجع شاکی به شکایت را با تذکرحق صادر و مراتب تعقیب دستورمنع دادستان انتظامی
 و درصورت بوده رسیدگی قابل انتظامی در دادگاه بدوي نفعذي به ابالغ روز از تاریخ بیست قرارظرف این .نمایدمی

در صورت نیاز به تحقیق بیشتر پرونده را به دادسراي انتظامی  انتظامیبدوي ، دادگاهتعقیب قرار منع فسخ تشخیص
ه و با صدور کیفرخواست پرونده را براي رسیدگی براي همان دادگاه عودت داده تا تحقیقات مورد نظر را انجام داد

 صادر کند. مقتضی و حکم رسیدگی موضوع انتظامی بدوي ارسال دارد تا به
مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه اعضاي عادي هرسازمان استان، دادگاه انتظامی بدوي همان سازمان  -7-11

 :گردندچهار سال انتخاب می شرح زیر براي مدتباشد. اعضاي دادگاه مذکور به می
یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد و ترجیحاً با موضوعات مهندسی ساختمان آشنا باشد، به  -الف

انتخاب رئیس دادگستري استان. چنانچه در بین اعضاي حقیقی سازمان استان شخص یا اشخاصی باشند که داراي مدرك 
سائل و موضوعات مهندسی ساختمان فعالّیت حقوقی کرده باشند، کارشناسی و باالتر حقوق بوده و پنج سال نیز در زمینۀ م

دان توانند داوطلب شده که همگی داوطلبان به رئیس دادگستري استان معرفی شده و در این صورت نامبرده عضو حقوقمی
باشد. ان آن دادگاه میددادگاه انتظامی را از بین آنان انتخاب خواهد کرد. ریاست هر دادگاه انتظامی بدوي برعهدة عضو حقوق

) ماه قبل از پایان دوره مراتب را به نحو مقتضی و 3براي تحقق شرایط مذکور هیأت مدیرة سازمان استان مکلف است سه (
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) روز 10قابل قبول به اطالع تمامی اعضاي سازمان استان رسانیده فراخوان عمومی بدهد و متقاضیان باید ظرف مدت ده ( است؛ استان ممنوع مهندسی نظام انتظامی شوراي و بازرس بعنوان
پایان یافتن مهلت مقرر باید اسامی تمامی داوطلبان به  در سازمان استان به ثبت رسانیده و پس ازداوطلب بودن خود را 

همراه اسناد مثبتۀ واجد شرایط بودن براي ریاست دادگستري استان ارسال گردد تا مورد بررسی وي قرار گیرد و بهترین 
از اشخاص معرفی شده واجد شرایط الزم نبودند رئیس گزینۀ واجد شرایط را تعیین و معرفی نماید. در صورتی که هیچیک 

 نماید.هاي مورد نظر خود یک نفر را تعیین و معرفی میداندادگستري استان از بین حقوق
البدل می شش نفر از اعضاي سازمان استان به انتخاب اعضاي همان سازمان که چهار نفر اصلی و دو نفر دیگر علی -ب

 باشند.
یاز دادگاه انتظامی بدوي هر سازمان استان به تقاضاي هیأت مدیرة سازمان استان مربوطه قبل از تعداد شعب مورد ن -8-11

انجام انتخابات هردورة جدید هیأت مدیره به ادارة کّل راه و شهرسازي استان یاد شده منعکس و با اخذ نظر و 
دورة فعالیّت از زمان الزم االجرا شدن تصویب وزیر راه و شهرسازي براي دورة جدید تعیین خواهد شد. براي اوّلین 

این قانون تعداد شعب دادگاه انتظامی بدوي هرسازمان استان، بین یک الی سه شعبه حسب نیاز استان به تشخیص 
ها به شعبه یا شعب توسط دادستان انتظامی استان صورت پروندهارجاع باشد. دادستان انتظامی سازمان استان می

 خواهد گرفت.
 باشد.ات اتخاذ شده از سوي دادگاه انتظامی بدوي و تجدیدنظر استان با اکثریت آراء، معتبر میتصمیم -9-11
خواهی دردادگاه تصمیمات دادگاه انتظامی بدوي از جانب محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابالغ، قابل تجدیدنظر -10-11

 باشدانتظامی تجدیدنظر همان استان می
احضار، ابالغ اوراق، از جمله آراي دادسرا یا دادگاههاي بدوي انتظامی و تجدیدنظر براي انجام تشریفات اداري اعم از  -11-11

در کنار دادسراي انتظامی سازمان استان  "دبیرخانۀ انتظامی سازمان استان"اي به نام استان و سایر امور، دبیرخانه
آن با نظر دادستان مذکور تعیین کند و تمامی کارکنان دایر شده و زیر نظر دادستان انتظامی استان فعالیّت می

هاي انتظامی بدوي و تجدیدنظر و دادسراهاي انتظامی در مورد عضو یا اعضاي آن شوند. تصمیمات دادگاهمی
، باید به وسیله پست سفارشی، به نشانی مندرج 28ماده  2بند مندرج در  سازمان عالوه بر ارسال به صورت سامانه

شود و هرگاه عضو سازمان استان تغییر نشانی خود را کتبًا اعالم ننموده ان هم ابالغ عضویت سازمان استدر پرونده 
 باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

موارد رد دادستان، دادیاران واعضاي دادگاه انتظامی بدوي و تجدیدنظر هر استان همان موارد رد دادرسان مندرج  -12-11
باشد، در صورت وجود جهات رد، عضو علی البدل  فقط درهمان پرونده جایگزین ی میدر قانون آیین دادرسی مدن
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 عضو اصلی خواهد شد
هاي رسیدگی به شکایت باشد، پرداخت تمامی هزینههرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی مستلزم انجام کارشناسی  -13-11

مستلزم صرف هزینه باشد برعهده  از قبیل دستمزد کارشناسی، انجام تحقیقات وآزمایشات و هرنوع اقدامی که
 گردد.شاکی است.  دستمزد کارشناس طبق تعرفه قانونی اعالم شده توسط ریاست قوّة قضاییّه تعیین می

مرجع تجدیدنظر نسبت به آراي دادگاه انتظامی بدوي هر سازمان استان، دادگاه تجدیدنظرانتظامی همان استان  -14-11
 گردند.می به شرح ذیل انتخابباشد و اعضاي آنمی

در این خصوص نیز همان توضیح مندرج  .یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس دادگستري استان -الف 
 باشد.الزم االجرا میاین قانون  11ماده  7بند  "الف"قسمتدر 
شش نفر از اعضاي سازمان استان به انتخاب اعضاي همان سازمان که چهار نفر اصلی و دو نفر دیگر علی البدل می  -ب 

 باشد.
اي، انضباطی یا انتظامی هر عضوي از هرگاه وزیر راه و شهرسازي یا هیأت مدیره هر سازمان استان، از تخلف حرفه -15-11

ند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی بدوي همان استان تعلیق تواناعضاي سازمان یاد شده اطالع حاصل کنند، می
را تا صدور حکم قطعی بخواهند. در این صورت دادگاه مزبورخارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و موقت او 

یک دادسراي انتظامی سازمان استان مکلف است، ظرف مدت  .نمایدمیمستند به دالیل ابرازي، رأي مقتضی صادر 
رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأي  ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به عضو مذکور

 به دادگاه انتظامی بدوي ارسال دارد.
، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، قابل تجدیدنظر در دادگاههاي انتظامی اعم از بدوي یا تجدیدنظر هراستانقطعی  يآرا -16-11

 .باشداستان میهمان  "استان یدنظردادگاه تجد"
آراي صادره از دادسراي انتظامی، دادگاههاي انتظامی بدوي و تجدیدنظر انتظامی باید مستند و مستدلّ بوده و در  -17-11

هاي کوتاه از قبیل دادنامۀ صادره باید توضیحات الزم و مشروح درج گردد. صدور دادنامه با به کارگیري عبارت
 و نظایر اینها ممنوع بوده و قابلیّت استناد را ندارد. "شکایت وارد نیست"یا  "ل نیامداعتراض مؤثري به عم"

هرگاه تصمیم یا دادنامۀ صادره از هریک از مراجع انتظامی اعم ازدادسرا، دادگاه بدوي یا تجدیدنظردر مرجع باالتر  -18-11
کنندگان تصمیم یا  نقض گردید، در صورت درخواست هرشخصی که مشمول حکم منقوض بوده تمامی امضا

باشند و اگر از تصمیم یا دادنامۀ منقوض ضرر و زیانی به دادنامۀ موصوف، موظف به عذرخواهی مکتوب از وي می
شخص گفته شده وارد گردیده و یا تصمیم یا دادنامۀ صادره واجد وصف تخلف انتظامی یا کیفري باشد، در صورت 
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حیّتدار و اثبات و احراز ادّعاي مطروحه و قطعی شدن دادنامۀ طرح موضوع توسط شخص مذکور در نزد مرجع صال
صادره از این بابت تمامی مسببان باید کلیّۀ ضررو زیان وارده را جبران کنند و مجازات انتظامی یا کیفري متناسب 

 در خصوص آنان اِعمال خواهد شد.
ا رعایت تمامی ضوابط و شرایط قانونی هرگاه هرعضو سازمان استانی مبادرت به انجام خدمات مهندسی ساختمان ب -19-11

اي، انضباطی، انتظامی شود، مقرر در استانی غیر از استان محلّ سازمان استان خود بنماید و مرتکب تخلف حرفه
باشد. در چنین حالتی اگر مرجع صالح براي رسیدگی به تخلف وي مرجع انتظامی محل ارتکاب تخلف مذکور می

سازمان استان خود درخواست دفاع از خود در نزد مراجع انتظامی یا قضایی ( در  عضو یاد شده از هیأت مدیرة
این قانون) را داشته باشد، هیأت مدیرة سازمان مذکور موظف به معرفی نماینده یا  17ماده  20بند صورت اعمال 

هی کرده و از وي باشد که باید تا صدور رأي قطعی نهایی عضو مورد نظر را همرانمایندگانی در این خصوص می
 دفاع نمایند.

مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضاي هیأت مدیره، دادستان، دادیاران، اعضاي دادگاه انتظامی بدوي و تجدیدنظر و  -20-11
باشد که رسیدگی کرده و در خصوص بازرسان سازمان استانها، دادسراي عمومی و انقالب هر استان یا ناحیه می

باشد کیفر  "جلب به دادرسی"متخلف اتخاذ تصمیم خواهد کرد. هرگاه نظر به جلب به دادرسی یا منع تعقیب 
دارد و دادگاه کیفري مرجوعٌ الیه مربوط ارسال می” 2دادگاه کیفري"خواست صادر کرده و جهت رسیدگی براي 

باشد. می کند و این رأي قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استانرسیدگی کرده و رأي مقتضی را صادر می
در تمامی مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و تجدیدنظر تمامی قواعد آیین دادرسی کیفري الزم االجرا 

باشد، مع الوصف بوده باستثناي صدور قرارتأمین که منتفی است و رسیدگی مرجع قضایی فقط از جنبۀ انتظامی می
یا تجدیدنظر استان عمل انتسابی را واجد وصف مجرمانه  2 اگر مرجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه کیفري

تشخیص دهد، باید مراتب را به دادستان منعکس کرده تا چنانچه مورد تأیید وي بود، براي تعقیب مرتکب که در 
شود، دستورات الزم را صادر کند. تعقیب مذکور نافی ادامۀ رسیدگی انتظامی این خصوص متهم کیفري تلقی می

باشد و باید انجام شده و رأي انتظامی متناسب صادر گردد. محکومٌ علیه رأي جع قضایی یاد شده نمیتوسط مر
تواند از رأي صادره تقاضاي تجدیدنظر کند که مرجع آن، دادگاه تجدیدنظر می 2انتظامی صادره از دادگاه کیفري

 استان است.
از اعضاي سازمان  هر یک از احضار و جلب ته قبلباید دست کم یکهف دادسراها و دادگاههاي عمومی و انقالب -21-11

اي جهت از عدم رعایت نظامات حرفه ناشی بزه اتهام به دلیل رسیدگی یا دادسرا به دادگاه استان، به عنوان متهم به
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ب آن معرفی نماینده یا نمایندگان مطلع و آگاه به امور مهندسی ساختمان براي حضور در جلسات دادسرا و متعاق
شود و دادگاههاي حقوقی به مجرد ثبت دادخواست به حضور در جلساتی که توسط مراجع قضایی باالتر برگزار می

سازمان استان  اطالع را به طرفیّت هر عضو سازمان استان در شعبه و ابالغ وقت رسیدگی به طرفین دعوا، مراتب
مراتب به عضو مورد نظر، نظر کارشناسی سازمان را به  رسانیده و ریاست سازمان استان مکلف است که ضمن اعالم

طور مستدلّ و مستند براي مرجع گفته شده ارسال دارد تا مورد استفاده قرار گیرد. نظریّۀ مذکور به عنوان نظر 
کارشناسی تلقی شده که باید طبق آیین دادرسی مربوط به طرفین پرونده اعم از حقوقی یا کیفري ابالغ گردد و 

ه مورد اعتراض بود وفق مقررات رفتارشود. هرگونه اتّخاذ تصمیم بدون رعایت این شرایط فاقد اعتبار بوده و چنانچ
 قابلیّت استناد را ندارد.

شود، مند از حقّ قانونی وي مینظربه اینکه اِعمال مجازاتهاي انتظامی، منجر به محرومیّت موقت یا دائمی عضوحرفه -22-11
امی نامبرده، باید قانون آیین دادرسی کیفري باستثناي قرار تأمین و یا اقداماتی که لذا در رسیدگی به تخلف انتظ

 اختصاص به ارتکاب اعمال مجرمانه دارد، توسط مرجع انتظامی استان معمول گردد.
 انواع تخلفات حرفه اي، انضباطی و  انتظامی به شرح زیر می باشد: -23-11

-هاي الزمنامهبه ویژه مقررات ملی ساختمان، آیین کارها و آییناي عدم رعایت ضوابط و مقررات و الزامات حرفه -1
الرعایه و استانداردهاي اجباري در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترك فعل که مخالف یا متناقض 

مجازات با آنها باشد، اعم از آن که مستقیماً یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به 
 انتظامی از درجه یک تا درجه پنج

اي که به موجب قوانین و مقررات یا به موجب قرارداد موظف به عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه -2
انجام آنها است یا با خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوي که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا 

یا به اموال عمومی، منابع مواد و انرژي یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از  اشخاص ثالث شود
 درجه دو تا درجه پنج

هاي مهندسی موضوع این قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاري که شرایط روانی ـ به تشخیص اشتغال به حرفه -3
معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات قطعی مراجع قضایی ـ یا شرایط قانونی یا مدرك صالحیت 

اي به کار وي براي مالی و فنی الزم براي انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه صالحیت حرفه
ا انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدي یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها ب

 قوانین، مقررات مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
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ارایه خدمات یا مشارکت در ارایه خدمات طراحی، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که  -4
ها، شهرداريمسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در سازمان استان، 

هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی برعهده دارند، ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازماندهیاري
 .در مدت تصدي همان شغل یا سِمَت، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج

مجازات انتظامی درجه دو تا تصدي همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگري وظیفه نظارتی دارد، به  -5
 چهار.

تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارك فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از  -6
 درجه سه تا درجه پنج.

صالح قانونی نظرخواهی امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردي که از طریق مراجع ذي -7
 ست، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سهشده ا

صالح قانونی يهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذتعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش -8
 .ربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سهموظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذي

یا اداي شهادت فنی خالف واقع یا اعالم نظر رسمی و داوري و کارشناسی در موضوعات فنی صدور گزارش، گواهی  -9
 .بدون داشتن صالحیت الزم به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج

طرفی در داوري یا کارشناسی یا عدم اعالم جهات رد به طرفین اختالف، در صورت وجود، به عدم رعایت بی  -10
 .از درجه سه تا درجه پنجمجازات انتظامی 

اي و اخالقی الزم براي انجام آن کار، به مجازات اي به اشخاص فاقد صالحیت فنی، حرفهسپردن انجام کار حرفه -11
 انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

درجه هاي شغلی و اداري سازمان استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از سوءاستفاده از عضویت یا موقعیت -12
 دو تا درجه پنج.

تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیأت مدیره، شوراي انتظامی یا بازرسان سازمان استان به وسیله آن  -13
 عضو یا اعضاي ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

نجام وظایف قانونی و جاري سازمان استان و ارکان آن شود به مجازات انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخالل در ا -14
 .انتظامی از درجه دو تا درجه چهار

ربط هاي قانونی و مانند آنها، ابالغی مراجع ذيها و اخطاریهها، اطالعیهها، بخشنامهتوجهی به مفاد شیوه نامهبی -15
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ام کارهایی که در مقررات کاري از آن منع شده، به مجازات قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده، یا مبادرت به انج
 انتظامی از درجه یک تا درجه چهار.

اي بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامی از درجه یک پذیرش درخواست نقض الزامات قانونی در امور حرفه -16
 تا درجه سه.

براي انجام خدمات مهندسی بدون داشتن مدارك تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هر نام  -17
 .قانونی مربوط، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه سه

شود به مجازات هایی که طبق ضوابط یا قرارداد انفراداً یا به صورت گروهی تهیه و ارایه میاستنکاف از امضاي نقشه -18
 .انتظامی از درجه یک تا دو

اي به کار و تصاویر آنها اي و مدارك الزم براي دریافت پروانه صالحیت حرفهك حرفهجعل در اوراق و اسناد و مدار -19
یا استفاده از سند مجعول به شرط اثبات عمل مجرمانه توسط مرجع قضایی صالحه، به مجازات انتظامی از درجه 

 چهار تا درجه شش.
اي یا براي گرفتن یا براي از انجام وظایف حرفهدادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط به منظور تخلف  -20

واگذاري کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آنها در امور مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا 
 درجه شش.

هاي به راه ها یا توسلاي خود یا دیگري یا تقلب در آزمونآمیز در مورد سابقه یا صالحیت حرفهارایه مدارك تقلب -21
اي یا احراز سمت یا جلب آرا در هرگونه انتخابات متقلبانه یا اظهارات خالف واقع براي کسب امتیاز شغلی و حرفه

 مربوط به حرفه به شرط اثبات و احراز توسط مرجع قضایی صالحه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
ها و سایر مراجع صدور سی ساختمان ازجمله شاغالن در شهرداريمبادرت کارکنان کلیه نهادهاي کنترل و بازر -22

هاي شهرسازي و دار کنترل طراحی و بازرسی ساختمان و طرحهاي عهدهپروانه و کنترل ساختمان و شرکت
ترافیکی به بیش از دو باررد انطباق طراحی یا اجراي ساختمان با مدارك فنی بدون دلیل موجه و مستند یا اخطار 

به صاحبکاران یا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامی از درجه دو  نابجا
ضمناً چنانچه اقدام گفته شده واجد وصف کیفري باشد قابل طرح در نزد مرجع قضایی مربوط خواهد . تا درجه پنج

 بود که باید خارج از نوبت رسیدگی شود.
اي به کار در دوره محکومیت انتظامی قطعی به عدم استفاده از آن، به مجازات صالحیت حرفه استفاده از پروانه -23

 انتظامی افزایش دوره محکومیت به دو برابر.
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اي اعالم نکردن یا کتمان محکومیت انتظامی خود در مواردي که فقدان آن، شرط انجام کار یا گرفتن امتیاز حرفه -24
 .درجه دو تا سه به عالوه سلب امتیاز کسب شده تا حدي که قابل سلب استمیباشد، به مجازات انتظامی 

 گردد:هاي انتظامی به قرار زیر تعیین میمجازات -24-11
 هاي انتظامی اصلی:ـ مجازات الف

  .درجه یک ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان
  .ان استاندرجه دو ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازم

صالحیت به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه  ايصالحیت حرفهدرجه سه ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه 
 به مدت محرومیت. ايحرفه

صالحیت به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه  ايصالحیت حرفهدرجه چهار ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه 
  .به مدت محرومیت ايحرفه

صالحیت به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه  ايصالحیت حرفهدرجه پنج ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه 
  .به مدت محرومیت ايحرفه

  .ايصالحیت حرفهها و استفاده از پروانه درجه شش ـ محرومیت دایم از عضویت سازمان استان
  :تبعیهاي انتظامی ـ مجازات ب
اي یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا ـ سلب امتیاز کسب شده در مواردي که کسب امتیاز حرفه1

 اي از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محکومیت قطعی درجه سه به باالاخذ و ارتقاي پایه پروانه صالحیت حرفه
ت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی ـ محرومیت از انتخاب شدن به سم2

درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدي یا انتخاب شدن به سمت عضو دادستان، دادیار یا عضودادگاه انتظامی و بازرسان 
فقط براي  ايصالحیت حرفهده از پروانه سازمان استان، و رکن انتظامی سازمان استان به مدت دو برابر مدت محرومیت استفا

هاي مذکور در هاي چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدي تمام سمتمحکومان به مجازات انتظامی درجه
  .این بند براي محکومان به مجازات انتظامی درجه شش

 
 .متن احکام صادره آن شورا ذکر کندهاي انتظامی تبعی را در رکن انتظامی مکلف است محکومیت به مجازات -25-11
اي محکوم شده باشند، در صورتی که اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه صالحیت حرفه -26-11

براي دفعات بعدي مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج 
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اي هاي قبلی از استفاده از پروانه صالحیت حرفهافه یک برابر مجموع مدت محرومیتباشد، به مجازات مربوط به اض
 و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد

توانند از دادگاه ) سال از زمان قطعیت راي انتظامی می10محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن ( -27-11
اي نمایند. درصورت نظر رفع منع استفاده از پروانه صالحیت حرفهانتظامی سازمان استان، تقاضاي عضویت مجدد و 

مثبت دادگاه انتظامی سازمان استان، موضوع توسط رئیس به وزیر راه و شهرسازي پیشنهاد و با تصویب وي 
اي جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال عضویت متقاضی در سازمان استان و اخذ پروانه صالحیت حرفه

  .شودشود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمیمی
اي به کار اعمال مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه صالحیت حرفه -28-11

شود مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیرعامل و سایر اشخاص حقیقی که به طور مستقیم و مؤثر در تخلف می
  .اند، نیستبودهشخص حقوقی دخیل 

اي محکوم شده باشند، در صورتی که اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه صالحیت حرفه -29-11
براي دفعات بعدي مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج 

اي هاي قبلی از استفاده از پروانه صالحیت حرفهوع مدت محرومیت باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجم
  .و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد

 سازمان استان و سازمان بازرس - 18 ماده
سازمان داراي سه بازرس اصلی و یک علی البدل است که توسط هیات عمومی براي مدت  -18-1

 شوند.چهار سال انتخاب می
 عمومی مجمع استان داراي سه بازرس اصلی و یک علی البدل است که توسط هر سازمان -18-2

 . شوندمی انتخاب سال چهار مدت براي
 را استان سازمان ارکان مدارك و اسناد اطالعات، آمار، بررسی کلیه موظف به بازرسان -18-3
 سازمان ارکان سایر عملیات در وقفه موجب یا و کنند دخالت اجرایی عملیات در اینکه بدون دارند

 شوند. استان
 مالی نامهآیین و آن اجرایی نامهآیین و قانون چارچوب در بازرسان سازمان استان موظفند -18-4

 هايگزارش و رسیدگی استان سازمان و سازمان ترازنامه و هاحساب عملکرد، هرگونه به سازمان آن
 عمومی یا هیات عمومی و مجمع به ارائه براي ذیصالح رسمی حسابرسی موسسات طریق از را الزم
 آنها بعهده جاري قوانین موجب به که را اختیاراتی و وظایف تمامی موظفند بازرسان. نمایند تهیه

 سازمان استان بازرس - 12 ماده
 براي عمومی مجمع اصلی و یک علی البدل است که توسطبازرس حسب مورد داراي یک یا چند استان  هر سازمان -1-12

 . شوندمیمدت چهار سال مالی انتخاب 
  باشند:سازمان داراي وظایف و اختیارات زیر مینامه مالینامه اجرایی آن و آییندر چارچوب قانون و آیین بازرسان -2-12

زم را جهت ارائه به مجمع عمومی هاي الها و ترازنامه سازمان و سازمان استان رسیدگی و گزارشبه حساب .1-2-12
  .تهیه نمایند

را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام تمامی وظایف و اختیاراتی  .2-2-12
 دهند. 

 تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. اي از گزارش خود را پانزده روز پیش ازنسخه .3-2-12
و در سازمان استان با اطالع هیأت مدیره، حق مراجعه به کلیه اسناد و  در سازمان با اطالع هیأت عمومی .4-2-12

عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان و سازمان مدارك را دارند بدون اینکه در
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 .استان شوند .دهند انجام بدرستی باشدمی
اسناد و مدارك توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و بازرس یا بازرسان می .5-2-12

 مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. و اطالعات مربوط به سازمان استان را
. به شرط توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنندمی .6-2-12

اشند. این کارشناسان در آن که آنها را قبالً به سازمان یا سازمان استان محل خدمت خود، معرفی کرده ب
گزارش  .رسیدگی را خواهند داشتکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق ومواردي که بازرس تعیین می

 جامعی راجع به وضع سازمان به هیأت عمومی و سازمان استان به مجمع عمومی عادي تسلیم کنند.
بازرسان باید  گزارشي تسلیم کنند.گزارش جامعی راجع به وضع سازمان استان به مجمع عمومی عاد .7-2-12

الاقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي جهت مراجعه اعضاي سازمان استان درمحلّ سازمان استان 
  .آماده باشد

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره سازمان استان وعملیات و معامالت انجام شده با قوانین و مقررات و  .8-2-12
 آیین نامۀ مالی معامالتی سازمان استاندستورالعملهاي مربوطه و 

 .رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .9-2-12
تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره سازمان استان به هیأت مدیره و ریاست سازمان و تقاضاي رفع  .10-2-12

 .نقص
تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد می در صورتی که سازمان استان  بازرسان متعدد داشته باشد هر یک -3-12

واحدي تهیه کنند. در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان موارد اختالف با ذکر لیکن کلیه بازرسان باید گزارش
 دلیل در گزارش قید خواهد شد

د را انجام دهد تواند به تنهایی وظایف خودر صورتی که سازمان استان  بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می -4-12
واحدي تهیه کنند. در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان موارد اختالف با ذکر لیکن کلیه بازرسان باید گزارش
  .دلیل در گزارش قید خواهد شد

بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیري در امور سازمان استان از ناحیه هریک از اعضاي هیأت مدیرة  -5-12
 اطالع دهند ان  مشاهده کنند به اولین مجمع عمومیسازمان است

در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صالحیتدار اعالم نموده و  -6-12
  .مجمع عمومی گزارش دهندنیز جریان را به اولین
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دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان  در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بازرسان صورت -7-12
  .درجه اعتبار ساقط خواهد بودسازمان استان را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از

در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند  -8-12
امتناع کنند رئیس دادگاه عمومی حقوقی شهر یا منطقه به تقاضاي هر ذینفع بازرس یا بازرسان را گزارشیا از دادن 

تا انتخاب بازرس به تعداد مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را
  .این مورد غیر قابل شکایت استبه وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه عمومی در 

بازرس یا بازرسان در مقابل سازمان استان  و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب  -9-12
  .مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بودشوند طبق قواعد عمومیمی

  .الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادي استتعیین حق -10-12
  :توانند به سمت بازرس انتخاب شونداشخاص زیر نمی -11-12

 .محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است -1
جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت  -کالهبرداري  -خیانت در امانت  -سرقت کسانی که به علت ارتکاب  -2

تصرف غیر قانونی در اموال عمومی، به موجب  -تدلیس -اختالس  -در امانت یا کالهبرداري شناخته شده است 
 محرومیتحکم قطعی از حقوق اجتماعی کًال یا بعضاً محروم شده باشند در مدت

اعضاي هیأت مدیرة سازمان استان، دادستان انتظامی و دادیاران دادسرا، دادگاههاي انتظامی بدوي و تجدیدنظر  -3
 استان؛

 .ان تا درجه سوم از طبقه اول و دوماقرباء نسبی اعضاي هیأت مدیرة سازمان است -4
 .داردموظفاً حقوق دریافت می 3هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند  -5

توانند بدون حق رأي در بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور سازمان استان را ندارند ولی می -12-12
هیأت مدیرة  .مسائل جاري سازمان استان اظهار دارندنظرات خود را نسبت به جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و

سازمان استان به هیچوجه و تحت هیچ شرایطی حق ممانعت از حضور بازرس یا بازرسان سازمان استان در هیچیک 
از جلسات، کمیسیونها، دفاتر نمایندگی و نظایر اینها را ندارد و در صورت ارتکاب آن، بازرس یا بازرسان سازمان 

 اقدام کنند. 12-13اید طبق ماّدة استان ب
در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا رئیس سازمان استان در انجام وظایف محوله  -13-12

دهند باید خواستار تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی مرتکب تخلفاتی گردیده است و
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عمومی براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم الزم گزارش دهند و هیأت مدیرة سازمان استان  شده تا موضوع را به مجمع
مکلف است با رعایت تشریفات قانونی براي تشکیل مجمع عمومی اقدامات الزم را معمول دارد. در صورت تعلل و 

یا بازرسان سازمان  استنکاف هیأت مدیرة سازمان استان از انجام تکلیف گفته شده، متخلف انتظامی تلقی و بازرس
استان باید مراتب را جهت تعقیب و مجازات آن تعداد ازاعضاي هیأت مدیرة سازمان استان به مرجع قانونی صالح 
منعکس کند تا توسط اِعمال قانون شده و مجازات مقرر در مورد آنان معمول شود. نظر به اینکه با ِاعمال مجازات 

سازمان استان صالحّیت عضویّت در هیأت مدیرة سازمان استان را نخواهند  مقرر، آن تعداد از اعضاي هیأت مدیرة
داشت لذا به جاي اشخاص مذکور باید اشخاص دیگر انتخاب شوند و تا انتخاب اشخاص جدید ادارة سازمان استان 

ابات باید توسط وزارت راه و شهرسازي به عنوان قائم مقام هیأت مدیرة سازمان استان صورت میگیرد. انجام انتخ
 بیشینه ظرف مدت شش ماه خورشیدي صورت پذیرد. 

در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفاي بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز  -14-12
 البدل را به ترتیب اولویت آراء براي بقیه مدت دعوت نمایدعلیبازرس یا بازرسان

 عمومی هیأت - 19 ماده
 ساختمان مهندسی نظام سازمان عمومی هیئت استان هايسازمان امور در هماهنگی منظور به

 مدیره هیئت اصلی اعضاي کلیه از شودمی خوانده »عمومی هیات« اختصار به پس این از که کشور
 راه وزیر حضور با یکبار سالی عمومی هیأت عادي جلسات الزاماً. شودمی تشکیل استان هايسازمان

 مرکزي شوراي رئیس دعوت با عمومی هیأت جلسات. شودمی تشکیل وي نماینده یا شهرسازي و
 با یا هیأت آن عادي جلسه آخرین تصمیم بنابه عمومی هیأت العاده فوق جلسات. گرددمی برگزار

 خواهد تشکیل شهرسازي و راه وزارت و با دعوت مرکزي شوراي اعضاي سوم دو از بیش تقاضاي
 .شد

 : است زیر شرح به عمومی هیئت اختیارات و وظایف
 رشته هر در مرکزي شوراي در عضویت شرایط واجد افراد برگزاري انتخابات به منظور انتخاب)  الف

 ها؛آن احکام صدور منظوربه شهرسازي و راه وزیر به معرفی براي) البدلعلی و اصلی قید با(
در موارد قابل  تصمیم اتخاذ مرکزي و اظهار نظر در مورد آن و  شوراي سالیانه گزارش استماع)  ب

 پیگیري ؛
 آن؛ به نسبت تصمیم اتخاذ و سازمان بازرسان گزارش استماع)  د

 سازمان؛ ساالنه پیشنهادي بودجه تصویب نهایتا و اصالح و بررسی)  هـ
 سازمان؛ ساالنه ترازنامه رد یا تصویب و بررسی)  و

 عمومی هیأت - 13 ماده
 به پس این از که کشور ساختمان مهندسی نظام سازمان عمومی هیئت استان هايسازمان امور در هماهنگی منظور به

 جلسات الزاماً. شودمی تشکیل استان هايسازمان مدیره هیئت اصلی اعضاي کلیه از شودمی خوانده »عمومی هیات« اختصار
 دعوت با عمومی هیأت جلسات. شودمی تشکیل وي نماینده یا شهرسازي و راه وزیر حضور با یکبار سالی عمومی هیأت عادي
 با یا هیأت آن عادي جلسه آخرین تصمیم بنابه عمومی هیأت العاده فوق جلسات. گرددمی برگزار مرکزي شوراي رئیس

 و وظایف .شد خواهد تشکیل شهرسازي و راه نماینده وزارت و با دعوت مرکزي شوراي اعضاي سوم دو از بیش تقاضاي
 : است زیر شرح به عمومی هیئت اختیارات

 در مورد آن ؛ تصمیم مرکزي و اتخاذ شوراي سالیانه گزارش استماع -1
 آن؛ به نسبت تصمیم اتخاذ و سازمان بازرسان گزارش استماع -1
 سازمان؛ ساالنه پیشنهادي بودجه تصویب و اصالح و بررسی -2
 سازمان؛ ساالنه ترازنامه رد یا تصویب و بررسی -3
 سازمان ؛ عمومی هايمشیخط تصویب -4
 در و سازمان عهده بر مربوطه هاينامهآیین  و قوانین طبق که اموري سایر به نسبت تصمیم اتخاذ و بررسی -5

 .باشدمی عمومی هیأت اختیارات حدود و صالحیت
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 مرکزي؛ شوراي پیشنهادهاي عمومی هايمشیخط تصویب)  ز
 عهده بر مربوطه هاينامهآیین  و قوانین طبق که اموري سایر به نسبت تصمیم اتخاذ و بررسی)  ح

 .باشدمی عمومی هیات اختیارات حدود و صالحیت در و سازمان
 5 مواد در مندرج ضوابط اساس بر سازمان بازرس اصلی و علی البدل عنوان به نفر سه انتخاب)  ط
 این قانون 11و 

 این قانون 7و  8مواد  در مندرج ضوابط اساس بر سازمان البدلبازرس  اصلی و یک علی  سه انتخاب -6

 مرکزي شوراي - 20 ماده
نفر از  11مند در پایه ارشد است. حرفه نفر علی البدل 7نفر اصلی و  15 از متشکل مرکزي شوراي

یک دوره  نفر از پیشکسوتان و برجستگان علمی براي 4و  عمومی هیات اعضاي بین اعضاي اصلی از
 گردد؛ می صادر و امضاء شهرسازي و راه وزیر توسط اعتبار نامه اعضاي اصلی شوند.می انتخاب

نفر از رشته عمران،  5هاي هفتگانه اصلی شامل ترکیب اعضاي شوراي مرکزي از رشته - 1تبصره 
شهرسازي، یک نفر از رشته برق، یک نفر از رشته  2نفر از رشته مکانیک،  2نفر از رشته معماري،  3

 باشد.برداري و یک نفر از رشته ترافیک مینفر از رشته نقشه
وزیر راه و شهرسازي براي انتخاب چهار نفر از اعضاي اصلی شوراي مرکزي، هشت نفر  - 2تبصره

-از رشته هاي عمران، معماري، برق و مکانیک (از هر رشته دو نفر) را به هیات عمومی معرفی می
شرایط معرفی شوندگان و فرایند انتخابات در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین نماید. جزییات 

 گردد.می

 مرکزي شوراي - 14 ماده
نفر  4و  عمومی هیأت اعضاي بین نفر از اعضاي اصلی از 11است.  نفر علی البدل 7نفر اصلی و  15 از متشکل مرکزي شوراي

 شهرسازي و راه وزیر توسط اعتبارنامه اعضاي اصلی شوند.می دوره انتخابهمان  از پیشکسوتان و برجستگان علمی براي
 گردد؛ می صادر و امضاء

 2نفر از رشته معماري،  3نفر از رشته عمران،  5هاي هفتگانه اصلی شامل ترکیب اعضاي شوراي مرکزي از رشته - 1تبصره 
و یک نفر از رشته برداري نفر از رشته برق، یک نفر از رشته شهرسازي و یک نفر از رشته نقشه 2نفر از رشته مکانیک، 

 باشد.میژئوتکنیک 
هاي عمران، وزیر راه و شهرسازي براي انتخاب چهار نفر از اعضاي اصلی شوراي مرکزي، هشت نفر از رشته - 2تبصره

نماید. جزییات شرایط معرفی شوندگان و فرایند ري، برق و مکانیک (از هر رشته دو نفر) را به هیأت عمومی معرفی میمعما
 گردد.انتخابات در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می

  مرکزي شوراي هیات رئیسه – 22 ماده
 دبیر یک رئیس، نائب یک رئیس، یک از متشکل ايرئیسه هیئت داراي مرکزي شوراي -22-1
براي یک دوره  مرکزي شوراي اعضاء بین از آراء نسبی اکثریت با که است دارخزانه یک و اجرایی
رئیس هیات رئیسه، به عنوان رئیس شوراي مرکزي و رئیس سازمان است که . شوندمی انتخاب

 حکمش توسط وزیر راه و شهرسازي صادر می شود.
با پیشنهاد  و قانون این 11 ماده الزامات رعایت عدم تابع سازمان، رئیس عزل و استیضاح -22-2

 باشد. دو سوم اعضاي شوراي مرکزي می
 گردد.اهم وظایف هیات رئیسه شوراي مرکزي در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می - 1تبصره 

  مرکزي شوراي هیأت رئیسه – 15 ماده
 ايحرفه پروانه صالحیت داراي اعضاي بین از که بود خواهد ايمدیره هیئت داراي استان هايسازمان از یک هر -1-15

 اعضاي عمومی انتخاب خواهند شد. تعداد مجمع چهارساله توسط دوره یک براي 8ماده  در شرایط واجد داوطلب
 تفکیک سازمان استان به اعضا تعداد با (اعداد فرد) متناسب نفر 15 الی 7 از استان هر سازمان مدیره هیئت اصلی
 یک رئیس، نائب یک رئیس، یک از متشکل ايرئیسه هیئت داراي مرکزي شوراي .باشدمی اصلی هاي هفتگانهرشته
براي یک دوره  مرکزي شوراي اعضاء بین از آراء نسبی اکثریت با که در اولین جلسه است دارخزانه یک و اجرایی دبیر

رئیس شوراي مرکزي و رئیس سازمان است که حکمش توسط وزیر راه رئیس هیات رئیسه، به عنوان . شوندمی انتخاب
 و شهرسازي صادر می شود.

با پیشنهاد دو سوم اعضاي شوراي  و قانون این  8ماده  الزامات رعایت عدم تابع سازمان، رئیس عزل و استیضاح -2-15
 باشد. مرکزي می
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 گردد.قانون تعیین می وظایف هیأت رئیسه شوراي مرکزي در آئین نامه اجرایی این -تبصره 

 مرکزي انتظامی شوراي -24ماده 
 پنج از مرکب شعب از یک هر. است شعبه مجزا سه داراي حداکثر مرکزي، انتظامی شوراي -24-1

 و شهرسازي و راه وزارت معرفی با نفر دو و عمومی هیات معرفی با هاآن از نفر دو که عضو نفر
 شوراي جلسات. باشدمی چهار سال مدت قضاییه برايرییس قوه  معرفی با حقوقدان نفریک

 موافق راي سه حداقل با صادره آراي و یافته رسمیت اعضاء از نفر سه و دبیر حضور با انتظامی
 االجراست؛ الزم و قطعی اعضاء

 یک، شعبه دبیر و کنندمی تعیین شعبه دبیر عنوان به را خود بین از نفر یک شعبه اعضاي: تبصره
احکام اعضاي شوراي انتظامی توسط وزیر راه و  .شودمی مرکزي تعیین انتظامی شوراي رئیس

 گردد.شهرسازي ابالغ می
 صدور سایر مراجع و هاشهرداري کشور، وزارت ها،استان سازمان در شاغل افراد عضویت -24-2
 است؛  استان ممنوع مهندسی نظام انتظامی شوراي و بازرس بعنوان پروانه

 می فراهم را منافع تعارض قبول و نمایندگی موجبات و زمینه که اموري زمان هم تکفل -24-3
 گیرد؛می قرار قضائی و انتظامی پیگرد مورد ذینفعان، از یک هر شکایت با و ممنوع آورد

اي و تجدید آئین دادرسی رسیدگی به تخلفات بدوي، ابطال پروانه صالحیت حرفه جزئیات -4-24
 از پس ماه سه حداکثر که بود خواهد اينامهآیین  براساس انتظامی شوراي توسط هانظر پرونده

با مشارکت وزارت کشور و شوراي  دادگستري و شهرسازي و راه وزارت قانون، توسط این تصویب
 رسد؛می وزیران هیئت تصویب به و مرکزي سازمان تهیه

تخلف و بر اساس آئین  اثبات به منوط انتظامی مرکزي، اعضاي شوراي عزل و استیضاح -24-5
 گردد.این قانون تعیین می اجرایی نامهآیین دادرسی و در

 حذف 

 سازمان و سازمان استان رئیس وظیفه -23 ماده
 شوراي تصمیمات اجراي مسئولیت قانون، این اجراي حسن مسئولیت بر عالوه سازمان ریاست

 و اجرایی مسئولیت و مرکزي شوراي هماهنگی با هااستان مهندسی نظام عملکرد بر نظارت مرکزي،
 عملکرد به نسبت ربط ذي مراجع به پاسخگویی و المللیبین و ملّی مراجع در سازمان نمایندگی

استان همان وظایف ریاست سازمان در مقیاس  سازمان ریاست وظایف دارد. برعهده را سازمان
 آیین رئیس سازمان و سازمان استان در اختیارات و وظایف شرح باشد.استان تحت نظارت خود می

 سازمان  رئیس وظیفه -16 ماده
 عملکرد بر نظارت مرکزي، شوراي تصمیمات اجراي مسئولیت قانون، این اجراي حسن مسئولیت بر عالوه سازمان ریاست
 پاسخگویی و المللیبین و مّلی مراجع در سازمان نمایندگی و اجرایی مسئولیت و مرکزي شوراي هماهنگی با هااستان سازمان

استان همان وظایف ریاست سازمان در  سازمان ریاست وظایف دارد. برعهده را سازمان عملکرد به نسبت ربط ذي مراجع به
این  اجرایی نامه آیین استان دررئیس سازمان و سازمان  اختیارات و وظایف شرح باشد.مقیاس استان تحت نظارت خود می

 گردد.قانون تعیین می
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 گردد.این قانون تعیین می اجرایی نامه

 استان انتخابات سازمان هیات نظارت و اجرایی هیات - 13 ماده
دو نفر نماینده اداره کل راه و شهرسازي انتخابات در هر استان متشکل از  ییاجرا أتیه -13-1

باشد. محل نماینده استانداري میاستان به عنوان رییس و دیگري دبیر هیات اجرایی و یک نفر 
-در اختیار هیات اجرایی قرار می استان توسط سازمان مستقل صورت دبیرخانه هیات اجرایی به

 اعضاي. است استان سازمان عهده بر انتخابات برگزاري هزینه و تجهیزات امکانات، تامین .گیرد
 .باشند انتخابات بداوطل زمانهم توانندنمی استان نظارت و اجرایی هايهیأت

عضاي هیات نظارت بر انتخابات استان متشکل از یک نفر نماینده دادستانی استان، یک ا -13-2
 باشد.نفر نماینده اداره کل راه و شهرسازي، یک نفر نماینده استانداري می

هیات نظارت مرکزي بر انتخابات شامل دو نفر نماینده وزارت راه و شهرسازي، یک نفر  -13-3
نماینده دادستان کل کشور، یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران 

 باشد.مجلس شوراي اسالمی می
مراجع؛ ادارات کل اطالعات،  از را داوطلبان صالحیت است مکلف انتخابات اجرایی هیأت -13-4

 شوراي انتظامی کشورنیروي انتظامی، اطالعات سپاه و شوراي انتظامی استان و  دادگستري،
 روز کاري 30 مدت ظرف حداکثر مکلفند مذکور مراجع. استعالم و بر اساس نظر آنان اقدام نماید

 عدم. نمایند بصورت مکتوب و محرمانه به هیات اجرایی ارسال را مربوط هاياستعالم پاسخ
 . بود نخواهد اجرایی هیأت نظر اعالم و رسیدگی ادامه مانع مقرر، مهلت در پاسخگویی

صدور  استان و هیات نظارت مرکزي، هیات نظارت اجرایی، و فعالیت هیأت تشکیل نحوه -13-5
 .گردداین قانون تعیین می اجرایی نامهآیین در احکام آنها و اختیارات

 انتخابات  هیأت نظارت و اجرایی هیات - 17 ماده
توسط اعضاي حقیقی هرسازمان استان انتخاب شوند لذا از آنجایی که تمامی اشخاص یاد شده باید مستقیماً  -1-17

تشریفات انتخابات تمامی متقاضیان عضویّت در هریک از ارکان مذکور یا گروههاي تخصصی باید همزمان و در یک 
برش زمانی انجام گیرد مع الوصف تا زمانی که انتخابات جدید انجام نشده و منتخبان نهایی تعیین و معرفی نشده 

 عضاي کنونی همچنان باید به وظایف قانونی خود ادامه داده و نباید وظایف محوله را معطل بگذارند.باشند ا
دو نفر نماینده توسط اداره کل راه و شهرسازي استان به عنوان انتخابات در هر استان متشکل از  ییهیأت اجرا -2-17

 صورت دبیرخانه هیأت اجرایی بهمحل  باشد.رییس و دیگري دبیر هیأت اجرایی و یک نفر نماینده استانداري می
 برگزاري هزینه و تجهیزات امکانات، تامین .گیرددر اختیار هیأت اجرایی قرار می استان توسط سازمان مستقل

 هايهیأت اعضاي. شوداست که در آخرین جلسه مجمع عمومی دوره تصویب می استان سازمان عهده بر انتخابات
  .باشند انتخابات ارکان سازمان استان داوطلب زمانهم توانندنمی استان نظارت و اجرایی

عضاي هیأت نظارت بر انتخابات استان متشکل از یک نفر نماینده دادستانی استان، یک نفر نماینده اداره کل راه و ا -3-17
 باشد.شهرسازي، یک نفر نماینده استانداري می

ده وزارت راه و شهرسازي، یک نفر نماینده دادستان کل کشور، هیأت نظارت مرکزي بر انتخابات شامل دو نفر نماین -4-17
 باشد.یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی می

اداره ، استان مراجع؛ ادارات کل اطالعات از را داوطلبان صالحیت است سازمان استان مکلف انتخابات اجرایی هیأت -5-17
نیروي انتظامی، اطالعات سپاه و رکن انتظامی استان استعالم و بر اساس نظر آنان اقدام  ،استان دادگستريکل 
بصورت مکتوب و  را مربوط هاياستعالم پاسخ روز کاري 30 مدت ظرف حداکثر مکلفند مذکور مراجع. نماید

 هیأت نظر اعالم و رسیدگی هادام مانع مقرر، مهلت در پاسخگویی عدم. نمایند محرمانه به هیأت اجرایی ارسال
 . بود نخواهد اجرایی

 نحوهاجرایی،  هايهیات اعضاي با داوطلبان سببی و نسبی روابط هرگونه سلبیت در الزام و اعضاء انتخاب چگونگی -6-17
 آنان در اختیاراتصدور حکم و  استان و هیأت نظارت مرکزي هیأت نظارت و اجرایی و فعالیت هیأت تشکیل

 .گردداین قانون تعیین می اجرایی نامهآیین
 



 غیر قابل استناد –جمع بندي نهایی  –ساختمان کنترلامور قانون نظام مهندسی و  پیش نویس طرح

28 
 

 :است زیر شرح به مدیره هیئت اختیارات و وظایف -15 ماده
 و معماري در اسالمی ایرانی هايارزش و فرهنگ توسعه و تقویت جهت در اقدام و ریزيبرنامه -1

 شهرسازي؛
 و ساختمان، تاسیسات هايبخش در شاغالن کار کیفیت و فنی دانش مستمر ارتقاي -2

 انتشارات؛ و آموزش فنی، علمی، هايپایگاه ایجاد طریق از شهرسازي
 استانداردها صحیح و دقیق اجراي قبیل از ساختمان کنترل امور در مسئول مراجع با همکاري -3

 سازمان (حسب درخواست)؛ اعضاي توسط فنی معیارهاي و
 عضو حقوقی و حقیقی اشخاص و اعضاء توسط مهندسی خدمات انجام حسن بر نظارت -4

 متخلفان تعقیب و استان حوزه در غیردولتی هايفعالیت و هاطرح در و محوله امور در سازمان
 ذیصالح؛ قانونی مراجع طریق از

 ظرفیت و صالحیت تعیین و ارزشیابی امر در مشارکت و اعضا ايحرفه صالحیت کارنامه تهیه -5
قانون و  این مشمول هايحوزه هايفعالیت به مربوط فنی امور حرفه مندان در کار به اشتغال

 ارسال و استانی سازمان توسط بار یک ماه شش مرکزي بصورت هر شوراي به گزارش ارائه
 شهرسازي؛  و راه وزارت به آن از اينسخه

 و ارزش با هايفعالیت از حمایت و تشویق و اعضا ايحرفه حیثیت و اجتماعی حقوق از دفاع -6
 سازمان؛ فعالیت مرتبط ارزشمند هايطرح معرفی و تخصصی و ايحرفه مسابقات برگزاري

تدبیر امور براي  و کارفرمایان و ساختمان مهندسی هايحرفه صاحبان بین روابط تنظیم -7
 فاقد اشخاص مداخله از جلوگیري و صالحیت هاي اطالعات صاحبانکارکرد بهتر سامانه

 فنی؛ امور در صالحیت
 با همکاري شهرسازي و معماري و مهندسی صحیح اصول و ايحرفه اخالق ترویج به کمک -8

 ملی مقررات اجراي حسن بر عالیه نظارت و ترویج تدوین، زمینه در شهرسازي و راه وزارت
 معیارها؛ و استانداردها و ساختمان

 طبیعی؛ بالیاي و سوانح بروز هنگام در استان مراجع با همکاري -9
 مجمع عمومی؛ به آن ارائه و استان سازمان ساالنه ترازنامه تنظیم و بودجه پیشنهاد -10
 مالیاتی اختالف حل در کمیسیون عضویت جهت استان سازمان مدیره هیأت نماینده معرفی -11

 ؛)رأي حق استان (بدون سازمان اعضاء مهندسی خدمات مالیات تشخیص و رسیدگی در
 و راه وزارت به پیشنهاد و استان در مهندسی خدمات گذاريقیمت مبانی تنظیم و تهیه -12

 .مرکزي شوراي طریق از شهرسازي

 :سازمان استان مدیره هیئت اختیارات و وظایف -18 ماده
 شهرسازي؛ و معماري در اسالمی ایرانی هايارزش و فرهنگ توسعه و تقویت جهت در اقدام و ریزيبرنامه  -1-18
 هايپایگاه ایجاد طریق از شهرسازي معماري و  هايبخش در مندانحرفه کار کیفیت و فنی دانش مستمر ارتقاي -2-18

 انتشارات؛ و آموزش فنی، علمی،
 فنی معیارهاي و استانداردها صحیح و دقیق اجراي قبیل از ساختمان کنترل امور در مسئول مراجع با همکاري -3-18

 سازمان (حسب درخواست)؛ اعضاي توسط
 امور در سازمان عضو حقوقی و حقیقی اشخاص و اعضاء توسطساختمان  مهندسی خدمات انجام حسن بر نظارت -4-18

 ذیصالح؛ قانونی مراجع طریق از متخلفان تعقیب و استان حوزه در غیردولتی هايفعالیت و هاطرح در و محوله
حرفه  کار به اشتغال ظرفیت و صالحیت تعیین و ارزشیابی امر در مشارکت و اعضا ايحرفه صالحیت کارنامه تهیه -5-18

 مرکزي بصورت هر شوراي به گزارش قانون و ارائه این مشمول هايحوزه هايفعالیت به مربوط فنی امور مندان در
 شهرسازي؛  و راه وزارت به آن از اينسخه ارسال و استانی سازمان توسط بار یک ماه شش

 مسابقات برگزاري و ارزش با هايفعالیت از حمایت و تشویق و اعضا ايحرفه حیثیت و اجتماعی حقوق از دفاع -6-18
 سازمان؛ فعالیت مرتبط ارزشمند هايطرح معرفی و تخصصی و ايحرفه

 و کارفرمایان و ساختمان مهندسی هايحرفه صاحبان بین روابط همکاري با وزارت راه و شهرسازي جهت تنظیم -7-18
 صالحیت؛ هاي اطالعات صاحباني کارکرد بهتر سامانهتدبیر امور برا

 شهرسازي و راه وزارت با همکاري شهرسازي و معماري و مهندسی صحیح اصول و ايحرفه اخالق ترویج به کمک -8-18
 معیارها؛ و استانداردها و ساختمان ملی مقررات اجراي حسن بر عالیه نظارت و ترویج تدوین، زمینه در

 طبیعی؛ بالیاي و سوانح بروز هنگام در استان مراجع با همکاري -9-18
 مجمع عمومی؛ به آن ارائه و استان سازمان ساالنه ترازنامه تنظیم و بودجه پیشنهاد -10-18
 و رسیدگی در مالیاتی هايکمیسیونتمامی در  و شرکت عضویت جهت استان سازمان مدیره هیأت نماینده معرفی -11-18

 ؛و دفاع از حقوق اعضاي مذکوراستان  سازمان اعضاء مهندسی خدمات مالیات تشخیص
 شوراي طریق از شهرسازي و راه وزارت به پیشنهاد و استان در مهندسی خدمات گذاريقیمت مبانی تنظیم و تهیه -12-18

 .مرکزي
 ارائه و فعالیت حوزه در قانون این موضوع هايرشته حوزه هاينارسایی و نیازها کمبودها، شناخت و بررسی -13-18

 مرکزي؛ شوراي به آن ارائه و ریزيبرنامه جهت هازمینه این در کاربردي هايحلراه و اصالحی پیشنهادهاي
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 حوزه در قانون این موضوع هايرشته حوزه هاينارسایی و نیازها کمبودها، شناخت و بررسی -13
 ریزيبرنامه جهت هازمینه این در کاربردي هايحلراه و اصالحی پیشنهادهاي ارائه و فعالیت

 مرکزي؛ شوراي به آن ارائه و
,  حقیقی اشخاص توسط که قانون این موضوعۀ مقررات و ضوابط اجراي برحسن نظارت -14

 شود؛می ارائه مرتبط هايدستگاه و حقوقی
 مرکزي، شوراي به قانون این موضوع استانی مهندسی هايفعالیت جامع صورت گزارش ارائه -15

 شوراي به آن از اينسخه ارسال و شودمی تهیه استانی سازمان توسط بار یک ماه شش هر که
 شهرسازي؛ و راه وزارت و مرکزي

مسئولیت و تالش در جهت ارتقاي سطح  بیمه صدور در تسهیل و ملکی فنی شناسنامه صدور -16
کیفی دفترچه اطالعات ساختمان با مسئولیت مالکین و از طریق سازندگان حقیقی و حقوقی 

 با تایید ناظرین؛
 ؛ مرکزي شوراي به گزارش ارائه و استان سازمان عملکرد بر نظارت -17
 ساختن فراهم و يمرکز يشورا مصوب يهانامهنظام و سازمان سیرئ يها هیابالغ ياجرا -18

 رهیمد ئتیه عملکرد بر سازمان سیرئ نظارت انجام يبرا مناسب يهانهیزم
 تخلف مرتبط، قانونی تکالیف از استان مدیره هیات اعضاء توسط فعل ترك هرگونه - 1تبصره

 و ورود امکان شهرسازي و راه وزارت و انتظامی شوراي گزارش، وصول صورت در و شده محسوب
 . دارند را خصوص این در گیري تصمیم
 استان، سازمان اعضاي مهندسی و فنی مشاغل مالیات صحیح تشخیص و رسیدگی براي - 2 تبصره

 شرکت استان آن مالیاتی اختالف حل هايکمیسیونجلسات در سازمان مدیره هیأت نماینده
 .داشت خواهد
 در هاآن کارکنان و دولتی هايدستگاه سایر و هاوزارتخانه فعالیت نافی ماده این مفاد - 3 تبصره
 .شودنمی محوله وظایف انجام

 مرکزي؛ شوراي به گزارش ارائه و استان سازمان عملکرد بر نظارت -14-18
مسئولیت  بیمه صدور در تسهیل و احراز تهیّه و تدوین درست و صحیح آن و ملکی فنی شناسنامه نظارت بر صدور -15-18

سطح کیفی دفترچه اطالعات ساختمان با مسئولیت مالکین و از طریق سازندگان حقیقی و  و تالش در جهت ارتقاي
 حقوقی با تایید ناظرین؛

انجام خدمات مهندسی ساختمان و اقدام به تعقیب و مجازات آنان  در صالحیت فاقد اشخاص مداخله از جلوگیري -16-18
 از طریق مراجع صالحه به ویژه قضایی؛

 راه و شهرسازي؛ وزارت يها هیابالغ ياجرا -17-18
اجراي دقیق قانون دائمی شدن قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به  -18-18

هاي مرتبط با قانون مرقوم (یا قوانین جایگزین در صورت نسخ قوانین گفته نامهها و شیوهامهناطالعات و تمامی آیین
عات مرتبط با حقوق اعضاي سازمان استان به طور شفاف و بدون هرگونه ابهامی و با شده) به قسمی که تمامی اطال

ذکر تمامی جزییّات در هر لحظه و به روز از طریق سامانه اي که طبق قوانین آمره باید تهیّه و تدارك دیده شده باشد، 
 در دسترس همۀ اعضاي سازمان استان مربوط قرار گیرد.

 صورت در و شده محسوب تخلف مرتبط، قانونی تکالیف از استان مدیره هیأت اعضاء توسط فعل ترك هرگونه - 1تبصره
 .موظف به بررسی و پیگرد قانون آن هستند.  شهرسازي و راه وزارت استان و رکن انتظامی گزارش، وصول

-مرتبط با مفاد این قانون نمیمحوله  وظایف انجام هاي اجرایی دردیگر دستگاه مسئولیت نافی ماده این مفاد - 2 تبصره
 .باشد

 مرکزي شوراي اختیارات و وظایف -21 ماده
 مشارکت جلب با قانون این هايمشیخط و اهداف اجراي زمینه آوردن فراهم و ریزيبرنامه -21-1

 ها؛استان سازمان
 هاي مشیخط تعیین و مهندسی نظام سازمان و استان هايسازمان مشترك مسائل بررسی -21-2
 ها؛آن ابالغ و درازمدت و مدت، کوتاه

 مرکزي شوراي اختیارات و وظایف -19 ماده
 ها؛استان در بین اعضا و سازمان قانون این اهداف اجراي زمینه آوردن فراهم و ریزيبرنامه -1-19
 ها؛آن ابالغ و بلند مدت و مدت، هاي کوتاهاصلی نظام مهندسی ساختمان و ارائه راه حل مسائل بررسی -2-19
 و ساختمانی امور کنترل و اجرا مدیریت، ریزي،برنامه امور در سازمان، ارکان وظایف انجام براي مناسب بستر ایجاد -3-19

 شهرسازي؛
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 با مشاوره و مذاکره طریق از سازمان ارکان وظایف انجام براي مناسب هايزمینه ایجاد -21-3
 و شهرسازي و ساختمانی هايطرح کنترل و اجرا مدیریت، ریزي،برنامه امور در محلی، و ملی مراجع

 باشد؛می مربوط انتظامی و قضایی امور به که قانون این مواد اجراي مورد در قضایی مراجع با
 با استان هايسازمان بین یا استان، هايسازمان داخلی ارکان بین اختالفات فصل و حل -21-4

اي که داوري بر اساس نظام نامه طریق از خود سازمان با استان هايسازمان اعضاي بین یا یکدیگر
 عمومی ارائه می شود؛توسط پیشنهاد شوراي مرکزي به هیات 

 ابالغ با هاسازمان آن مشی خط اصالح و هااستان هايسازمان عملکرد هرگونه بر نظارت -21-5
 کل بازرسی و شهرسازي و راه وزارت نظارت نافی بند این در مذکور نظارت. الزم هايدستورالعمل

 خط و استان هايسازمان مرکزي، شوراي عملکرد بر نظارت امر در قانونی مراجع سایر و کشور
 نیست؛ هاسازمان آن مشی

 مواد تهیه زمینه در الزم هايمشورت ارائه و آموزشی و علمی و تحقیقاتی مراکز با همکاري -21-6
 و آموزش هايوزارتخانه به مختلف سطوح در مهندسی فنون و علوم آموزش محتواي و درسی

 فناوري؛ و تحقیقات علوم، وزارت و پرورش
معیارها،  تدوین زمینه در اجرایی هايدستگاه سایر و شهرسازي و راه وزارت با همکاري -21-7
 همکاري در تهیۀ و آن اجراي کنترل و ترویج و ساختمان ملی مقررات و فنی نظامات ها،نامهشیوه

مرتبط و همچنین  تخصصی و ايحرفه مسابقات برگزاري و »هاساختمان ملکی و فنی شناسنامه
 .مهندسی و فنی استانداردهاي و اجرائی و فنی نظامات خدمات شرح

 ماهر کارگران مهارت سطح ارتقاي زمینه در اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت با همکاري -21-8
 آن؛ کنترل و مهارت استاندارد تعیین و شهرسازي و ساختمانی هايبخش در شاغل
 امداد امر در مسئول هايدستگاه به کمک جهت المللیبین و داخلی هايکمک آوريجمع -21-9

 .غیرمترقبه حوادث وقوع زمان در نجات و
 براي تکمیلی هايآموزش و مهندسی و کاردانی تخصصی هايآزمون برگزاري در همکاري -21-10
 به معرفی و کارآموزي هايفرصت تدارك و شناسایی همچنین و فنی دانش نگاهداشتن بهنگام

 ها؛دانشگاه
 و آنها حقه حقوق و حیثیت از دفاع و استان هايسازمان اعضاي از اجتماعی حمایت -21-11

 خدمات و تولیدات محصوالت، کنندگانمصرف عنوان به جامعه متقابل حقوق از دفاع همچنین
 شهرسازي؛ و عمران ساختمان، هايبخش در مهندسی

 هايسازمان اعضاي بین یا یکدیگر با استان هايسازمان بین یا استان، هايسازمان ارکان بین اختالفات فصل و حل -4-19
پیشنهاد شوراي مرکزي توسط وزارت راه و اي که به داوري بر اساس نظام نامه طریق از خود سازمان با استان

 شود؛شهرسازي تصویب می
 نظارت نافی بند این در مذکور نظارت هاسازمان آن مشی خط اصالح و هااستان هايسازمان بر عملکرد نظارت -5-19

 مرکزي، شوراي عملکرد بر نظارت امر در قانونی مراجع سایر و کشور کل بازرسی و شهرسازي و راه وزارت
 نیست. استان هايسازمان

 محتواي و درسی مواد تهیه زمینه در الزم هايمشورت ارائه و آموزشی و علمی و تحقیقاتی مراکز با همکاري -6-19
 و تحقیقات علوم، وزارت و پرورش و آموزش هايوزارتخانه به مختلف سطوح در مهندسی فنون و علوم آموزش

 هاي اداري؛فناوري و دیگر دستگاه
 و فنی نظامات ها،نامهمعیارها، شیوه تدوین زمینه در اجرایی هايدستگاه سایر و شهرسازي و راه وزارت با همکاري -7-19

  »هاساختمان ملکی و فنی شناسنامه در تهیۀ آن اجراي کنترل و ترویج و ساختمان ملی مقررات
 شاغل ماهر کارگرانمعماران تجربی و  مهارت سطح ارتقاي زمینه در اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت با همکاري -8-19

 آن؛ کنترل و مهارت استاندارد تعیین و شهرسازي و ساختمانی هايبخش در
 وقوع زمان در نجات و امداد امر در مسئول هايدستگاه به کمک جهت المللیبین و داخلی هايکمک آوريجمع  -9-19

 .غیرمترقبه حوادث
 متقابل حقوق از دفاع همچنین و آنها حقه حقوق و حیثیت از دفاع و استان هايسازمان اعضاي از اجتماعی حمایت -10-19

 و عمران ساختمان، هايبخش در مهندسی خدمات و تولیدات محصوالت، کنندگانمصرف عنوان به جامعه
 شهرسازي؛

 المللی؛بین  و ملی مرتبط تخصصی هايگردهمایی و هاکنفرانس برگزاري در مشارکت -11-19
 شهرسازي؛ و راه وزیر و عمومی هیئت سازمان به عملکرد گزارش ارائه -12-19
 و عمران ساختمانی، بزرگ هايطرح و توسعه هايبرنامه زمینه در اجرایی هايدستگاه به مشورتی نظرات ارائه -13-19

  مربوط؛ هايدستگاه درخواست حسب شهرسازي
ورودي و حق عضویت  سازمان و حق به متعلق درصدهاي و مهندسی خدمات تعرفه و خدمات تهیه و ارائه شرح -14-19

 حق الجلسات اعضاي ارکان سازمان به هیات عمومی؛اعضا و 
حقوقی با توجه به شرایط  و حقیقی اشخاص براي مهندسی حدود صالحیت و ظرفیت صالحیت خدمات پیشنهاد -15-19



 غیر قابل استناد –جمع بندي نهایی  –ساختمان کنترلامور قانون نظام مهندسی و  پیش نویس طرح

31 
 

 المللی؛بین  و ملی مرتبط تخصصی هايگردهمایی و هاکنفرانس برگزاري در مشارکت -21-12
 شهرسازي؛ و راه وزیر و عمومی هیئت به عملکرد گزارش ارائه -21-13
 و توسعه هايبرنامه زمینه در اجرایی هايدستگاه به سازمان مشورتی نظرات ارائه -21-14

  مربوط؛ هايدستگاه درخواست حسب شهرسازي و عمران ساختمانی، بزرگ هايطرح
سازمان و حق  به متعلق درصدهاي و مهندسی خدمات تعرفه و خدمات تهیه و ارائه شرح -21-15

 حق الجلسات اعضاي ارکان سازمان به هیات عمومی؛ورودي و حق عضویت اعضا و 
   ها؛استان هايسازمان وظایف شرح تدوین -21-16
 اشخاص براي مهندسی حدود صالحیت و ظرفیت صالحیت خدمات پیشنهاد و تعیین -21-17
 ها و ارائه به وزارت راه وشهرسازي جهت تصویب و ابالغ آن؛حقوقی به تفکیک شهرستان و حقیقی
  تخلف؛ اثبات از پس استانی هايمدیره هیأت و سازمان اعضاء برکناري و مسئولیت سلب -21-18
 هايسازمان مدیره هیأت اقدام از مانع کشور، سطح در مرکزي شوراي وظایف انجام -1تبصره 

 .بود نخواهد باشد، انجام قابل استانی مقیاس در که فوق وظایف از برخی زمینۀ در هااستان
شرح خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی ، نظارت و  شوراي مرکزي مکلف است، -21-20

اجرا و تیپ قراردادها با ناظرین، طراحان و سازندگان را ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا 
شدن این قانون با هماهنگی با وزارت راه و شهرسازي تهیه و به تصویب وزارت راه و شهرسازي 

راه و شهرسازي مکلف است پس از تصویب، نسبت به ابالغ آن اقدام نماید. شرح برساند. وزارت 
خدمات و تیپ قراردادهاي مصوب، براي مراجع قضایی و شوراي انتظامی مرکزي و شوراي انتظامی 

 سازمان استان مالك عمل خواهد بود.
ستانها و برگزاري تهیه و تنظیم نظام نامه الکترونیک برگزاري انتخابات هیات مدیره ا -21-21

 انتخابات  اعضاي شوراي مرکزي، توسط شوراي مرکزي با تصویب و ابالغ به وزارت راه شهرسازي؛ 
گذاري اشخاص و مؤسسات در تالش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه -21-22

 ی درهاي اجرایالمنفعه و همکاري با دستگاهعاممسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی هايطرح
 .هاارتقاي کیفیت این گونه طرح

 این قانون؛  22انتخاب هیات رئیسه شوراي مرکزي بر اساس مفاد ماده  -21-23
 عمومی دفاتر مجمع تخصصی، هايگروه معامالتی، مالی، اداري، هاي نامه نظام انواع تهیه -21-24

 آنها؛ ابالغ و ها استان سازمان براي نمایندگی
 هايپروانه ارتقاي و تمدید و اخذ جهت آموزشی هاي دوره هايسرفصل محتوا و تهیه -21-25

 بومی و محلی و ارائه به وزارت راه وشهرسازي جهت تصویب و ابالغ آن؛
انتخابات هیات مدیره استانها و شوراي مرکزي به صورت الکترونیک به وزارت راه و  ارائه پیشنهاد نظام نامه برگزاري -16-19

 ؛28ماده  2بند  شهرسازي جهت تصویب و استفاده در سامانه
مسکن و تأسیسات و  هايگذاري اشخاص و مؤسسات در طرحتالش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه -17-19

 .هاارتقاي کیفیت این گونه طرح هاي اجرایی دربا دستگاه المنفعه و همکاريعاممستحدثات عمرانی
 این قانون؛  15انتخاب هیات رئیسه شوراي مرکزي بر اساس مفاد ماده  -18-19
 ابالغ و ها استان سازمان عمومی براي مجمع تخصصی، هايگروه معامالتی، مالی، اداري، هاي نامه نظام انواع تهیه -19-19

 آنها؛
 اشخاص ايصالحیت حرفه هايپروانه ارتقاي و تمدید و اخذ جهت آموزشی هاي دوره هايمحتوا و سرفصل تهیه -20-19

 و راه وزارت به آموزشی جهت ارائه خدمات هايهزینه مدرسان و آموزش استان، کمیته وظایف شرح و حقیقی
 آن؛ ابالغ و به منظور تصویب شهرسازي

 هااستان سازمان طریق از ساختمان ملی مقررات مستمر ترویج و آموزش -21-19
ارائه پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازي به منظور ایجاد بستر مناسب در صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان  -22-19

هاي ساختمانی، صنعتی سازي، انبوه سازي و شیوه هاي نوین تامین منابع مالی پروژه ها و مدیریت و و کنسرسیوم
 هاساختمان رتبه بندي کیفیت
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 هايهزینه مدرسان و آموزش استان، کمیته وظایف شرح و حقیقی اشخاص ايصالحیت حرفه
 آن؛ ابالغ و به منظور تصویب شهرسازي و راه وزارت به آموزشی جهت ارائه خدمات
 هااستان سازمان طریق از ساختمان ملی مقررات مستمر ترویج و آموزش -21-26
ارائه پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازي به منظور ایجاد بستر مناسب در صدور خدمات  -21-27

هاي ساختمانی، صنعتی سازي، انبوه سازي و شیوه هاي فنی و مهندسی ساختمان و کنسرسیوم
 هاساختمان نوین تامین منابع مالی پروژه ها و مدیریت و رتبه بندي کیفیت

 ترقیدق یکارشناس و اعضا مشارکت جلب و ياحرفه يهايهمکار گسترش منظور هب – 16 ماده 
 از متشکلهر رشته،  مهندسان یتخصص يهاگروه هفتگانه اصلی، يهارشته از کی هر ژهیو لیمسا

براي عضویت در گروه  شود.می  لیتشکو سازمان استان در سازمان منتخبین اعضاي آن رشته 
الزامی است. هر گروه  همان رشته در یک حرفه اي حداقل پایه تخصصی، دارا بودن پروانه صالحیت
فرآیند انتخابات و وظایف و نحوه ارتباط آن با  .سه نفره است تخصصی داراي یک هیات رییسه

 آیین درو هیات رئیسه مربوطه،  ي تخصصیهاگروه تیریمدارکان سازمان و سازمان استان و شیوه 
 .گرددیاین قانون تعیین م اجرایی نامه

 از کی هر ژهیو لیمسا ترقیدق یکارشناس و اعضا مشارکت جلب و ياحرفه يهايهمکار گسترش منظور هب – 20 ماده
و سازمان در سازمان منتخبین اعضاي آن رشته  از متشکلهر رشته،  مهندسان یتخصص يهاگروه هفتگانه اصلی، يهارشته

 همان رشته در دو اي حداقل پایهبراي عضویت در گروه تخصصی، دارا بودن پروانه صالحیت حرفه شود.می  لیتشکاستان 
فرآیند انتخابات و وظایف و نحوه ارتباط آن با ارکان  .سه نفره است الزامی است. هر گروه تخصصی داراي یک هیأت رییسه

این قانون تعیین  اجرایی نامه آیین درئیسه مربوطه، و هیأت ر ي تخصصیهاگروه تیریمدسازمان و سازمان استان و شیوه 
  . گرددمی

 کارشناسی  امور ارجاع -27 ماده
 سایر و هاشهرداري و قضائی مراجع کشوري، خدمات قانون 5 ماده موضوع اجرایی هايدستگاه
 حوزه در کارشناسی امور ارجاع در مسئول مراجع سایر و ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع

 تصویب و به شهرسازي و راه وزارت پیشنهاد به که اينامهصنعت ساختمان، مکلفند بر اساس آیین
 معرفی استان سازمان وسیلهبه مندي کهاشخاص حرفه رسد، نظریه کارشناسیمی وزیرانهیئت

 ابالغ مذکور آیین نامه در ماده این موضوع کارشناسان صالحیت حدود. استفاده نمایند شوند رامی
 .شد خواهد

پروانه  داراي که رسمی کارشناسان سایر و دادگستري رسمی کارشناسان نحوه بکارگیري -تبصره 
ماده تعیین می  اجرایی این در آیین نامه  باشند،می قانون این 4ماده موضوع ايحرفه صالحیت

 .شود

 کارشناسی  امور ارجاع -21 ماده
 کنترل و پروانه صدور مراجع سایر و هاشهرداري و قضائی مراجع کشوري، خدمات قانون 5 ماده موضوع اجرایی هايدستگاه

اجرایی  اينامهصنعت ساختمان، مکلفند بر اساس آیین حوزه در کارشناسی امور ارجاع در مسئول مراجع سایر و ساختمان
 صالحیت حدود. بپذیرند شوند رامی معرفی استان سازمان وسیلهبه مندي کهاشخاص حرفه این قانون، نظریه کارشناسی

 .شد خواهد ابالغ مذکور آیین نامه در ماده این موضوع کارشناسان
 قانون این 6ماده  موضوع ايحرفه پروانه صالحیت داراي که دادگستري رسمی کارشناسان نحوه بکارگیري -تبصره 

 .شودماده تعیین می اجرایی این در آیین نامه باشند،می

 کارآموزي دوران -25 ماده
 مرتبط هايرشته و گانه اصلیهفت هايرشته در ايحرفه صالحیت پروانه دریافت اعضاي  متقاضی

 هر قانون این اجرایی نامهآیین  در کهنحوي به و معین مدت به تحصیل از فراغت از پس موظفند
 نظارت تحت خود، رشته به مربوط تخصصی هايزمینه در شود،می تعیین تحصیل پایه و رشته

 کارآموزي دوران -22 ماده
 از پس موظفند مرتبط هايرشته و گانه اصلیهفت هايرشته در ايحرفه صالحیت پروانه دریافت اعضاي متقاضی -22-1
 در شود،می تعیین تحصیل پایه و رشته هر قانون این اجرایی نامهآیین  در کهنحوي به و معین مدت به تحصیل از فراغت
حقوقی وفق مندان حقیقی و حرفه .نمایند کارآموزي استان سازمان نظارت تحت خود، رشته به مربوط تخصصی هايزمینه
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نامه اجرایی ملزم به مندان حقیقی و حقوقی وفق آیینحرفه .نمایند کارآموزي استان سازمان
 باشند.پذیرش کارآموزان موضوع این ماده می

سابقه فعالیت اعضاي متقاضی، در مناطق روستایی، پس از فراغت از تحصیل، بر اساس  -تبصره 
هایی که مسکن انقالب اسالمی با تایید آن بنیاد و به شرح دستورالعملی هاي بنیادها و برنامهاولویت

در این خصوص توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و ابالغ خواهد شد، به عنوان دوران 
 کارآموزي مورد قبول خواهد بود.

 باشند.نامه اجرایی ملزم به پذیرش کارآموزان موضوع این ماده میآیین
هاي بنیاد ها و برنامهسابقه فعالیت اعضاي متقاضی، در مناطق روستایی، پس از فراغت از تحصیل، بر اساس اولویت -تبصره 

این خصوص توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی  هایی که درمسکن انقالب اسالمی با تایید آن بنیاد و به شرح دستورالعملی
 ابالغ خواهد شد، به عنوان دوران کارآموزي مورد قبول خواهد بود.پس ازتایید وزارت راه و شهرسازي تهیه و 

 

  سازمان عملکرد بر نظارت -26 ماده
 و هااستان هايسازمان و سازمان عملکرد بررسی ضمن است مکلف شهرسازي و راه وزارت -26-1

 در و بدهد را الزم تذکرات مورد حسب بازرسان، گزارش بررسی یا سازمان یعموم أتیه گزارش
 یصورت در. نماید معرفی قضائی یا انتظامی مراجع به را متخلف اشخاص جرم، یا تخلف احراز صورت

 یأتیهدر را موضوع بداند، الزم را هاآن از کی هر انحالل سازمان، اهداف از انحراف لیدل به که
 دو با أتیه میتصم. دینما مطرح سازمان سییر و يدادگستر ریوز ،يشهرساز وراه  ریوز از مرکب

 .بود خواهد االجراءالزم موافق يرأ
دستور برگزاري انتخابات زودرس به  ها،آن ارکان یا و هاسازمان از هریک انحالل صورت در -26-2

ماه  تا برگزاري انتخابات  3شهرسازي حداکثر مدت شود و وزارت راه و شوراي مرکزي ابالغ می
 دار مسئولیت سازمان مذکور خواهد بود.مجدد عهده

  سازمان عملکرد بر نظارت -23 ماده
 یعموم هیأت گزارش ،هااستان هايسازمان و سازمان عملکرد بررسی ضمن است مکلف شهرسازي و راه وزارت -1-23

 اشخاص جرم، یا تخلف احراز صورت در و بدهد را الزم تذکرات مورد حسب بازرسان، گزارش بررسی و سازمان
 هر انحالل سازمان، اهداف از انحراف لیدل به که یصورت در. نماید معرفی قضائی یا انتظامی مراجع به را متخلف

 سازمان سییر و يدادگستر ریوز ،يشهرساز وراه  ریوز از مرکب یهیأتدر را موضوع بداند، الزم را هاآن از کی
 .بود خواهد االجراءالزم موافق يرأ دو با هیأت میتصم. دینما مطرح

دستور برگزاري انتخابات زودرس به شوراي مرکزي  ها،آن ارکان یا و هاسازمان استان از هریک انحالل صورت در -2-23
دار مسئولیت سازمان ماه  تا برگزاري انتخابات مجدد عهده 3شود و وزارت راه و شهرسازي حداکثر مدت ابالغ می

 استان مذکور خواهد بود.

 صنفی نظام ينامهآیین -29 ماده
 صنفی نظام قانون 52 ماده موضوع "نظارت عالی هیأت" عضو عنوان به شهرسازي و وزارت راه

 صنفینظام نامهمکلف است ضمن هماهنگی با وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین 
 و سازيانبوه تشکیالت ساختمانی، کارهاي صنفی تشکیالت و ساختمانی صنوف کلیه فعالیت براي

را ظرف مدت شش  1382صنفی کشور مصوب  نظام قانون را برابر امالك مشاوران و سازيصنعتی
  .دهد پیشنهاد وزیران هیأت به تصویب جهت و ماه تهیه
الذکر ممنوع بوده و در صورت نیاز تشکیل هر گونه تشکل و صنف خارج از آئین نامه فوق  –تبصره 

صرفًا با معرفی از سوي سازمان استان و یا شوراي مرکزي و با تایید وزارت راه و شهرسازي مبتنی 
 بر آئین نامه این ماده امکان پذیر است.

 صنفی نظام نامهآیین - 24 ماده
مکلف است ضمن هماهنگی با  صنفی نظام قانون 53 ماده موضوع "نظارت عالی هیأت" عضو عنوان به شهرسازي و وزارت راه

 صنفی تشکیالت و ساختمانی صنوف کلیه فعالیت براي صنفینظام نامهوزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین 
را  1382صنفی کشور مصوب  نظام قانون را برابر امالك مشاوران و سازيصنعتی و سازيانبوه تشکیالت ساختمانی، کارهاي

  .دهد پیشنهاد وزیران هیأت به تصویب جهت و مدت شش ماه تهیه ظرف
تشکیل هر گونه تشکل و صنف خارج از آئین نامه فوق الذکر ممنوع بوده و در صورت نیاز صرفًا با معرفی از سوي  –تبصره 

 سازمان استان و یا شوراي مرکزي و با تایید وزارت راه و شهرسازي مبتنی بر آئین نامه این ماده امکان پذیر است.

 تضامین و ايحرفه مسئولیت نظام -28 ماده
 خدمات و وظیفه هرگونه پذیرش اند،موظف ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع تمامی -28-1

 تضامین و ايحرفه مسئولیت نظام - 25 ماده
 ساختمان مهندسی خدمات و وظیفه هرگونه پذیرش اند،موظف ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع تمامی -1-25
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 شرط به مندانحرفه از صرفاً را کاردانی و مهندسی از اعم قانون این موضوع ساختمان مهندسی
 بپذیرند؛ ايحرفه مسئولیت بیمه ارائه

 ارائه به منوط را کار پایان گواهی صدور اندموظف ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع -28-2
نمایند؛ شرایط، حدود و  طرف کارفرما و مجري بصورت تضامنی، از ساختمان کیفیت تضامین

 گردد.شمول بیمه کیفیت ساختمان بر اساس آئین نامه اجرایی این ماده ابالغ می
 صحت و استاندارد تأسیسات و تجهیزات مصالح، از استفاده مسئول کارفرما و مجري، -28-3
  باشند.شناسنامه فنی و ملکی می در مندرج تضمین مدت طی آنها در کارکرد
 مندحرفه حقیقی شخص عهده بر مهندسی خدمات و وظیفه هر انجام صحت مسئولیت -28-4
 یا مدیرعامل حقوقی، شخص توسط ايحرفه خدمات ارائه یا وظایف انجام صورت در و است مربوطه
 مشترکاً  خدمت، دهنده ارائه حقیقی شخص همراه اعضاي هیات مدیره بهو  موسسه رئیس

  دارند. مسئولیت
و سایر مراجع  هاشهرداري تعهد و مسئولیت نافی فوق، بند در مندرج تعهد و مسئولیت - 1 تبصره

 .نیست تخلفات آن از حاصل زیان جبران رافع و ذیربط قانونی تکالیف قبال صدور پروانه در
تحویل  به منوط را کار پایان صدور اندمکلف ساختمان، کنترل و پروانه صدور مراجع -28-5

یا مالک  کارفرما طرف این قانون از 28هاي موضوع ماده شناسنامه فنی و ملکی به همراه بیمه
فنی و ملکی وظیفه سازمان استان و تهیه آن برعهده مجري و تایید آن  شناسنامه نمایند. صدور

 فنی و ملکی، عمومی اطالعات عهده ناظر و مجري است. شناسنامه فنی و ملکی شامل مشترکاً بر
 مراحل سازها در تمامی و ساخت کلیه ساخت برايچون هاينقشه و پوشیده و آشکار هايبخش

  است. اجراء نظارت و محاسبه، طراحی،
بندي نحوه محاسبه هزینه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان متناسب با گروه - 1 2تبصره 

 شود.اي ساخت در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میها و قیمت منطقهساختمان
این  32هاي مندرج در ماده دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از راه اندازي سامانه - 2 3تبصره 

مالت امالك نسبت به بررسی اطالعات برخط شناسنامه فنی و ملکی، قانون، در هنگام ثبت معا
نقشه چون ساخت و گواهی انطباق نگهداشت ساختمان، به عنوان یکی از اسناد الزم براي انتقال 

هاي مندرج در هاي الزم در سامانهسند اقدام نمایند. وزارت راه و شهرسازي مکلف است دسترسی
 زمان ثبت اسناد و امالك کشور برقرار سازد.این قانون را به سا 32ماده 

 خسارت جبران مسئول نمایند استنکاف حکم این اجراي از که گربیمه هايشرکت -28-6

 بپذیرند؛ ايحرفه مسئولیت بیمه ارائه شرط به مندانحرفه از صرفاً را کاردانی و مهندسی از اعم قانون این موضوع
 ساختمان کیفیت تضامین ارائه به منوط را کار پایان گواهی صدور اندموظف ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع -2-25

به مدت بیست سال نمایند؛ وزارت راه و شهرسازي و وزارت  طرف کارفرما (مالک) و مجري بصورت تضامنی، از
را براي کلیه عوامل متقاضی  "صندوق تضمین بیمه کیفیت ساختمان"مشترکاً با بیمه مرکزي موظفند کشور 

نامه اجرایی این ماده ابالغ ساخت را تشکیل دهند. شرایط، حدود و شمول بیمه کیفیت ساختمان بر اساس آئین
 گردد.می

 طی آنها در کارکرد صحت و استاندارد أسیساتت و تجهیزات مصالح، از استفاده مسئول کارفرما (یا مالک) و مجري، -3-25
  باشند.شناسنامه فنی و ملکی می در مندرج تضمین مدت

 صورت در و است مربوطه مندحرفه حقیقی شخص عهده بر مهندسی خدمات و وظیفه هر انجام صحت مسئولیت -4-25
تمامی اعضاي شرکت  شخص حقوقی مذکور به همراه حقوقی، شخص توسط ايحرفه خدمات ارائه یا وظایف انجام

 دهنده ارائه یا اشخاص حقیقی شخص عالوه و اعضاي هیات مدیره و سهامداران محض به یاد شده اعم از مدیرعامل
تضامنی دارند بلکه در صورت وقوع حادثۀ جانی همگی  در برابر حوادث رخ داده شده نه تنها مسئولیت خدمت،

هریک از این اشخاص ثابت کند که در وقوع حادثه هیچگونه  مشمول مجازات کیفري مقرر خواهند بود مگر آنکه
 .سببیّتی ندارد که در این صورت ضمان از وي ساقط شده و مشمول مجازات کیفري نخواهد بود.

 قبال مراجع صدور مجوز یا پروانه ساختمانی در تعهد و مسئولیت نافی فوق، مادّة در مندرج تعهد و مسئولیت -5-25
عدم انجام وظیفۀ  از حاصل تمامی اشخاص مرتبط در آن مرجع نه تنها باید زیان وده ونب ذیربط قانونی تکالیف

قانونی خود را جبران کنند بلکه در صورت وقوع حادثۀ جانی هم مشمول مجازات کیفري مقرر در قانون مجازات 
 اسالمی خواهند بود.

تحویل شناسنامه فنی و ملکی به  به منوط را کار پایان صدور اندمکلف ساختمان، کنترل و پروانه صدور مراجع -6-25
فنی و ملکی وظیفه سازمان  شناسنامه یا مالک نمایند. صدور کارفرما طرف هاي موضوع این ماده ازهمراه بیمه

 استان و تهیه آن برعهده مجري و تایید آن مشترکًا و گام به گام بر عهده طراح، ناظر و مجري است. 
-ها و قیمت منطقهبندي ساختمانصدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان متناسب با گروهنحوه محاسبه هزینه  - 2تبصره 

 شود.اي ساخت در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می
این قانون، در هنگام ثبت  28ماده  2بند هاي مندرج در دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از راه اندازي سامانه - 3تبصره 

به بررسی اطالعات برخط شناسنامه فنی و ملکی به عنوان یکی از اسناد الزم براي انتقال سند اقدام  معامالت امالك نسبت
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 .بود خواهند زیان با متناسب
مند که فاقد رابطه سازمان استان مکلف است حسب درخواست اعضاي حقیقی حرفه -28-7

کنند، آنان را بعنوان مشاغل اي خود استفاده میحرفهباشند و از پروانه صالحیت مزدبگیري می
اي جهت ثبت نام به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. سازمان موظف است از محل حرفه

-شناسنامه فنی و ملکی، ده  درصد از سهم بیمه مذکور را پرداخت نماید. اعضاي مشمول بیمه فوق
مند خواهند شد و ی، شبیه بیمه کارکنان دولت بهرهالذکر از تمام مزایاي قانون تامین اجتماع

 باشد. سازمان تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان استان می
 ابالغ تاریخ از یکسال مدت ظرف حداکثر آن، عمومی شرایط و ماده این موضوع هايبیمه -28-8

بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد  عالیو شوراي شهرسازي و راه مشترکاً توسط وزارت قانون، این
 بود؛ خواهد الزامی آن رسید و اجراي

را به سازمان این قانون  28ماده  2در بند هاي مندرج هاي الزم در سامانهنمایند. وزارت راه و شهرسازي مکلف است دسترسی
 ثبت اسناد و امالك کشور برقرار سازد.

مشترکاً توسط  قانون، این ابالغ تاریخ از یکسال مدت ظرف حداکثر آن، عمومی شرایط و ماده این موضوع هايبیمه -7-25
بود.  خواهد الزامی آن بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و اجراي عالیو شوراي شهرسازي و راه وزارت
 .بود خواهند زیان با متناسب خسارت جبران مسئول نمایند استنکاف حکم این اجراي از که گربیمه هايشرکت

باشند و از پروانه مند که فاقد رابطه مزدبگیري میسازمان استان مکلف است حسب درخواست اعضاي حقیقی حرفه -8-25
اي جهت ثبت نام به سازمان تامین اجتماعی کنند، آنان را بعنوان مشاغل حرفهاي خود استفاده میصالحیت حرفه

درصد بیمه مذکور را پرداخت  27درصد از سهم  7معرفی نمایند. سازمان استان موظف است از درآمدهاي خود، 
مند الذکر از تمام مزایاي قانون تامین اجتماعی، شبیه بیمه کارکنان دولت بهرهنماید. اعضاي مشمول بیمه فوق

باشد. جزئیات این بند در تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان استان میخواهند شد و سازمان 
 گردد.آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می

 قبال و سایر مراجع صدور پروانه در هاشهرداري تعهد و مسئولیت نافی این ماده، در مندرج تعهد و مسئولیت -9-25
 .نیست تخلفات آن از حاصل زیان جبران رافع و ذیربط قانونی تکالیف

مشترکاً توسط  قانون، این ابالغ تاریخ از یکسال مدت ظرف حداکثر آن، عمومی شرایط و ماده این موضوع هايبیمه -10-25
 بود. خواهد الزامی آن بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و اجراي عالیو شوراي شهرسازي و راه وزارت

 مراجع صدور پروانه -30 ماده
 شهر، حریم و محدوده تعاریف قانون در مندرج ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع کلیه -30-1
 مجوزهاي و ساختمان پروانه صدور براي) 1384 مصوب( هاآن تعیین نحوه و هاشهرك و روستا

 خواهند را هایینقشه تنها یادشده، هايمحل در ساز، تعمیرات اساسی، بازسازي و بهسازي و ساخت
و تایید  امضاء مربوط صالحیت حدود در مند وحرفه حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط که پذیرفت

 بر عهده سازمان استان می باشد.  اشخاص این صالحیت کنترل مسئولیت. باشد شده
 نظارت، اجرا، محاسبات، طراحی، يهابخش در مهندسی حسن انجام خدمات بر نظارت -30-2

 استان سازمان عهده سایر امور بر آزمایشگاهی و امور فنی ساختمان، نگهداري و برداريبهره
 .باشدمی

 مراجع صدور پروانه -26 ماده
 قانون در مندرج مجوزساختمانو مراجع صدور مجوز ساختمان  ،ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع کلیه -1-26

 ساخت مجوزهاي و ساختمان پروانه صدور ها درآن تعیین نحوه و هاشهرك و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف
 توسط که پذیرفت خواهند را هایینقشه تنها یادشده، هايمحل در ساز، تعمیرات اساسی، بازسازي و بهسازي و

 کنترل مسئولیت. باشد و تایید شده امضاء مربوط صالحیت حدود در مند وحرفه حقوقی یا حقیقی اشخاص
 بر عهده سازمان استان می باشد.  اشخاص این صالحیت و ظرفیت

دار انجام خدمات مندانی که عهدهمشخصات کامل تمامی حرفهها و سایر مراجع صدور پروانه مکلفند شهرداري -2-26
مهندسی ساختمان از قبیل طراح، محاسب، ناظر، مجري و سایرین را در مجوز یا پروانۀ ساختمانی صادره درج 

 نمایند.
 نگهداري و برداريبهره نظارت، اجرا، محاسبات، طراحی، يهابخش در مهندسی حسن انجام خدمات بر نظارت -3-26
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 .باشدمی استان سازمان عهده سایر امور مربوطه بر آزمایشگاهی و امور فنی ساختمان،

 ناظر و مجري  -31 ماده
 و ساختمانی پروانه صدور مراجع سایر و هاشهرداري به تسلیمی هاينقشه که مواردي در -31-1

بر اساس مفاد  مسئولیت شودمی نظارت تعهد یا و امضاء حقوقی اشخاص توسط اراضی تفکیک
 گردد.  تعیین می 28-3مندرج در ماده 

ناظر مکلف است مطابقت یا عدم مطابقت جزئیات احداث ساختمان با مندرجات پروانه  -31-2
ع صدور پروانه گزارش هاي مصوب و رعایت مقررات ملی ساختمان را به مرجساختمان و نقشه

گردد و بر اساس آئین نامه اجرایی نماید. عدم ارائه به موقع گزارش توسط ناظر تخلف محسوب می
این قانون به تخلف رسیدگی. حق الزحمه ناظرین با شروع عملیات ساختمانی و صدور برگه تعهد 

 اهد بود. قابل پرداخت خو عملیات ساخت و براساس قرارداد فی ما بین مالک و ناظر
نحوه حضور ناظران حقیقی و حقوقی در محل کارگاه هاي ساختمانی و میزان حق  - 1تبصره 

ها از نظر حجم، اهمیت و کاربري، در آئین نامه اجرایی الزحمه آنها متناسب با گروه بندي ساختمان
 گردد. این قانون تعیین می

یا مالک، به احداث بنا مطابق مندرجات مجري مکلف است ضمن انعقاد قرارداد با کارفرما  -31-3
هاي مصوب و ضوابط و مقررات این قانون، به طوریکه منجر به صدور پروانه ساختمان و نقشه

شناسنامه فنی و ملکی و ارائه بیمه کیفیت تضامنی با مالک شود، اقدام نماید. انعقاد قرارداد ساخت 
 یا مالک مجاز نیست. به صورت مدیریت پیمان، فی ما بین مجري و کارفرما

تواند براي اجزا و مراحل مختلف ساختمان، پیمانکار جزء استخدام نماید. مجري می - 2تبصره 
 باشد.استخدام پیمانکار جزء، منافی مسئولیت ها و وظایف مجري نمی

حدود و شرایط واگذاري اجراي عملیات ساختمانی به شخص حقوقی و حقیقی  - 3تبصره 
این قانون  اجرایی نامه آیین ها درمحلی و جغرافیایی و گروه بندي ساختمان متناسب با شرایط

  گردد.تعیین می
 گردد.فرایند انتخاب ناظر و ارجاع کار وفق آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می -31-4
مندان و همچنین شرح شرایط عمومی قراردادهاي فی ما بین مالک یا کارفرما با حرفه -31-5

 گردد.این قانون تعیین می اجرایی نامه آیین اي درهاي حرفهخدمات، حدود مسئولیت و صالحیت

 و ناظر مجري طراح یا محاسب، -27 ماده
ات، طراح یا محاسبی که خدمات مهندسی مربوط به طراحی یا محاسباتی (حسب مورد) را بر اساس موازین، الزام -1-27

استانداردهاي مقرر در رشتۀ تخصصی خود انجام می دهد ضامن ومسئول صحت ها و مقررات ملّی ساختمان، بایسته
 به تسلیمی هاينقشه که مواردي درباشد. آن خدمات بوده و مسئولیّت خدمات انجام شده متوجه شخص وي می

 نظارت تعهد یا و امضاء حقوقی اشخاص توسط اراضی تفکیک و ساختمانی پروانه صدور مراجع سایر و هاشهرداري
 گردد.تعیین می 25ماده  4بند بر اساس مفاد مندرج در  مسئولیت شودمی

هاي ناظر مکلف است مطابقت یا عدم مطابقت جزئیات احداث ساختمان با مندرجات پروانه ساختمان و نقشه -2-27
یات انجام موقع و منطبق با عملرا به و استانداردها و بایسته هاي قانونی مصوب و رعایت مقررات ملی ساختمان 

. باید به گونه اي نظارت کندکه در عرف حرفه اي تحقق انجام وظیفه تلقی گزارش نماید. صالحه مرجع شده به 
گردد. نظر به اعالمی بودن وظیفۀ ناظر چنانچه گردد. عدم ارائه به موقع گزارش توسط ناظر تخلف محسوب می

سببیّت ناظر گفته شده در وقوع حادثه یا واقعۀ مذکور بر اساس حادثه یا واقعه اي رخ دهد در صورت اثبات و احراز 
تعریف سببیّت در قوانین جاري اعم از مالی(قراردادي یا قهري) یا کیفري یا هردو، ناظر یاد شده ضامن بوده و 

دي داراي مسئولیّت میباشد مع الوصف اگر به رغم ارتکاب تخلف حرفه اي یا انتظامی انضباطی غیر عمدي (شبه عم
یا خطاي محض) ناظرفوق الذکر، سببیّت وي از حیث مالی یا کیفري اثبات و احراز نگردد، مسئولیّت انتظامی، 
انضباطی وي باید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت اثبات مشمول مجازات مقرر متناسب واقع شود. حق الزحمه 

اخت و براساس قرارداد فی ما بین مالک و ناظر با ناظرین با شروع عملیات ساختمانی و صدور برگه تعهد عملیات س
 عملیات اجراي ساختمان قابل پرداخت خواهد بود.

هاي ساختمانی و میزان حق الزحمه آنها متناسب با گروه نحوه حضور ناظران حقیقی و حقوقی در محل کارگاه -3-27
 گردد. نون تعیین میها از نظر حجم، اهمیت و کاربري، در آئین نامه اجرایی این قابندي ساختمان

-مجري مکلف است ضمن انعقاد قرارداد با کارفرما یا مالک، به احداث بنا مطابق مندرجات پروانه ساختمان و نقشه -4-27
هاي مصوب و ضوابط و مقررات این قانون، به طوریکه منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی و ارائه بیمه کیفیت 

 .تضامنی با مالک شود، اقدام نماید
تواند براي اجزا و مراحل مختلف ساختمان، پیمانکار جزء استخدام نماید. استخدام پیمانکار جزء، نافی ري میمج -5-27

 باشد.ها و وظایف مجري نمیمسئولیت
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حدود و شرایط واگذاري اجراي عملیات ساختمانی به شخص حقوقی و حقیقی متناسب با شرایط محلی و  - 3تبصره 
  گردد.این قانون تعیین می اجرایی نامه آیین ها درتمانجغرافیایی و گروه بندي ساخ

-مندان ساختمانی در هیچ زمینهاي حرفههیچ صاحب کاري تحت هیچ عنوانی حقّ ممانعت در انجام خدمات حرفه -6-27
دار انجام خدمات مهندسی مند عهدهاي را ندارد و همچنین حقّ هیچگونه هتاکی، توهین، نزاع و درگیري با حرفه

ویژه ناظر ساختمانی در ساختمان متعلق به خود را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال گفته شده به اشد مجازات به 
درجۀ شش به باالي قانون مجازات اسالمی محکوم شده و این مجازات نه تنها قابل تخفیف یا تعلیق نیست بلکه 

 باشد.قابل تبدیل به جزاي نقدي هم نمی
قانون،  این 28ماده  2بند  در مندرج رفاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانهمکلف است ص استان سازمان -7-27

 ناظر صاحب صالحیت را بر اساس رتبه (پایه) نوبت و ظرفیت آنها، انتخاب و به متقاضیان معرفی نماید.  مهندسین
ات، حدود مسئولیت و مندان و همچنین شرح خدمشرایط عمومی قراردادهاي فی ما بین مالک یا کارفرما با حرفه -8-27

 گردد. این قانون تعیین می اجرایی نامه آیین اي درهاي حرفهصالحیت
 هاسامانه -32 ماده

 در ساختمان طالعات سازي مدل کاربست زمینه است موظف شهرسازي و راه وزارت -32-1
 تدوین. نماید فراهم را ساختمان الکترونیک ملکی و فنی شناسنامه صدور و ساز و ساخت فرایند

اجرایی این قانون  نامهآیین مطابق مربوطه اجرایی و فنی هاينامه شیوه و هانامهآیین مقررات،
 .بود خواهد
 در عدالت اصل رعایت و اطالعات شفافسازي هدف با است وزرات راه و شهرسازي مکلف -32-2
اندازي اي راهبه گونهماه  6سامانه جامع نظام مهندسی ساختمان کشور را ظرف مدت  کار، توزیع

مندان، با قابلیت الکترونیکی شدن از جمله هاي استان و حرفهنماید که کلیه امور سازمان، سازمان
ها، صدور مدیره و هیات رییسه، امور مالی و هزینهبرگزاري مجامع و انتخابات، انتشار مصوبات هیات

 مندان،حیت، ظرفیت و سوابق فعالیت حرفهارجاع کار با اعمال حدود صال، و تجدید و تمدید پروانه
هاي ساختمانی، فرایند خدمات مهندسی، انتشار ها و فرممندي و گزارشبه عنوان کارنامه حرفه

کارکرد خدمات مهندسی، فرایندهاي اداري و مالی دادرسی در شوراي انتظامی و صدور شناسنامه 
 سطوح همچنین و سامانه در مندرج موضوعاتفنی و ملکی را صرفاً از طریق سامانه صورت پذیرد. 

 نامه آیین در و سایر مراجع نظارتی هااستان سازمان اعضاي و ارکان براي اطالعات به دسترسی
 و دارد را سامانه کارکرد بر نظارت وظیفه شهرسازي و راه وزارت گردد.این قانون تعیین می اجرایی

 هاسامانه - 28ماده 
 و ساز و ساخت فرایند به روز در ساختمان اطالعات سازي مدل کاربست زمینه است موظف شهرسازي و راه وزارت -1-28

 .بود اجرایی این قانون خواهد نامهآیین آن مطابق اجرایی و فنی هاينامه شیوه. نماید فراهم برداري رابهره
سامانه جامع نظام مهندسی ساختمان کشور را  اطالعات، شفافسازي هدف با است وزارت راه و شهرسازي مکلف -2-28

مندان، برگزاري هاي استان و حرفهاندازي نماید که کلیه امور سازمان، سازماناي راهماه به گونه 6ظرف مدت 
، ها، صدور و تجدید و تمدید پروانهمدیره و هیات رییسه، امور مالی و هزینهمع و انتخابات، انتشار مصوبات هیأتمجا

هاي ساختمانی، فرایند خدمات ها و فرممندي و گزارشبه عنوان کارنامه حرفه مندانظرفیت و سوابق فعالیت حرفه
اري و مالی دادرسی در رکن انتظامی و صدور شناسنامه مهندسی، انتشار کارکرد خدمات مهندسی، فرایندهاي اد

 سطوح همچنین و سامانه در مندرج فنی و ملکی را صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی انجام گیرد. موضوعات
این قانون  اجرایی نامه آیین و سایر مراجع نظارتی در هااستان سازمان اعضاي و ارکان براي اطالعات به دسترسی

 به مورد حسب است مکلف سازمان و دارد را سامانه کارکرد بر نظارت وظیفه شهرسازي و راه وزارت گردد.تعیین می
 . نماید ارائه گزارش سامانه خصوص در شهرسازي و راه وزارت

به خدماتی که و یا از سازمان استان ها و تمامی مراجع صدور پروانه مکلفند هرگونه خدمات مورد مطالبه شهرداري -3-28
انجام دهند و تمامی اطالعات  این قانون 28ماده  2بند را صرفاً از طریق سامانه دارند، عرضه میسازمان استان 
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 . نماید ارائه گزارش سامانه خصوص در شهرسازي و راه وزارت به مورد حسب است مکلف سازمان
 مهندسی مرتبط با و فنی هايمکلف است اطالعات شرکت شهرسازي و راه وزارت - 1تبصره 
 سازمان از طریق سامانه مذکور بر قرار نماید. عضو غیر و عضو از اعم وسازساخت
کشوري  خدمات مدیریت قانون 5 ماده و خدماتی موضوع اجرائی هايدستگاه کلیه -32-3

 ها،ساختمان ها،زمین وضع به مربوط اطالعات موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال کلیه
برداري طراحی، نظارت، اجرا، بهره بر حاکم الزامات شهري و عمران و توسعه هايطرح مستحدثات،
به منظور را  شهري و اطالعات و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان عمران و ساختمان و نگهداري

کلیه مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان  .بارگذاري نمایند اسکان و امالك در سامانه بردايبهره
هاي ساختمانی، انطباق مفاد آن با مندرجات سامانه را به ها و گواهیموظفند پیش از صدور پروانه

کور مکلفند تمامی پروانه صورت الکترونیکی استعالم، کنترل و بر آن اساس اقدام نمایند. مراجع مذ
هر ساله  سامانه این هاي صادره پس از تصویب این قانون را در سامانه فوق بارگذاري نمایند. اعتبار

  .گرددمی در بودجه سنواتی وزرات راه و شهرسازي تامین
در صورت نداشتن طرح مصوب و یا اتمام مدت زمان اجراي طرح  مراجع صدور پروانه - 2تبصره 
تا پیش از تصویب طرح جدید، از طرح هاي مالك عمل فعلی براي بررسی موضوع این ماده مصوب، 

 استفاده نمایند.

در این هاي الزم وزارت راه و شهرسازي مکلف است دسترسی مربوط به هر پروانه را در سامانه مذکور ثبت نمایند.
 مذکور ارائه دهد.را به مراجع خصوص 

کشوري موظفند حداکثر ظرف مدت دو  خدمات مدیریت قانون 5 ماده و خدماتی موضوع اجرائی يهادستگاه کلیه -4-28
 الزامات شهري و عمران و توسعه هايطرح مستحدثات، ها،ساختمان ها،زمین وضع به مربوط اطالعات سال کلیه

اطالعات و شناسنامه فنی و شهري و  عمران و ساختمان برداري و نگهداريطراحی، نظارت، اجرا، بهره بر حاکم
کلیه مراجع صدور پروانه و  .بارگذاري نمایند اسکان و امالك در سامانه بردايرا به منظور بهره ملکی ساختمان

هاي ساختمانی، انطباق مفاد آن با مندرجات سامانه را به ها و گواهیکنترل ساختمان موظفند پیش از صدور پروانه
کنترل و بر آن اساس اقدام نمایند. مراجع مذکور مکلفند تمامی پروانه هاي صادره پس صورت الکترونیکی استعالم، 

هر ساله در بودجه سنواتی وزرات راه و  سامانه این از تصویب این قانون را در سامانه فوق بارگذاري نمایند. اعتبار
  .گرددمی شهرسازي تامین

مراجع صدور پروانه در صورت نداشتن طرح مصوب و یا اتمام مدت زمان اجراي طرح مصوب، تا پیش از تصویب  -تبصره 
 طرح جدید، از طرح هاي مالك عمل فعلی براي بررسی موضوع این ماده استفاده نمایند.

 هاي ساختساختمان و کیفیت فناوري ملی مقررات -33 ماده
 بهسازي، و مرمت نگهداري، برداري،بهره اجرا، محاسبه، طراحی، در فنی قواعد و اصول -33-1

 ایمنی، تامین از اطمینان منظور به هاآن رعایت که هاساختمان بازسازي و تخریب نوسازي،
 هویت و زیست محیط اقتصادي و همچنین حفظ صرفه آسایش، مناسب، دهیبهره بهداشت،
 شمول حوزه. شودمی ابالغ و تدوین شهرسازي و راه وزارت وسیله به است، ضروري فرهنگی تاریخی

 کنترل، دار عهده نهادهاي وظایف و اختیارات حدود و هاآن اجراي ترتیب و و قواعد اصول، این
اي خواهد بود که توسط وزارت راه و نامهآیین  موجب به مبحث در هر ترویج آنها و بازرسی

 کنترل نامهآیین  و فنی قواعد و اصول مجموعه. رسدشهرسازي تهیه و به تصویب هیات وزیران می
 . دهندمی تشکیل را "ساختمان ملی مقررات" هاآن اجراي و

 را خاصی تغییرات پیشنهاد ویژه اقلیمی شرایط با متناسب موظفند استان هايسازمان - 1تبصره 
 یا ايمنطقه مقررات عنوان تحت استان محل یا و منطقه آن در اجرا قابل ساختمان ملی مقررات در

 . بود خواهد اجرا قابل شهرسازي و راه وزارت تدوین شوراي تصویب با پیشنهادات این. بدهند محلی

 هاي ساختکیفیت فناوريساختمان و  ملی مقررات -29 ماده
 بازسازي و تخریب نوسازي، بهسازي، و مرمت نگهداري، برداري،بهره اجرا، محاسبه، طراحی، در فنی قواعد و اصول -1-29

 صرفه آسایش، مناسب، دهیبهره بهداشت، ایمنی، تامین از اطمینان منظور به هاآن رعایت که هاساختمان
 و راه وزارت وسیله بهانحصاراً  است، ضروري فرهنگی تاریخی هویت و زیست محیط اقتصادي و همچنین حفظ

نامیده شده و داراي مباحث  ساختمان ملی مذکور مقررات قواعد و اصول. شودمی ابالغ و تدوین شهرسازي
 . باشدتخصصی مختلف می

تحت هیچ عنوانی هیچ مرجع دیگري از جمله شوراهاي اسالمی یا مراجع صدور پروانه یا مجوزهاي ساختمانی  -2-29
 ترتیب و و قواعد اصول این شمول اختیار دخالت در تدوین یا تهیّۀ اصول و قواعد فنّی ساختمان را ندارند. حوزه

یک از مباحث  براي هر ترویج آنها و بازرسی کنترل، دار عهده نهادهاي وظایف و اختیارات حدود و هاآن اجراي
ه مربوط به مبحث مورد نظر خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازي نامآیین  موجب به مقررات ملّی ساختمان

 . رسدتهیه و به تصویب هیات وزیران می
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ها و مبتنی بر اهداف این بنیاد مسکن انقالب اسالمی مکلف است با همکاري دانشگاه - 2تبصره
اقلیمی روستایی مبتنی قانون، ظرف مدت سه سال دستورالعمل طراحی و اجراي ساخت و سازهاي 

هاي مختلف، تدوین نماید. شوراي تدوین آور و مقاوم را به تفکیک مناطق و اقلیمبر مصالح بوم
وزارت راه و شهرسازي مکلف است مراتب بررسی و تدوین مقررات ملی نظام ساخت و ساز روستایی 

 را به انجام رساند. 
 . گیردمی قرار بازنگري وردم یکبار چهار سال هر ساختمان ملی مقررات -33-2
 هايفناوري و مصالح اجراي قابلیت تایید راه، مسکن و شهرسازي مسئول تحقیقات مرکز -33-3

اند هاي ساخت مکلفها در زمینه فناوريهاي دانش بنیان و کارخانهتمامی شرکت. است ساختمانی
هاي الزم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي براي موضوع فعالیت تولیدي خود تاییدیه

 دریافت نمایند.
 موظف ساختمانی اجزاي و مصالح کنندگان توزیع و واردکنندگان و تولیدکنندگان کلیه -33-4 

 داراي تاییدیه سازمان ملی استاندارد هستند.  مصالح از استفاده و توزیع و تولید به

 باشد.هاي ساختمانی ابالغی نظام فنی و اجرایی کشور از بند فوق مستنثنی میالزامات و مقررات و دستورالعمل -تبصره

 . گیردمی قرار بازنگري مورد یکبار چهار سال هر ساختمان ملی مقررات -3-29
هاي دانش تمامی شرکت. است ساختمانی هايفناوري و مصالح اجراي قابلیت تایید مسئولوزارت راه و شهرسازي  -4-29

هاي الزم را از اند براي موضوع فعالیت تولیدي خود تاییدیههاي ساخت مکلفها در زمینه فناوريبنیان و کارخانه
 نمایند.دریافت وزارت راه و شهرسازي 

 استفاده و توزیع و تولید به موظف ساختمانی اجزاي و مصالح کنندگان توزیع و واردکنندگان و تولیدکنندگان کلیه -5-29
 داراي تاییدیه سازمان ملی استاندارد هستند.  مصالح از

 ساختمان ملی مقررات اجراي -34 ماده 
 بازرسی، مشاوره، اجرا، و ساخت نظارت، محاسبه، طراحی، مالك ساختمان ملی مقررات -34-1

 تشخیص در قانونی مرجع و حاکم اصل عنوانبه هاساختمان از نگهداري و کنترل برداري،بهره
 و ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع سایر و هاشهرداري. است فوق خدمات و وظائف صحت

 معیارهاي فنی)، عمومی (از نظر و دولتی هايساختمان کلیه مجریان شهري و روستایی، امور
 مکلفند کشور سراسر در کارفرمایان و مالکان و شهرسازي و ساختمان مهندسی هايحرفه صاحبان
 . نمایند رعایت را شهرسازي ضوابط و 33 ماده موضوع ساختمان ملی مقررات
 امکانات و موقعیت اند با توجه بهو شهرسازي، کشور و صنایع مکلف راههاي وزارتخانه - 1تبصره 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات  ساختمانی که باید به تأییدي هر محل، آن دسته از مصالح و اجزا
و  از تاریخ اعالم، کلیه تولیدکنندگاند، هایی احصا و آگهی نماینصنعتی ایران برسد را طی فهرست

تفاده از ساختمانی موظف به تولید و توزیع و اس گان مصالح و اجزايکنندواردکنندگان و توزیع
 .مصالح استاندارد شده خواهند بود

استاندارد  و شهرسازي به عضویت شوراي عالی راهاز تاریخ تصویب این قانون وزیر  - 2تبصره 
 د.گردمنصوب می

 متخلفین و شودمی محسوب قانون از تخلف مقررات ملی ساختمان، و ضوابط رعایت عدم -34-2

 ساختمان ملی مقررات اجراي -30 ماده
 و کنترل برداري،بهره بازرسی، مشاوره، اجرا، و ساخت نظارت، محاسبه، طراحی، مالك ساختمان ملی مقررات -1-30

. است فوق خدمات و وظائف صحت تشخیص در قانونی مرجع و حاکم اصل عنوانبه هاساختمان از نگهداري
 هايساختمان کلیه مجریان شهري و روستایی، امور و ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع سایر و هاشهرداري

 کارفرمایان و مالکان و شهرسازي و ساختمان مهندسی هايحرفه صاحبان عمومی (از نظر معیارهاي فنی)، و دولتی
 و این قانون 29ماده  موضوع ساختمان ملی مقررات مکلفند کشور سراسر هاي خصوصی درو مجریان ساختمان

 . نمایند رعایت را شهرسازي ضوابط
امکانات و موقعیت هر محل،  اند با توجه بهمکلف صنعت، معدن و تجارتو شهرسازي، کشور و  راههاي وزارتخانه - 1تبصره 

هایی ن برسد را طی فهرستمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرا ساختمانی که باید به تأییدآن دسته از مصالح و اجزاء
ساختمانی موظف  گان مصالح و اجزايکنندهو واردکنندگان و توزیع از تاریخ اعالم، کلیه تولیدکنندگاند، احصا و آگهی نماین

 .به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود
 د.گرداستاندارد منصوب می و شهرسازي به عضویت شوراي عالی راهاز تاریخ تصویب این قانون وزیر  - 2تبصره 

وفق آئین نامه اجرایی  با متخلفین و شودمی محسوب قانون از تخلف مقررات ملی ساختمان، و ضوابط رعایت عدم -2-30
 شود.این قانون برخورد می
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 مالی خسارت اي، به جبرانرسیدگی به تخلفات حرفهضمن معرفی به شوراي انتظامی جهت 
 شوند.نقدي به میزان جرایم مندرج در آئین نامه اجرایی این قانون محکوم می جزاي و احتمالی
(صددرصد) وجوه واریزي بر اساس ردیفی که به همین منظور دربودجه  %100معادل  - 3تبصره 

و شهرسازي قرار خواهد گرفت و زمینۀ مصرف  گردد در اختیار وزارت راهسنواتی پیش بینی می
 گردد.این قانون تعریف می 39مبالغ انباشت شده ذیل ماده 

شوند، از شمول اخذ هاي دولتی که بر اساس نظام فنی و اجرایی احداث میساختمان - 4تبصره 
 ناظر از سوي سازمان استان معاف هستند. 

 .باشدنمی ذیربط تخلفات عمومی محکومیت نافی ماده این احکام -34-3

موظفند براي نگهداشت و تعمیر ساختمان از خدمات  آنهاذینفعان مالکین و  ،هابه منظور نگهداشت ساختمان -3-30
مراجع صدور  و سایر شهرداريمالکین و ذینفعان ساختمان،  استفاده نمایند. در صورت استنکافمند شخص حرفه

 پروانه موظفند وفق آئین نامه اجرایی این قانون اقدام نمایند.
شوند، از شمول اخذ ناظر از سوي سازمان استان میهاي دولتی که بر اساس نظام فنی و اجرایی احداث ساختمان -4-30

 معاف هستند.
 .باشدنمی ذیربط تخلفات عمومی محکومیت نافی ماده این احکام  -5-30

 عالیه بازرسی و نظارت -35 ماده
 ملی مقررات و معماري و شهرسازي مقررات و رعایت ضوابط بر عالیه نظارت مسئولیت -35-1

 مقررات و ضوابط اجراي که شهري عمران و توسعه هايطرح و هاساختمان براي تمامی ساختمان
نظارت فوق  اعمال منظور به. است شهرسازي و راه وزارت عهده بر است، الزامی آنها مورد در مزبور
 جایگاه تناسب به و درخواست صورت در مکلفند 34 ماده در شده یاد اشخاص و مراجع الذکر،

دهند. وزارت راه و  قرار شهرسازي و راه وزارت اختیار در را الزم فنی هاينقشه و اطالعات قانونی،
اي، سرزده یا شهرسازي یا سازمان راه و شهرسازي استان، مکلف است راساً به صورت کنترل نمونه

 تخلفی پس از دریافت شکایت موردي، نسبت به رسیدگی و بازرسی اقدام نماید و اگر در موردي به
 و پروانه صدور مرجع به را کار ادامه توقف یا اصالح دستور مستندات، و دالیل ذکر با نماید، برخورد
یا مالک اعالم نموده و تا رفع تخلف، موضوع را  کارفرما و مسئول مندحرفه شخص ساختمان، کنترل

 و وانهپر صدور مرجع از مراجع مذکور پیگیري و در صورت لزوم از مراجع قضایی نیز پیگیري نماید.
 تا ساختمانی عملیات ادامه از توقف، دستور وصول از پس بالفاصله است موظف ساختمان کنترل

 الزم همکاري به مکلف ذیربط مراجع تمامی تکلیف، این اجراي در. آورد بعمل ممانعت تخلف رفع
 استنکاف کار ادامه از جلوگیري یا اصالح دستور از ماده این اجراي در که اشخاصی کلیه. باشندمی

 به مورد حسب زیان، با متناسب خسارت جبران در مسئولیت ضمن و شده محسوب متخلف ورزند
  .شد خواهند محکوم اسالمی مجازات قانون 8 تا 5 از درجه کیفري یا اداري یا انتظامی محکومیت

تواند در مناطق روستایی نظارت عالیه را بر اساس تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازي می - 1تبصره 
فی ما بین به بنیاد مسکن انقالب اسالمی واگذار نماید. واگذاري این امر نافی مسئولیت وزارت راه و 

 شهرسازي نیست. 

 عالیه بازرسی و نظارت -31 ماده
 براي تمامی ساختمان ملی مقررات و معماري و شهرسازي مقررات و رعایت ضوابط بر عالیه نظارت مسئولیت -1-31

 عهده بر است، الزامی آنها مورد در مزبور مقررات و ضوابط اجراي که شهري عمران و توسعه هايطرح و هاساختمان
 این قانونمشمول مقررات  اشخاص و مراجعتمامی  نظارت فوق الذکر، اعمال منظور به. است شهرسازي و راه وزارت

 و راه وزارت اختیار در را الزم فنی هاينقشه و اطالعات قانونی، جایگاه تناسب به و درخواست صورت در مکلفند
راه و شهرسازي استان، مکلف است راساً به صورت کنترل اداره کل دهند. وزارت راه و شهرسازي یا  قرار شهرسازي

 اي، سرزده یا پس از دریافت شکایت موردي، نسبت به رسیدگی و بازرسی اقدام نماید و اگر در موردي بهنمونه
 کنترل و پروانه صدور مرجع به را کار ادامه توقف یا اصالح دستور مستندات، و دالیل ذکر با نماید، برخورد تخلفی

یا مالک اعالم نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع مذکور  کارفرما و مسئول مندحرفه شخص ساختمان،
 است موظف ساختمان کنترل و پروانه صدور مرجع پیگیري و در صورت لزوم از مراجع قضایی نیز پیگیري نماید.

 این اجراي در. آورد بعمل ممانعت تخلف رفع تا ساختمانی عملیات ادامه از توقف، دستور وصول از پس بالفاصله
 دستور از ماده این اجراي در که اشخاصی کلیه. باشندمی الزم همکاري به مکلف ذیربط مراجع تمامی تکلیف،
 با متناسب خسارت جبران مسئولیت شده محسوب متخلفنه تنها  ورزند استنکاف کار ادامه از جلوگیري یا اصالح
به حداکثر  کیفري داشته و افزون برآن از حیث اداري یا انتظامی محکومیت مورد بلکه حسب ،را دارند زیان

مجازات یاد شده قابل تبدیل به جزاي نقدي  .شد خواهند محکوم اسالمی مجازات قانون 6کیفرغیر نقدي درجۀ 
 .نبوده و مشمول تخفیف نیز نخواهد بود

شود. هرگونه تامین هزینه خدمات می لحاظ دولت عمومی بودجه در ساالنه فصل، این موضوع خدمات هايهزینه -2-31
 شود.موضوع این بند توسط سازمان استان ممنوع بوده و تخلف محسوب می
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شود. می لحاظ دولت عمومی بودجه در ساالنه فصل، این موضوع خدمات هايهزینه -35-2
هزینه خدمات موضوع این بند توسط سازمان استان ممنوع بوده و تخلف محسوب هرگونه تامین 

 شود.می
 30-2همه وظایف موضوع ماده  انجام نظارت به صورت مستمر بر سازمان استان مکلف به -35-3

این قانون است. سازمان استان مکلف  32هاي ماده این قانون و ارائه گزارش جهت درج در سامانه
مشاهده ترك فعل و یا هر گونه تخلف، گزارش را به شوراي انتظامی استان ارائه  است در صورت

 خسارت جبران در مسئولیت در صورت قصور سازمان استان در ارائه گزارش تخلفات، ضمن .نماید
 قانون 8 تا 5 درجه کیفري از یا اداري یا انتظامی محکومیت به مورد حسب زیان، با متناسب
 .شد خواهند وممحک اسالمی مجازات
و نحوه  بازرسی و کنترل ساخت و ساز پروانه، مسئول صدور مراجع سایر و هاشهرداري -35-4

هاي مصوب وفق نقشه صرفاً مطابق نگهداشت، تعمیر، بازسازي یا بهسازي ساختمان حوزه عمل خود
انحراف از آن و باشند و موظفند در صورت مشاهده مندرجات پروانه ساختمانی یا جواز صادره می

 .ربط گزارش نمایندمند موضوع این قانون، مورد تخلف را به سازمان استان و مراجع ذيتخلف حرفه
پروانه در ارائه گزارش تخلفات به مراجع مذکور،  صدور مراجع سایر و هادر صورت قصور شهرداري

 یا اداري انتظامی یا محکومیت به مورد حسب زیان، با متناسب خسارت جبران در مسئولیت ضمن
 .شد خواهند محکوم اسالمی مجازات قانون 8 تا 5 از درجه کیفري

این قانون و ارائه  30ماده  2بند  همه وظایف موضوع انجام اي برنظارت به صورت مرحله سازمان استان مکلف به -3-31
این قانون است. سازمان استان مکلف است در صورت مشاهده ترك فعل  28هاي ماده گزارش جهت درج در سامانه

در صورت قصور سازمان استان در ارائه گزارش  .و یا هر گونه تخلف، گزارش را به رکن انتظامی استان ارائه نماید
کیفري  یا اداري یا انتظامی محکومیت به مورد حسب زیان، با متناسب سارتخ جبران در مسئولیت تخلفات، ضمن

 .شد خواهند محکوم اسالمی مجازات قانون 8 تا 5 درجه از
و نحوه بازسازي یا بهسازي  بازرسی و کنترل ساخت و ساز پروانه، مسئول صدور مراجع سایر و هاشهرداري -4-31

باشند و مصوب وفق مندرجات پروانه ساختمانی یا جواز صادره میهاي نقشه صرفاً مطابق ساختمان حوزه عمل خود
مند موضوع این قانون، مورد تخلف را به سازمان استان و موظفند در صورت مشاهده انحراف از آن و تخلف حرفه

ه پروانه در ارائه گزارش تخلفات ب صدور مراجع سایر و هادر صورت قصور شهرداري .ربط گزارش نمایندمراجع ذي
انتظامی  نه تنها متحمل محکومیّت مورد حسب زیان، با متناسب خسارت جبران در مسئولیت مراجع مذکور، ضمن

 مجازات قانون 8 تا 5 از درجه کیفري خواهندشد بلکه در صورت وقوع حادثۀ جانی مشمول مجازات اداري یا
نبوده و نیز قابل تبدیل به جزاي نقدي هم شوند. مجازات کیفري گفته شده قابل تخفیف یا تعلیق هم می اسالمی

 باشد.نمی

 ترویج و آموزش -36 ماده
آموزشی به  هايدوره اي و برگزاريجهت صدور پروانه صالحیت حرفه شرایط اخذ آزمون -36-1
 گردد. این قانون تعیین می اجرایی نامه آیین تمدید، تجدید و ارتقا در منظور
 انجام براي را خود منابع از درصد 20 میزان به حداقل هرساله است مکلف استان سازمان -36-2
 صنعت در فناوري توسعه و پژوهش ساختمان، ملی مقررات ترویج بمنظور سازمان، اعضاي آموزش

 دهد. اختصاص ساختمان

 ترویج و آموزش -32 ماده
آموزشی به  هايدوره برگزاري اي صرفاً براي ورود به حرفه وجهت صدور پروانه صالحیت حرفه شرایط اخذ آزمون -1-32

 گردد. این قانون تعیین می اجرایی نامه آیین اي، درتمدید، تجدید و ارتقاي پروانه صالحیت حرفه منظور
 سازمان، اعضاي آموزش انجام براي را خود منابع از درصد 20 میزان به حداقل هرساله است مکلف استان سازمان -2-32

 دهد. اختصاص ساختمان صنعت در فناوري توسعه و پژوهش ساختمان، ملی مقررات ترویج بمنظور

 استان هايسازمان مرکزي و سازمان هاي هزینه -37 ماده
 مشترك صندوق اعضاء یپرداخت يهاتیعضو حق محل از آن ارکان وسازمان  يهانهیهز -37-1
 ارائه يبها افتیدر ،یحقوق و یقیحق اشخاص نهادها،دولت، ییاعطا يهاکمک استان، يهاسازمان
 يدرصدو یمهندس و یآموزشکمک مواد ریسا و اتینشر فروش ،یآموزش و یفن ،یپژوهش خدمات

 خواهد نیتأم سازمان طرف از شده ارجاع یمهندس خدمات ارائه بابت اعضا یافتیدر الزحمهحق از

 استان هايسازمان مرکزي و سازمان هاي هزینه -33 ماده
 نهادها، دولت، ییاعطا يهاکمک اعضاء، یپرداخت يهاتیعضو حق محل از ،هاآن ارکان و هاسازمان يهانهیهز -1-33

 کمک مواد ریسا و اتینشر فروش ،یآموزش و یفن ،یپژوهش خدمات ارائه يبها افتیدر ،یحقوق و یقیحق اشخاص
 خواهد نیتأماستان  سازمان یمهندس خدمات ارائه بابت اعضا یافتیدر الزحمهحق از يدرصد و یمهندس و یآموزش

 .شد
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 .شد
 عدم به منوط اعتباري یا و سنواتی هايبودجه قالب در دولتی هايکمک هرگونهتبصره: 

 از که استانی هايسازمان به کمک و باشدمی اعتباري و مالی امکانات از استان سازمان برخورداري
 باشد؛ می ممنوع برخوردارند، مالی منابع و درآمد

-و هزینه ايسرمایه و مالی منابع کارگیريدر به  استان سازمان و سازمان آئین نامه مالی -37-2
اي خواهد بود که به پیشنهاد شوراي مرکزي بر اساس آیین نامه استان هايو سازمان هاي سازمان

هر گونه صندوق و  شود. تشکیلبه وزارت راه و شهرسازي جهت تصویب در هیات وزیران ارائه می
خارج از روال پیش بینی شده در  گذاريسرمایه مالی و برداريجریان مالی و بهره برقراري هرگونه

ممنوع بوده و متخلفین  هاي استان و سازمان مرکزي،بین سازمان ده و آیین نامه اجرایی آن،این ما
 وزارت و مرکزي محکوم به جبران مالی و انفصال از خدمت در ارکان سازمان خواهند بود. شوراي

 نماید، معرفی قضایی مرجع به را حکم این از متخلفان تا هستند مکلف منفرداً شهرسازي و راه
 .باشدنمی بند این حکم نافی قضایی، مراجع در اشخاص شکایت
هاي هاي سازمان استان که ناشی از سهم نظارت پروژههرگونه انباشت پول در حساب -37-3

ساختمانی است متعلق به ناظرین و مالک یا کارفرماي پروژه داراي پروانه است. سازمان موظف 
کی به صورت مجزا براي هر پروژه از سوي مالک یا است ساز وکار الزم براي تعریف حساب بان

اي اقدام نماید که ضمن پرداخت به موقع حق الزحمه سهم مهندسین ناظر، در کارفرما را به گونه
پایان هر سال سهم مالک یا کارفرما از سود انباشت شده را پس از کسر سهم ناظران پرداخت نماید. 

 گردد.این قانون تعیین می اجرایی امهن آیین نحوه عودت مبالغ فوق الذکر در

 و مالی امکانات از استان سازمان برخورداري عدم به منوط سنواتی هايبودجه قالب در دولتی هايکمک هرگونه  - 1تبصره 
 باشد. می اعتباري

بر اساس  استان هايهاي سازمان و سازمانو هزینه مالی کرد منابعدر هزینه استان سازمان و سازمان نامه مالیآئین -2-33
جهت بررسی و تصویب  ،وزارت راه و شهرسازيتایید  پس ازپیشنهاد شوراي مرکزي  بااي خواهد بود که نامهآیین

خارج از این قانون  گذارياقتصادي و سرمایه مالی، امور صندوق، امور هر گونه شود. تشکیلدر هیأت وزیران ارائه می
 و مرکزي ممنوع بوده و متخلفین محکوم به جبران مالی و انفصال خدمت در ارکان سازمان خواهند بود. شوراي

 یتشکا نماید، معرفی قضایی مرجع به را حکم این از متخلفان تا هستند مکلف منفرداً شهرسازي و راه وزارت
 .باشدنمی بند این حکم نافی قضایی، مراجع در اشخاص

 هاي ساختمانی است متعلق بههاي سازمان استان که ناشی از سهم نظارت پروژههرگونه انباشت پول در حساب -3-33
پروژه مذکور بوده و هیئت مدیرة و مالک یا کارفرماي  دار انحام خدمات مهندسی آن ساختمانعهدهمندان حرفه

. سازمان موظف است ساز وکار الزم استان تحت هیچ عنوانی مجاز به استفاده از وجوه مذکور نمی باشدسازمان 
اي اقدام نماید که ضمن براي تعریف حساب بانکی به صورت مجزا براي هر پروژه از سوي مالک یا کارفرما را به گونه

، در پایان هر سال سهم مالک ی ساختماندار خدمات مهندسمندان عهدهحرفه پرداخت به موقع حق الزحمه سهم
 آیین یا کارفرما از سود انباشت شده را پس از کسر سهم ناظران پرداخت نماید. نحوه عودت مبالغ فوق الذکر در

تخلف از انجام مفاد این ماّده توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا  گردد.این قانون تعیین می اجرایی نامه
وه بر مجازات انتظامی در صورت ورود ضرر مستوجب ضمان مالی شده و عالوه برآن هرگونه سوء استفاده عال

مرتکب یا مرتکبان مشمول مجازات درجۀ شش به باالي قانون مجازات اسالمی شده با این توضیح که سقف 
 مجازات هر درجه اِعمال شده و مجازات مقرر قابل تعلیق یا تخفیف نخواهد بود.

قانون اساسی و اهداف این قانون، چنانچه  44باتوجه به مغایرت فعالیت اقتصادي سازمان یا سازمان استان با اصل – 2تبصره 
فرایند واگذاري  44از زمان ابالغ این قانون، فرایند اقتصادي در حال انجام باشد براساس مفاد قانون اجراي سیاست هاي اصل 

از آن به حساب سازمان یا سازمان استان (حسب موضوع) جهت خدمت آن به بخش خصوصی طی خواهد شد و سود حاصل 
رسانی به اعضاي سازمان یا سازمان استان واریز خواهد شد که طریقه مصرف ان از طریق هییت عمومی یا مجمع استان 

 (حسب موضوع) مشخص خواهد گردید.
 تامین مالی براي اهداف ترویجی -39 ماده

 و مشاوران به پرداخت صورت وضعیت هنگام در موظفند مالی مورا مسئولین و ذیحسابان -39-1
 براي اهداف ترویجیتامین مالی  -34 ماده

اي تملک داریی سرمایه هايطرح پیمانکاران و مشاوران از صورت وضعیت موظفند مالی امور مسئولین و ذیحسابان -1-34
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 و کسر را آنها دریافتی از) هزار ده در دو( 0002/0 معادل کشور عمرانی هايطرح پیمانکاران
 از بیش زیربناي با مسکونی واحدهاي ساخت هزینه از) هزار در یک( 001/0 معادل شهرداریها

 و شهرسازي و راه وزارت به وسیله ساله هر که را غیرانتفاعی واحدهاي و مسکن مصرف الگوي
. نمایند واریز کشور عمومی درآمد حساب به و وصول سازندگان از شودمی تعیین کشور وزارت
 سنواتی بودجه در منظور همین به که ردیفی اساس بر واریزي وجوه) صددرصد( %100 معادل
 گرفت. خواهد قرار شهرسازي و راه وزارت اختیار در گرددمی بینیپیش

 انجام صرف قانون، همه ساله این 34 از ماده مکتسبه مبالغ موضوع این ماده و مبلغ کل -39-2 
 ساختمان، کنترل امور قانون، اعم از این 33 ماده موضوع ساختمان ملی مقررات تدوین و مطالعات
 این قانون اعم از برقراري 37هاي موضوع ماده ساختمان و همچنین فعالیت مهندسی اعتالي

 هايهزینه تامین تخصصی، و ايحرفه مسابقات برگزاري مختلف، سطوح در آموزشی هايدوره
موضوع  عالیه مشاوره و امورنظارت امور انجام و ايحرفه صالحیت پروانه تجدید یا تمدید و صدور
 این قانون قابل استفاده خواهد بود. 35ماده 

 واحدهاي ساخت هزینه از) هزار در یک( 001/0 معادل شهرداریها و کسر) هزار ده در دو( 0002/0 معادل کشور
 و راه وزارت به وسیله ساله هر که را غیرانتفاعی واحدهاي و مسکن مصرف الگوي از بیش زیربناي با مسکونی

. نمایند واریز کشور عمومی درآمد حساب به و کارفرما (یا مالک) وصول از شودمی تعیین کشور وزارت و شهرسازي
 گرددمی بینیپیش سنواتی بودجه در منظور همین به که ردیفی اساس بر واریزي وجوه) صددرصد( %100 معادل

 گرفت. خواهد قرار شهرسازي و راه وزارت اختیار در
و روزآمدن  تدوین مطالعات، انجام قانون، در هر سال صرف این 30دریافتی از ماده  موضوع این ماده و مبلغ کل -2-34

 اعم از برقرارياین قانون  32هاي موضوع ماده قانون و فعالیت این 29ماده  موضوع ساختمان ملی کردن مقررات
 یا تمدید و صدور هايهزینه تامینتخصصی و  و ايحرفه مسابقات برگزاري مختلف، سطوح در آموزشی هايدوره

 این قانون خواهد بود. 31موضوع ماده  عالیه نظارت امور انجام و ايحرفه صالحیت پروانه تجدید

عمومی هاي اجرایی و نهادهاي اي دستگاههاي سرمایهطرحهاي تملک دارایی مورد در -41 ماده
 و شوند، نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشورغیردولتی که از بودجه عمومی کشور تامین مالی می

 باشد.جایگزین نافذ می آن از منبعث ضوابط
وزارت راه و شهرسازي موظف است مشترکاً با همکاري سازمان و برنامه و بودجه کشور،  تبصره:

در نظام فنی و اجرایی، نسبت به بررسی و لحاظ ضمن شناسایی کلیه ضوابط فنی مرتبط و مشابه 
 نمودن آنها در مقررات ملی ساختمان ظرف مدت دو سال اقدام نماید.

هاي اجرایی و نهادهاي عمومی غیردولتی، نظام فنی و اي دستگاههاي سرمایهطرحهاي تملک دارایی مورد در - 35ماده 
 باشد.جایگزین این قانون می آن از منبعث ضوابط و اجرایی یکپارچه کشور

وزارت راه و شهرسازي موظف است مشترکاً با همکاري سازمان و برنامه و بودجه کشور، ضمن شناسایی کلیه ضوابط  تبصره:
فنی مرتبط و مشابه در نظام فنی و اجرایی، نسبت به بررسی و لحاظ نمودن آنها در مقررات ملی ساختمان ظرف مدت دو 

 سال اقدام نماید.

کلیه آیین  تهیه به نسبت ماه شش ظرف حداکثر است مکلف شهرسازي و راه وزارت -42 ماده
با ابالغ این قانون، قانون نظام . اقدام نماید وزیران هیات در آن و تصویب قانون این اجرایی هاينامه

 این اجرایی هاينامهآیین  که زمانی شود و تانسخ می 1374مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 
 آنکه به منوط آن، بعدي اصالحات و 1375 مصوب قانونی هاينامهآیین  است، نشده تصویب قانون

 .بود خواهد االجراالزم باشد نداشته مغایرت قانون این مفاد با

و هاي مجلس شوراي اسالمی با همکاري مرکز پژوهش ماه شش ظرف حداکثر است مکلف شهرسازي و راه وزارت -36 ماده
 هیأت در آن و تصویب قانون این اجرایی هاينامهکلیه آیین تهیه به نماینده کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی نسبت

آیین  که زمانی شود و تانسخ می 1374با ابالغ این قانون، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب . اقدام نماید وزیران
 با آنکه به منوط آن، بعدي اصالحات و 1375 مصوب قانونی هاينامهآیین  است، نشده بتصوی قانون این اجرایی هاينامه
 . بود خواهد االجراالزم باشد نداشته مغایرت قانون این مفاد
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