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 1374ب مهندسي و كنترل ساختمان مصوح قانون نظاماصال 
 

 

مهندسی ساختمان  توسط سازمان نظام  بنديجمع   

 جهت ارائه به کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی

1401ماه اردیبهشت   
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 الر َّحْم نِ الر َّحِیمِ بِسْمِ الل َّهِ 

قانونی به نام قانون نظام معماری و ساختمان در مجلس ملی به تصویب رسید که به علت    1352در سال  
کمبود تعداد مهندسان و عدم وجود مصالح ساختمانی استاندارد اجرائی نشد. این قانون پس از بازنگری در سال  

ترین ویژگی آن تشکیل سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و  مهم مجدداً به تصویب رسید که    1356
زمانی آن با وقوع انقالب اسالمی تنها در  سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات بود. اما به دلیل هم 

استان تهران این دو سازمان تشکیل شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی با رشد شهرنشینی و تحول در ایجاد  
در برخی    1370به اجرا در آمد. از این رو، در سال    1356همان قانون سال    ،ت مسکن با تصمیم دولتساخ

های کشور که به تعداد کافی مهندس وجود داشت، این قانون اجرائی و سازمان نظام مهندسان معمار و  استان 
 شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات تشکیل شد.  

در مجلس  مهندسی ساختمان  به نام قانون نظام   26/03/1371  مورخدر  در ادامه، قانون آزمایشی و جدیدی  
مهندسی و کنترل  شورای اسالمی تصویب شد که در آن دو سازمان مذکور به یک سازمان به نام »سازمان نظام 

تبدیل گردید و در سال   اساانتخابات دوره   1373ساختمان«  این  بر  آزمایشی  برگزار شد. در  ی    ماه اسفند س 
نظام   1374 به  قانون  رسید  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  فعلی  به شکل  ساختمان  کنترل  و  مهندسی 
 بینی گردید.  که تمامی ارکان سازمان در آن پیشطوری 

افزون ساخت  افزایش روز  به ویژه در کالن با  قانون  وساز  بازنگری در  امروز، موضوع  اقتضائات  شهرها و 
ی پنجم شورای  رسد. در همین راستا، در دوره مهندسی و کنترل ساختمان بیش از پیش ضروری به نظر می ظام ن

و پس از تأیید در کمیسیون  مهندسی ساختمان پیشنهاد اصالح موادی از قانون مطرح شد  مرکزی سازمان نظام 
مهندسی و  گری قانون نظام پس از آن، بازندر صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.    1391عمران، در سال  

ی دهم مجلس شورای اسالمی در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفت و مقرر شد  کنترل ساختمان در دوره 
ی اصالحیه را ارائه کند، اما این امر نیز تا پایان مجلس دهم محقق نگردید. به دنبال آن، در  دولت الیحه

های مجلس در  نون توسط کمیسیون عمران و مرکز پژوهش ی یازدهم مجلس شورای اسالمی، اصالح قادوره
ی اصالحی به  قالب یک طرح ارائه شد. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز پیشنهادات خود را در قالب الیحه

 مجلس شورای اسالمی ارائه نمود.  
اعضای  مهندسی ساختمان طی جلسات متعدد با حضور اعضای شورای مرکزی،  زمان نیز سازمان نظام هم 

ها، مشاوران سازمان و با اخذ  مهندسی ساختمان استان های تخصصی، رؤسای سازمان نظام ها، گروه کمیسیون 
ها با دستور کار پیشنهاد این سازمان در خصوص اصالح مدیره و اعضای سازمان استان نظر از اعضای هیئت 

نویس نهائی  و پیشپرداخته    قانونن  مهندسی و کنترل ساختمان به واکاوی نقایص موجود در ایقانون نظام 
به کمیسیون    1401/ 25/02در مورخ  م  /ش44186ی  ی شماره تبصره طی نامه   31ماده و    41قانون مذکور شامل  

 . گرددعمران مجلس شورای اسالمی ارسال و جهت استحضار اعضای معزز سازمان در این کتابچه ارائه می 

 حمزه شکیب 
 ختمان مهندسی ساسرپرست سازمان نظام
 1401ماه اردیبهشت
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 ای، اهداف و صالحيت حرفه  فصل اول: كليات

  تعاريف  -1 یماده 

مجموعه  کنترل  و  مهندسینظام  -1-1  و ها نامهآئین و  مقررات قانون، یساختمان: 

به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد   که در جهت رسیدن تشکیالتی ساختارهای

 .شوداجرا گذاشته می 

 نیموضوع ا  یها در رشته   یمدرک کارشناس  یافراد دارا  یه ی: به کلیقیاشخاص حق-1-2

 .  شودی قانون اطالق م

شود که طبق قانون تجارت به ثبت  اطالق می   ئیهااشخاص حقوقی: به انواع شرکت  -1-3

آن رسیده فعالیت  و  رشته اند  با  مرتبط  می ها  قانون  این  موضوع  برهای  و  اساس    باشد 

 . اندحیت شده الاین قانون احراز ص   اجرائی ینامهآئین

رشته   یگانههفت های  شتهر  -1-4 ترافیك،  اصلی:  عمران،  شهرسازی،  معماری،  های 

 . برداری، برق و مکانیكنقشه 
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 یای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده صالحیت حرفه   یای: پروانه صالحیت حرفه  -1-5

 . این قانون (4) یشرایط مقرر در موضوع ماده

های  ای در رشتهصالحیت حرفه  یدارای پروانه   و حقوقی  حقیقیاشخاص  مند:  حرفه  -1-6

   .موضوع این قانون یگانه هفت

رشته رشته  -1-7 مرتبط:  دروسئهاهای  شرح  نظر  از  مستقیماً  که  های  رشته   جزء  ، ی 

 .شوداین قانون تعیین می (6) یها براساس مادهآیند و ارزیابی آنبه حساب نمی   گانههفت

است که مطابق ماده  مهندسینظام سازمان    -1-8 قانون    (3)  ی ساختمان: ساختاری  این 

 .شودتشکیل می 

ان از اطمینکنترل ساختمان: مجموعه اقدامات اداری و اجرائی که به منظور کسب    -1-9

 .شودمقررات ملی ساختمان انجام می  انطباق عملیات ساختمانی با

های مصوب توسعه و  قوانین و مقررات حاکم بر طرح   هضوابط شهرسازی: مجموع   -1-10

 . عالی شهرسازی و معماری ایرانعمران شهری و مصوبات شورای 

مشتمل بر سوابق مرتبط با فعالیت   (الکترونیکی)  یمندی: پروندهحرفه  یکارنامه  -1-11

 .شودمند که توسط سازمان تهیه می ای هر حرفه حرفه
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ها و مشخصات فنی نقشه   یکنندهمند تهیهطراح: شخص حقیقی یا حقوقی حرفه   -1-12

بر رشته   ساختمان  مهندسان  خدمات  شرح  حدود    یگانه هفتهای  اساس  در  ساختمان، 

 . باشدمندی میحرفه یصالحیت مندرج در پروانه 

حقوقی    سازنده:  -1-13 یا  حقیقی  وظیفه مند  حرفه شخص  اجزای    یکه  یا  کل  اجرای 

 .باشد شده صالحیت احراز قانون این (4) یعهده دارد که مطابق مادهساختمان را بر 

 هایپروژه مختلف مراحل حین اجرای که ای استنقشه  چون ساخت:   ینقشه   -1-14

 سیسات أت و سازه معماری، موضوعات اساس آنچه ساخته شده است در  ساختمانی و بر

سازنده ت تهیه توسط  مربوطه  ناظر  توسط   تعمیرات و نگهداری برای و شودمی  ییدأو 

 .است استناد  قابل ساختمان

 عملیات صحیح اجرای بر که است مندفهحر حقوقی یا حقیقی شخص ناظر ر:ناظ -1-15

 نظارت قانون این  شرایط و مذکور یپروانه در مندرج صالحیت یحیطه در ساختمانی

 ناظر نظارت تحت باید قانون، این موضوع هایساختمان تمامی اجرائی عملیات .نمایدمی

 . پذیرد انجام

 شرایط بقای از  اطمینان برای که اقداماتی یمجموعه   :ساختمان نگهداشت  -1-16
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 .است الزم ساختمان برداریبهره دوران در  دهیبهره

 . دارد عهده به را  ساختمان  نگهداشت و  اداره یوظیفه  که  شخصی   :ساختمان مدیر   -1-17

 دارای دولتی  دستگاه  یا  برداربهره متولی، مالك، مورد حسب  :ساختمان نفعذی  -1-18

 . ساختمان در  تصرف و دخل  اختیار

و  ن:ساختما نگهداشت بازرس  -1-19  اساس بر که مندحرفه حقوقی اشخاص حقیقی 

 .دارد عهده بر را ساختمان از بازرسی مسئولیت ساختمان، مدیر با  منعقده قرارداد

 و اسناد بررسی در اقداماتی  مجموعه  اند ازعبارت  :ساختمان نگهداشت بازرسی  -1-20

جهت   ارزیابی و آزمایش درخواست ها،اندازه برداشت گیری،اندازه مشاهده، فنی، مدارک

بهره  استمرار گزارششرایط  ارسال  و  کنترل  صدور مرجع  به مغایرت برداری  و  پروانه 

  .ساختمان

سازمان استان   سوی از که شودمی  اطالق گواهی به  :نگهداشت انطباق گواهی  -1-21

ساختمان، بازرس گزارش وفق  تعمیر، به مربوط مقررات رعایت  بر مبنی  نگهداشت 

 ملی معماری، مقررات و شهرسازی ضوابط رعایت بر مبنی ساختمان از  مراقبت و نگهداری

 .شودمی صادر  ساختمان نگهداشت در ملی استانداردهای  و ساختمان
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پروانه و کنترل  صدور مرجع سوی  از که شودمی گواهی اطالق به ت:مغایر گزارش  -1-22

 رعایت فقدان حاوی  و شودصادر می ساختمان نگهداشت بازرس گزارش وفق ساختمان

 مهندسی اصول یا ملی استانداردهای و  ساختمان ملی مقررات معماری،  و شهرسازی ضوابط

 .باشدساختمان می برداریبهره در تغییرات یا تعمیرات  اعمال شامل ضرورت

فنی    یشناسنامه  -23-1 و  عمومی  ملکی،  اطالعات  شامل  است  سندی  ملکی:  و  فنی 

های چون ساخت،  اجزای ساختمان که باید بر اساس نقشه  یهای آشکار و پوشیدهبخش 

دار خدمات مهندسی مند عهـدهتوسط سـازنده تهیه گردد و به امضـای تمامی اشخاص حرفه 

 . باشدفنی و ملکی می یمهسازمان استان مسئول صدور شناسنا  .ساختمان رسیده باشد

ساختمان   یقانونی وی که درخواست صدور پروانه   یکار: مالك یا نمایندهصاحب  -24-1

 . باشدمی خدمات مهندسی یدهندهن ارائهمهندسارا دارد و طرف قرارداد با 

اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع   زمان همتعارض منافع: تکفل    -1-25

 متعارض را فراهم آورد.

   اهداف قانون -2 یماده 

این خدمات در    خدمات  یارائهکیفیت    یارتقا  -2-1 اجرای  بر حسن  مهندسی و نظارت 

 . رعایت مقررات ملی ساختمان
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 .اعضای سازمان یکلیهارتقای دانش فنی  -2-2

 . اجرا، کنترل و رعایت مقررات ملی ساختمانالزام به  -2-3

 . ی ساختمان و رشد آگاهی عمومی نسبت به آنو ترویج مقررات مل  آموزش، پژوهش  -2-4

 . های اسالمی و ایرانی در معماری و شهرسازیفرهنگ و ارزش یتقویت و توسعه  -2-5

های ساختمان، های فنی و مهندسی در بخش تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه -2-6

 . تأسیسات و شهرسازی

ها و صنوف ساختمانی در تهیه و  صاحبان حرفه  ،ای مهندسانجلب مشارکت حرفه  -2-7

 .کشور یهای توسعه اجرای طرح

زمینهفراهم  -2-8 فی  یساختن  سازمانماهمکاری  شهرسازی،  و  راه  وزارت  های بین 

شهردار  مهندسینظام سازمان   ها یساختمان،  ساختمان،  کنترل  و  پروانه  صدور  مراجع  و 

 . های نظارت و کنترل ساختمانکشور، صنوف ساختمان در بخش  یبرنامه و بودجه 

 .گذاری خدمات مهندسیتهیه و تنظیم مبانی قیمت -2-9

 .وضع مقررات ملی ساختمان با لحاظ شرایط اقلیمی متفاوت در نقاط مختلف کشور  -2-10

  مهندسي ساختمانسازمان نظام  -3 یماده 

ساختمان کشور« که   یمهندسقانون در سطح کشور، »سازمان نظام  نیتحقق اهداف ا  یبرا
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ا  یمهندسو در هر استان »سازمان نظام  شودیپس به اختصار »سازمان« خوانده م  نیاز 

  ط ی طبق شرا  شود،ی م  دهیپس به اختصار »سازمان استان« نام  نیساختمان استان« که از ا

آئ  نیا و  تأس  یرائاج  ینامهنیقانون  سازمانشودی م  سیآن،  حرفه  ادی  یها.    ،یاشده، 

 .  باشندی م یردولتیو غ  یرانتفاعیغ

  ای صالحيت حرفه  -4 یماده 

حرفه  -4-1 بخش فعالیت  در  کشور  در  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  ، ساختمانهای  ای 

کنترل، خدمات    بازرسی و  ، نظارت،ازی در امور طراحی، محاسبه، اجراو شهرس  سیساتأت

مقاوم بازسازی،  بهسازی،  نگهداری،  و  تعمیر  آزمایشگاهی،  و  و   سازی،سنجش  تخریب 

قانون   گودبرداری، این  با  مرتبط  تخصصی  و  فنی  امور  سایر  و  داشتن   ، آموزش  مستلزم 

اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق    است. این صالحیت در موردای  صالحیت حرفه   یپروانه 

 یهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه و در مورد کاردان  ایحرفهصالحیت    یپروانه 

مهارت فنی احراز    یکارگران ماهر از طریق پروانه کاردانی یا تجربی و در مورد    کاراشتغال به 

از حدود  یشود. مداخله می ارائه صالحیت حرفه   اشخاص خارج  و  انجام وظایف   یای در 

این قانون تخلف محسوب می  به  اگردد و متخلفخدمات مهندسی موضوع  ن حسب مورد 

 .محکومیت انتظامی محکوم خواهند شد
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پروانه  -4-2 و صدور  تشخیص  حرفه   یمرجع  حقیقیصالحیت  اشخاص  حقوقی،  ای    و 

مهارت   یو صدور پروانه   شهرسازی و مرجع تشخیص وزارت راه و  های فنی و تجربی  کاردان

 . باشدفنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می

کمترین پایه و میزان   ای اشخاص حقیقی ازصالحیت حرفه  یشرایط صدور پروانه  -4-3 

های مربوطه،  تغییر مدارک و هزینه  ،ن و ترتیب تمدید، ابطالآ  یکار مفید برای ارتقا  یسابقه 

این قانون تعیین   اجرائی  ینامهآئینها در  الحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن حدود ص

 .گرددمی

حقوقی به طور مشترک توسط  حقیقی و    حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص  -4-4

 .گرددتعیین میوزارت راه و شهرسازی و سازمان 

انجام خدمات موضوع این قانون    ی و حقوقی غیرایرانی مجاز بهاشخاص حقیق  یکلیه  -4-5

 .ای موقت دریافت دارندصالحیت حرفه یباید پروانه 

های  نهادها و سازمان  یوقت در کلیهاز به کار اشخاص حقیقی شاغل تمام ظرفیت مج  -4-6

کشور، دارای محدودیت   اجرائی غیردولتی و اشخاص حقیقی امتیاز آور در نظام فنی و    ،دولتی

این    اجرائی  ینامهنوع خدمات مهندسی، مبتنی بر آئین ای و  در ظرفیت اشتغال به کار حرفه
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 . باشدقانون می 

مهندسی   کاراشتغال به   یتمام اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قبلی پروانه   -4-7

ای  صالحیت حرفه  یتا پایان اعتبار آن مجاز به فعالیت بوده و پس از آن باید پروانه ند،  دار

 .نمایندتطبیق و تمدید  خود را طبق شرایط این قانون 

 

 استان   ت، اركان، وظايف و اختيارات سازمان و سازمانالفصل دوم: تشكي

 
  اركان سازمان و سازمان استان - 5 یماده 

رئیس سازمان،  عمومی، شورای مرکزی سازمان، هیئترکن شامل    6سازمان دارای    -5-1

 .باشدو بازرسان می  مرکزیشورای انتظامی ، هااستان هر یك از سازمان 

مدیره، شورای انتظامی هیئت رکن شامل مجمع عمومی،  4هر سازمان استان دارای  -5-2

 . تبازرسان استان اساستان و  

  زمان هممجمع عمومی  عمومی و  هیئتوه بر عضویت در  التواند عهیچ فردی نمی  -5-3

 . در بیش از یك رکن از ارکان سازمان یا سازمان استان عضو شود

 . باشدتبصره: رئیس سازمان از این بند مستثنی می
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  سازمان استان  - 6 یماده 

استان  -6-1 مدرک   سازمان  حداقل  دارای  که  استان  آن  حقیقی  اعضای  از  متشکل 

   شود.باشند، تشکیل می اصلی می یگانه هفتهای کارشناسی یا باالتر در رشته 

های مرتبط ای دارندگان مدارک تحصیلی رشته حدود صالحیت حرفه  -1  یتبصره

باالتر و  و رشته  کارشناسی  عناوین  انطباق  و  و دانشگاهی  های جدید که محتوای علمی 

 ی گانههفت های درصد محتوای دروس تخصصی در ارتباط با رشته 70آموزشی آن بیش از  

علوم،   وزیر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  نمایندگان  از  متشکل  کمیسیونی  توسط  است،  اصلی 

می  تعیین  سازمان  رئیس  و  فناوری  و  خدماتشتحقیقات  که  نظارت،   ود  اجرا،    طراحی، 

آموزش، مطالعات آزمایشگاهی ارائه کنند. این خدمات نباید از حیث حجم،    نگهداری، کنترل،

 . باشد گانههفتهای اصلی طراز خدمات رشته اهمیت و میزان تأثیر هم

رشته  چنانچه  -6-2 در  ناپیوسته  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای  مرتبط شخصی  های 

اصلی و   یگانه هفتای ـهکه دارای مدرک کاردانی در یکی از رشتهصرفاً در صورتی ،باشد

اصلی باشد به شرط اخذ مجوز از کمیسیون مندرج   یگانه هفتهای  های رشتهشاخه   یا زیر

این قانون مجاز به  ( 4) یماده( 7-4) و با رعایت بند  این قانون  (6) یماده (1) یدر تبصره

   .باشندازمان استان می عضویت در س
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از رشته   چنانچه  -6-3 ناپیوسته  ارشد   یگانههفتهای  شخصی دارای مدرک کارشناسی 

باشد از دارای مدرک کارشناسی در رشته  و  اصلی  اخذ مجوز  به شرط  باشد،  مرتبط  های 

مجاز به عضویت در سازمان استان    ،این قانون  (6)  یماده  (1)  یکمیسیون مندرج در تبصره

 . باشدمی

هر استان برای انتفاع از مفاد این قانون، باید متولد آن    مهندسینظام عضو سازمان    -6-4

از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان    ممتد پیش  ماه  6استان بوده یا حداقل  

در بیش از یك سازمان استان    زمانهمصورت  ه  تواند بمند نمیمقیم باشد. هر عضو حرفه 

 . عضویت داشته باشد

اشتغال   یپروانه   مهندسی که قبالً   کاراشتغال به   یدارندگان پروانه   یکلیه  -2  یتبصره

اند، همچنان عضو سازمان  خود را در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی وقت دریافت نموده

 .باشندمند میه حقوق و مزایای این قانون بهر یبوده و از کلیه 

  بررسي عضويت  - 7 یماده 

این قانون، با بررسی مدارک    (6)و    (4)  مواداساس شرایط مندرج در    سازمان استان بر 

ها اقدام متقاضی عضویت، نسبت به قبول عضویت یا رد آن  و حقوقی  اشخاص حقیقی

 .نمایدمی



 

24 

 

 1374  بمهندسي و كنترل ساختمان مصو ح قانون نظامنويس اصالپيش
 

 

  محل سازمان استان  - 8 یماده 

باشد.  مدیره در مرکز استان میهیئت محل استقرار دائم دفتر مرکزی سازمان استان و  

ماه از ابالغ این قانون    6ت خدمات خود را حداکثر ظرف مدت  سازمان استان مکلف اس

این قانون ارائه    (32)  یهای الکترونیکی مندرج در مادهها از طریق سامانه در شهرستان 

 .نماید

تواند  استان، دفاتر نمایندگی در شهرهای استان می   یمدیرههیئت   تصویببا  تبصره:  

جز خدمات مبتنی بر بستر  ه ایف مستمر سازمان بدایر گردد تا انجام تمام یا بخشی از وظ

الکترونیك انجام گیرد. رئیس دفتر نمایندگی هر شهرستان از بین اعضای ساکن در آن  

بر  پروانه   شهرستان  در  مندرج  سکونت  آدرس  حرفه  یاساس  انتخاب  صالحیت  ای، 

 .گردداین قانون تعیین می  اجرائی ینامهآئین گردد. جزئیات این تبصره در می

  مجمع عمومي سازمان استان  - 9 یماده 

گردد  مند تشکیل می مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع اشخاص حقیقی حرفه   -9-1

 : است زیرکه وظایف آن به شرح 

اعضای    -الف انتخابات   ی مدیرههیئت انتخاب  برگزاری  طریق  از  استان  بازرسان    استان، 
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   .این قانون اجرائی ینامهمطابق آئین 

   .و اعالم نظر نسبت به آن مدیرههیئت یاستماع گزارش عملکرد سالیانه  -ب

 .مدیرههیئت یساالنهپیشنهادی  یبررسی و تصویب برنامه  -ج

 .مدیرههیئتپیشنهادی    یسازمان استان و بودجه   یساالنه  یبررسی و تصویب ترازنامه   -د  

و تصویب حق ورودیه و حق عضویت    -هـ و اعضا، حق   یساالنه تعیین  پاداش  الجلسه، 

 .مدیرههیئتاساس پیشنهاد  هرگونه پرداخت به اعضای ارکان سازمان استان بر

گیری در مورد مدیره و تصمیمهیئتبازرسان استان در مورد عملکرد    نظراظهاراستماع    -و

 .آن

های مربوط به  نامهآئین بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و  -ز

 .باشدسازمان استان و در صالحیت مجمع عمومی می  یعهده

که در مجمع    العادهطور فوق ه  بار و بیك  سالیطور عادی،  ه  مجمع عمومی بجلسات    -9-2

تعیین می از دو سوم اعضای اصلی  به درخواست  شود یا  عمومی در اجالس عادی  بیش 

 مند ی حرفهدرصد از اعضا20حداقل  بازرسان و یا به درخواست   درخواست  امدیره یا بهیئت

صورت حضور  ه ب از طریق فراخوان عمومی رئیس سازمان استان دعوت  اسازمان استان و ب
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یا حضور   اول   ییافتن مجمع عمومی در مرتبهشود. رسمیت تشکیل میمجازی  فیزیکی 

دوم با حضور    یحد نصاب رسیدن، در مرحلهضور بیش از نصف اعضا و با عدم به با ح  ،دعوت

کل راه و    یاداره  یمدیره ملزم به دعوت از نمایندههیئتشود.  هر تعداد از اعضا احراز می 

 . باشدمیالعاده شهرسازی استان برای شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق

اشخاص حقوقی عضو    یمدیرههیئت با تصویب  تبصره:   نمایندگان  استان،  سازمان 

 .ی حضور یابندأعمومی بدون حق ر توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمعسازمان می

  استان یمديره هيئت  -10 یماده   

 مندحقیقی حرفه   خواهد بود که از بین اعضای  ئیهاهمدیرهیئتاستان دارای  سازمان    -10-1

واجد شرایط در ماده  قانون  ( 11)  یداوطلب  توسط مجمع    ساله  4  یبرای یك دوره  این 

 . ها بالمانع استو انتخاب مجدد آن عمومی انتخاب خواهند شد

امور سازمان   یدار ادارهآن سازمان و عهده  یسازمان استان نماینده یمدیرههیئت -10-2

به تواند  استان نمی  یمدیرههیئت .  استان است را  به خود  رئیس سازمان    اختیارات مربوط 

 . استان و یا هر عضو دیگری تفویض نماید
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  بازرساناستان  یمديره هيئت شرايط عضويت در    -11  یماده و   ،  سازمان 

 استان  اجرائيهيئت   و استان و مركزی شورای انتظاميسازمان استان، 

 د: باشبه شرح زیر می  شوندگانانتخاب شرایط 

 . ایراناسالمی تابعیت دولت جمهوری  -11-1

 . عدم اعتیاد و سوء پیشینه هایگواهی یارائه  -11-2

 . های غیرقانونیو عدم وابستگی به گروه کیفری  ینداشتن پیشینه -11-3

درجه  -11-4 قطعی  انتظامی  محکومیت  زمان   5از  باالتر  یا    3  ینداشتن  تا  قبل  سال 

 .داوطلبی

 . ید استعالم از مراجع چهارگانهأیهای تصدور گواهی -11-5

کل    یکل اطالعات استان، اداره  یند از: ادارهامراجع چهارگانه عبارت  -1  یتبصره

   .دادگستری استان، نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی استان

عضویت در سازمان همان استان، قبل از تقاضای   یداشتن حداقل یك سال سابقه  -11-6

 .داوطلبی

از رشته دارا  -11-7 کارشناسی در یکی  با    یگانه هفتهای  بودن مدرک حداقل  و  اصلی 

   .خود یدر رشته یك یا باالتر یصالحیت پایه
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 . عدم تعارض منافع در قبول مسئولیت با اشتغال موضوع این قانون -11-8

 .گردداین قانون تعیین می اجرائی ینامه آئیندر مصادیق تعارض منافع  -2 یتبصره

مسئولیت الزامی است و در صورت   یداشتن شرایط فوق در تمام دوره  -3ی  هتبصر

هائی سمت   ینقض هر یك از شرایط فوق توسط عضو، موجب سلب مسئولیت وی و کلیه

 . خواهد بود ،که به اعتبار این مسئولیت احراز کرده

و   -4  یتبصره راه  کل  ادارات  شهرسازی،  و  راه  وزارت  در  شاغل  افراد  عضویت 

سازمان   وزارت کشور، شهرداریهااستانشهرسازی،  کنترل ،  و  پروانه  مراجع صدور  و  ها 

استان، بازرسان سازمان و سازمان استان، شورای    یمدیرههیئت ساختمان به عنوان عضو  

 .باشداستان ممنوع می   اجرائیهیئتعضو و  انتظامی استان و مرکزی

   سازمان استان یمديرههيئت تعداد اعضای   -12 یماده 

اصلی   اعضای  از    ی مدیرههیئتتعداد  استان  هر  تعداد   17الی    7سازمان  با  متناسب  نفر 

  یگانههفتهای سازمان استان به تفکیك رشته  ایحرفهصالحیت  یی دارای پروانهاعضا

 . باشدمی  در هر رشته البدلاصلی و یك نفر عضو علی 
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تعداد  یشیوه   -1  یتبصره استان در    یمدیرههیئت اعضای  و ترکیب    تعیین  سازمان 

 .گردداین قانون تعیین می  اجرائی ینامهآئین

  نظارت انتخابات سازمان استان هيئت ي و ئ اجرا هيئت  -13 یماده 

عضو سازمان استان    نفر  3انتخابات در هر استان متشکل از    اجرائی  هیئتاعضای    -13-1

استان انتخاب و به شورای مرکزی سازمان،  یمدیرههیئت برابر توسط  3بوده که به میزان 

   .گردندمعرفی می  ، استان  اجرائی هیئتی ئجهت تعیین و صدور احکام اعضای نها

به صورت مستقل توسط سازمان استان در اختیار    اجرائی  هیئت  یمحل دبیرخانه  -13-2

می   اجرائی   هیئت تقرار  هزینه أگیرد.  و  تجهیزات  امکانات،  بر    یمین  انتخابات  برگزاری 

 زمانهمتوانند  و نظارت استان نمی  اجرائیهای  هیئتسازمان استان است. اعضای    یعهده

 . داوطلب انتخابات باشند

از طرف رئیس  نظارت بر انتخابات استان متشکل از یك نفر نماینده    هیئتعضای  ا  -13-3

از  کل راه و شهرسازی، یك نفر نماینده    یاداره از    ، یك نفر نمایندهکل دادگستری استان

 . باشداستانداری می 

کل راه و   نظارت بر انتخابات استان توسط مدیر  هیئتاحکام اعضای    -1  یتبصره
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 .گرددشهرسازی استان صادر می

شامل    هیئت  -13-4 انتخابات  بر  مرکزی  نماینده    یكنظارت  و  نفر  راه  وزیر  طرف  از 

کمیسیون   یو یك نفر نمایندهقضائیه    یاز طرف رئیس قوه   ، یك نفر نمایندهشهرسازی

 .باشدمی اسالمی عمران مجلس شورای 

یر  توسط وز  هااستاننظارت مرکزی بر انتخابات    هیئتاحکام اعضای    -2ی  تبصره

 .گرددراه و شهرسازی صادر می

مراجع  اجرائی  هیئت  -13-5 از  را  داوطلبان  صالحیت  است  مکلف  چهارگانه   انتخابات 

  30ند حداکثر ظرف مدت  ااساس نظر آنان اقدام نماید. مراجع مذکور مکلف  و بر استعالم  

  ارسال نمایند.  اجرائی  هیئت صورت مکتوب و محرمانه به  ه  مربوط را ب های  استعالم روز پاسخ  

نخواهد    اجرائی   هیئتم نظر  رسیدگی و اعال  یی در مهلت مقرر، مانع ادامهئپاسخگوعدم  

 . بود

استان  هیئت،  استان  اجرائی  هیئتفعالیت  اهم    -13-6 و    نظارت مرکزی  هیئت،  نظارت 

 .گردداین قانون تعیین می  اجرائی  ینامهآئیندر  هاآن اختیارات
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  سازمان استان یرئيسههيئت  -14 یماده 

رئیسه شامل یك رئیس،  هیئت استان در اولین جلسه از بین خود یك    یمدیرههیئت  -14-1

ها بالمانع  کند و انتخاب مجدد آنسال انتخاب می  رئیس، یك دبیر برای مدت دوبیك نائ

 . باشدسازمان استان می مدیره رئیس هیئت است و رئیس 

استان   یمدیرههیئتخود یك نفر را از بین اعضای    یرئیسه در اولین جلسههیئت  -14-2 

 . نمایدمدیره معرفی میهیئت سال تعیین و برای تصویب به    2دار برای مدت  عنوان خزانه ه  ب

و    -14-3 استان  سازمان  رئیس  وظایف  بر  یرئیسههیئتاهم  استان  اساس    سازمان 

 .گردداین قانون تعیین می  اجرائی ینامهآئین

 اجرائیمدیره بوده و مسئولیت  هیئترئیس سازمان استان مسئول اجرای تصمیمات    -14-4

 . باشدو نمایندگی آن سازمان در مراجع استانی با وی می 

  مديره به شرح زير استهيئت وظايف و اختيارات اهم  -15 یماده : 

توسعه برنامه   -15-1 و  تقویت  جهت  در  اقدام  و  ارزش  یریزی  و  ایرانیفرهنگ  -های 

 . سالمی در معماری و شهرسازیا

های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط  اعتالی حرفهریزی به منظور رشد و  برنامه  -15-2
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 . با آن

سیسات  أهای ساختمان، تن در بخش ارتقای مستمر دانش فنی و کیفیت کار شاغال  -15-3

 . های علمی، فنی، آموزش و انتشاراتو شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه

  اجرای دقیق و صحیح همکاری با مراجع مسئول در امور کنترل ساختمان از قبیل  -15-4

های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای  مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح 

   .سازمان

نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عضو    -15-5

استان و تعقیب    یهای غیردولتی در حوزهها و فعالیتسازمان در امور محوله و در طرح

 .حصالمتخلفان از طریق مراجع قانونی ذی

تعیین  صالحیت حرفه  یکارنامه  یتهیه  -15-6 ارزشیابی و  امر  اعضا و مشارکت در  ای 

های های حوزهمندان در امور فنی مربوط به فعالیتصالحیت و ظرفیت اشتغال به کار حرفه

 .مشمول این قانون

های  ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتحیثیت حرفهدفاع از حقوق اجتماعی و    -15-7

  با  های ارزشمند مرتبطخصصی و معرفی طرح ت  ای وبا ارزش و برگزاری مسابقات حرفه 
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 .فعالیت سازمان

کارفرمایان و تدبیر امور  ،  های مهندسی ساختمانتنظیم روابط بین صاحبان حرفه  -15-8

اشخاص   یصاحبان صالحیت و جلوگیری از مداخلهاطالعات  های  برای کارکرد بهتر سامانه

  .ایحرفه و  فاقد صالحیت در امور فنی

معماری و ،  سیساتأساختمان، ت  ای و اصول صحیح مهندسیحرفهاخالق  ترویج    -15-9

تدوین، ترویج و نظارت عالیه    یهمکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه  و  شهرسازی

  .از طریق شورای مرکزی استانداردها و معیارها ،ملی ساختمانر حسن اجرای مقررات ب

خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختالفاتی که    یارائه  -15-10

 . دارای ماهیت فنی است

  ی و معرفی نماینده  طبیعیبالیای  همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و    -15-11

   .مدیریت بحران استان یعضویت در کمیتهمدیره جهت هیئت

آن   یسازمان استان و ارائه   یساالنه   یبودجه و تنظیم ترازنامه برنامه و   پیشنهاد  -15-12

 . به مجمع عمومی

سازمان استان جهت عضویت در کمیسیون حل    یمدیرههیئت  یمعرفی نماینده  -15-13
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   .سازمان استان یمهندسی اعضامالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات خدمات  تالفاخ

  ی سازمان استان جهت عضویت در کمیسیون ماده  یمدیرههیئت  یمعرفی نماینده  -15-14

 .عالی معماری و شهرسازیسیس شورایأ قانون ت (5)

   .جهت عضویت در شورای فنی استانمدیره هیئت یمعرفی نماینده -15-15

خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت  گذاری تهیه و تنظیم مبانی قیمت  -15-16

 .راه و شهرسازی از طریق شورای مرکزی

های موضوع این رشته  یهای حوزهی ئ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسا  -15-17

در حوزه ارائه   یقانون  و  راه اصالحی  پیشنهادهای    یفعالیت  این  حلو  در  کاربردی  های 

 . آن به شورای مرکزی یو ارائه  ریزیها جهت برنامهزمینه

توسعه  -15-18 خدمات    یپیشنهاد  وظایف  شرح  بازنگری  و  تهیه  و  مهندسی  خدمات 

  .مهندسی

های عمرانی،  اعضا در طرح  ایحرفههمکاری با مراجع استانی و جلب مشارکت    -15-19

 .استان یکشور در محدوده یشهرسازی و توسعه ، سیساتأت

   . مشاور یا مشاوران سازمان حسب درخواست رئیس سازمان استانانتخاب  -15-20
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   .ملکی و فنی یصدور شناسنامه -15-21

   .تضمین کیفیت ساختمان یمند و بیمهمسئولیت اعضای حرفه یکنترل بیمه -15-22

مند خدمات مهندسی به اعضای حرفه  یریزی جهت ارجاع مناسب و عادالنه برنامه   -15-23

   .حیت و ظرفیت اشتغال آنانوفق حدود صال

  عمومی سازمان  هیئتهای مصوب  نامههای رئیس سازمان و نظام غیه جرای ابال ا  -15-24

 . مدیرههیئت بر عملکرد  شورای مرکزی    های مناسب برای انجام نظارتساختن زمینهو فراهم

 . های ورود به حرفه همکاری با شورای مرکزی در خصوص برگزاری آزمون  -15-25

   .ها و شهرهای استاننمودن دفاتر نمایندگی در شهرستان دایر -15-26

پیشنهاد حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال خدمات مهندسی برای اشخاص حقیقی    -15-27

 .و حقوقی به شورای مرکزی

 . خدمات رفاهی به اعضای سازمان یریزی جهت توسعه برنامه -15-28

این قانون،   (29)  یدر راستای اجرای ماده  ،صنفپیشنهاد تشکیل هرگونه تشکل و    -15-29

   .به شورای مرکزی

به    بارماه یك  6با تناوب هر    استان موضوع این قانونعملکرد    گزارش  یارائه  -15-30
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 .شورای مرکزی

  استان از تکالیف قانونی مرتبط   یمدیرههیئتی  هرگونه ترک فعل توسط اعضا:  تبصره

   .باشدهای انتظامی میمشمول مجازاتتخلف محسوب شده و 

  های تخصصي سازمان و سازمان استان گروه  -16 یماده 

ل  ئتر مساجلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق،  ایهای حرفهبه منظور گسترش همکاری

مهندسان هر رشته،  های تخصصی  اصلی، گروه  یگانههفتهای  هر یك از رشته  یویژه

شود. برای  ن اعضای آن رشته در سازمان و سازمان استان تشکیل میامتشکل از منتخب

تخصصی،   گروه  در  پروانه دارا عضویت  پایه  ایحرفه صالحیت    یبودن  در   یحداقل  یك 

یند  انفره است. فر  5  ییسهئرهیئت همان رشته الزامی است. هر گروه تخصصی دارای یك  

مدیریت    یسازمان استان و شیوه  ،ارتباط آن با ارکان سازمان  یوظایف و نحوه  ،انتخابات

و  گروه تخصصی  تعیین   اجرائی  ینامهآئیندر    مربوطه  یرئیسههیئتهای  قانون  این 

 .گرددمی

  شورای انتظامي سازمان استان -17 یماده 

  متناسب با تعداد اعضای باشد که دارای یك شورای انتظامی می  هر سازمان استان -17-1
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هر شعبه متشکل از   انتظامی خواهد بود.  یشعبه   3دارای حداکثر آن استان است، این شورا 

اعضای خوشنام   نفر دیگر   2کل دادگستری استان و  رئیس  شده از سوی  حقوقدان معرفی 

 ی مدیرههیئتها توسط  باشد که یکی از آن می   قانون  (11)  یشرایط ماده  دارایسازمان و  

با حکم ساله    4  ییك دورهشهرسازی استان برای  و  کل راه    یاستان و دیگری توسط اداره

می منصوب  مرکزی  شورای  دایرهرئیس  دارای  استان  انتظامی  شورای  تحقیق   یشوند. 

 ی دایرهحیت  تعیین صال  یو نحوه شرح وظایف  ،  متناسب با تعداد شعب خواهد بود. ترکیب

در   می  اجرائی  ینامهآئین تحقیق  تعیین  قانون  و این  استان  انتظامی  شورای  گردد. عضو 

 . تحقیق باید دارای اطالعات حقوقی الزم باشند یدایره

ب یك  یك،    یاعضای شعبه  -1  یتبصره به  را  از بین خود  عنوان دبیر شعبه  ه  نفر 

 .شودمحسوب می، رئیس شورای انتظامی سازمان استان  یك  یکنند و دبیر شعبه تعیین می

نفر از اعضا رسمیت یافته و آرای   3شورای انتظامی استان با حضور    یهر شعبه  -17-2

شود. چگونگی رسیدگی به شکایات  صادر می  ی موافق اعضاأر  2  به صورت بدوی با  انتظامی

مندان ساختمان خواهد بود که به  حرفه و طرز تعقیب متخلفان مطابق آئین دادرسی انتظامی  

مسئولیت رسید.  خواهد  شهرسازی  و  راه  وزارت  تصویب  به  مرکزی  شورای  ها، پیشنهاد 
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تخلف و سلب    ،و جبران خسارات متناسب با زیان   پاسخگوئی  هایهای اجرائی، نظام ضمانت

 . ی صادره خواهد بودأگیری و رتصمیم مالکهای این قانون صالحیت

،  ایگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهرسید  -17-3

 . یاد شده است شعب  یمهندسان به عهدهانتظامی انضباطی و 

هر یك از طرفین   بدوی صادره در شورای انتظامی استان در صورت اعتراض  یآرا  -17-4

 . قابل ارجاع و رسیدگی در شورای انتظامی مرکزی خواهد بوددعوی 

رسیدگی تخلفات در شورای انتظامی نافی تشکیل پرونده و پیگیری    -  2  یتبصره

 . باشدح نمیالصقضائی برای تخلف رخ داده، در مراجع ذی

ی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان ئمراجع قضا  -17-5

امور حرفهاستان که منشاء آن باشدها  به درخواست  ،ای  ا  بنا  یا  ز طرفین دعوی  هر یك 

مدیره مکلف هیئت  .توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوندخوانده می 

م نماید الم، نظر خود را به طور کتبی اع وصول استعال  است حداکثر ظرف یك ماه از تاریخ

عدم   صورت  در  می اعالم  و  مربوط  مراجع  ادامه  نظر  رسیدگی  کار  به  رأساً    ،دهندتوانند 

ی ئها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضاسایر دعاوی که موضوع آن  همچنین در
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خواستار معرفی یك کارشناس   ،توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محلمی

سازمان مکلف است حداکثر    یمدیرههیئت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند.    هیئتیا  

مربوط   یدار در رشته کارشناس یا کارشناسان صالحیت  ت به معرفیروز نسب15ظرف مدت  

  ، به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتر باشد

 . ربط استمهال نمایدی ذیئتواند با ذکر دلیل از مراجع قضامدیره میهیئت

  بازرس سازمان و سازمان استان -18 یماده 

بوده که دارای شرایط    البدلعلی بازرس  بازرس اصلی و یك  یك  سازمان دارای    -18-1

 . شوندسال انتخاب می 4عمومی برای مدت  هیئتتوسط  باشند و قانون می  (11) یماده

شرایط  بوده که دارای  البدل  بازرس اصلی و یك علی   3هر سازمان استان دارای    -18-2

 . شوندسال انتخاب می 4توسط مجمع عمومی برای مدت باشند و قانون می  (11) یماده

تبصره: احکام بازرسان سازمان استان توسط رئیس شورای مرکزی و احکام بازرس  

 . گرددسازمان توسط وزیر راه و شهرسازی صادر می

و   سازمان  مالی  اسناد و مدارک،  اطالعاتآمار،    یبازرسان موظف به بررسی کلیه  -18-3

دخالت کنند و یا موجب وقفه در    اجرائی بدون اینکه در عملیات    ،باشندمی   استان   سازمان
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 . سازمان استان شوند اجرائیعملیات 

  اجرائی   ینامهآئینند در چارچوب قانون و  ااستان موظف  و سازمان  بازرسان سازمان  -18-4

و   ب  ینامهآئینآن  سازمان  آن  عملکرد، حسابمالی  هرگونه  ترازنامهه  و  و   یها  سازمان 

گزارش  و  رسیدگی  استان  السازمان  مهای  طریق  از  را  رسمی  ؤ زم  حسابرسی  سسات 

ند  اعمومی تهیه نمایند. بازرسان موظف  هیئتبرای ارائه به مجمع عمومی و یا  صالح  ذی

درستی  ه  ب  ،باشدها میآن   یعهدهه  تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین جاری ب 

 .انجام دهند

در  -18-5 استان  سازمان  و  سازمان  می  بازرسان  لزوم  شورای صورت  در جلسات  توانند 

  .استان شرکت نمایند یمدیرههیئتمرکزی و 

  عمومي  هيئت -19 یماده 

سازمان امور  در  هماهنگی  منظور  استان  به  سازمان    هیئتهای   مهندسینظام عمومی 

اختصار   به  پس  این  از  که  کشور  می   «عمومی  هیئت»ساختمان  کلیه  ،شودخوانده   یاز 

اصلی   می سازمان  یمدیرههیئتاعضای  تشکیل  استان  عادی  های  جلسات    هیئت شود. 

یك  سالی  نمایندهعمومی  یا  شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور  با  می  یبار  تشکیل  شود.  وی 
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 هیئت   یالعادهجلسات فوق و  مرکزی    شورایعمومی با دعوت رئیس    هیئتعادی  جلسات  

و    هیئتعادی آن    ی به تصمیم آخرین جلسه  بنایا با دعوت وزیر راه وشهرسازی یا  عمومی  

ه  با دعوت رئیس شورای مرکزی بیا با تقاضای بیش از دو سوم اعضای شورای مرکزی  

 . تشکیل خواهد شدصورت حضور فیزیکی یا حضور مجازی 

 ت: عمومی به شرح زیر اس هیئتوظایف و اختیارات 

برگزاری انتخابات به منظور انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی در   (الف

منظور صدور    برای معرفی به وزیر راه و شهرسازی به  (لبدلابا قید اصلی و علی)  هر رشته

 . هااحکام آن 

البدل  اد واجد شرایط به عنوان بازرس اصلی و علیب( برگزاری انتخابات به منظور انتخاب افر

   .سازمان

ج( برگزاری انتخابات به منظور انتخاب افراد واجد شرایط به عنوان اعضای شورای انتظامی 

 . مرکزی

 . این خصوصدر  نظراظهارشورای مرکزی و  یاستماع گزارش سالیانه  د(

 . نسبت به آنو اظهارنظر استماع گزارش بازرسان سازمان  ه(
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 .سازمان یپیشنهادی ساالنه یبودجه تصویب برنامه و بررسی و  و(

 .سازمان یساالنه  یترازنامه اتخاذ تصمیم در خصوص بررسی و ز( 

 .شورای مرکزیی های عمومی پیشنهادیمش تصویب خط ح(

  طریق به  یهای استان و ارائه ها، وضعیت و مشکالت سازمان حصول اطالع از فعالیت   ط(

  .هاآن

های مربوطه  نامهآئین بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و    ی(

 .باشدعمومی می  هیئتسازمان و در صالحیت و حدود اختیارات  یبر عهده

  شورای مركزی  -20 یماده 

های البدل با ترکیب رشته نفر عضو علی  7نفر عضو اصلی و    31شورای مرکزی متشکل از  

آئینیاد در  اصلی    اجرائی  ینامهشده  اعضای  بین  از  های سازمان  یمدیرههیئتاست که 

ب  ساله انتخا  4  یعمومی برای یك دوره   هیئت استان از طریق برگزاری انتخابات توسط  

 .گرددشهرسازی صادر می و اعضای اصلی توسط وزیر راه یاعتبارنامه   .دنشومی

سابقه  دوره   یتبصره:  یك  اصلی    یحداقل  عضو  عنوان  به  گذشته  ادوار  در  حضور 

 . باشداستان جهت عضویت در شورای مرکزی الزامی می  یمدیرههیئت
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  وظايف و اختيارات شورای مركزی اهم  -21 یماده 

فراهبرنامه  -21-1 و  زمینهمریزی  مشارکت    یآوردن  جلب  با  قانون  این  اهداف  اجرای 

 .هااستان سازمان 

سازمان  -21-2 مشترک  مسائل  تعیینبررسی  و  استان  کوتاهمشی  خط  های  ،  مدتهای 

 . هاآن  ابالغمدت و و درازمدت میان

زمینه  -21-3 و  ایجاد  مذاکره  طریق  از  سازمان  ارکان  وظایف  انجام  برای  مناسب  های 

با   برنامه   و محلیمراجع ملی  مشاوره  امور  اجرا ودر  فراگیر کردن قانون   ریزی، مدیریت، 

 .و کنترل ساختمان مهندسینظام

با    هایا بین سازمان استان   استان   بین ارکان داخلی سازمانحل و فصل اختالفات    -21-4

اس  ـاس  بر  و  داوری  سازمان خود از طریقارکان  با    یکدیگر یا بین اعضای سازمان استان 

رسیده  عمومی    هیئت  و به تصویب  پیشنهاد شورای مرکزی  بهکه  خواهد بود  ای  نامهنظام

 . باشد

سازما  -21-5 عملکرد  بر  اص  هااستان   ننظارت  سازمانخط  الحو  آن  ابالغ  مشی  با  ها 

 . مالزهای دستورالعمل

 ی زمینه های الزم در  مشورت  یآموزشی و ارائه   ،علمی،  همکاری با مراکز تحقیقاتی   -21-6
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به   یتهیه مختلف  سطوح  در  مهندسی  فنون  و  علوم  آموزش  محتوای  و  درسی  مواد 

 . های آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارتخانه 

و    تدوین  یدر زمینه  اجرائیهای  همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه   -21-7

و مقررات ملی ساختمان و    ، اصول و قواعد فنی نظامات فنیها،  نامه معیارها، شیوه  بازنگری

تهی اجرای آن و همکاری در  و کنترل  و ملکی    یشناسنامهفرم همسان    یهترویج  فنی 

  .هاساختمان

تعاون  -21-8 وزارت  با  زمینه  ،همکاری  اجتماعی در  رفاه  و  ارتقای سطح مهارت   یکار 

رسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل  شه   ،های ساختمانیکارگران ماهر شاغل در بخش 

 .آن

های مسئول در  المللی جهت کمك به دستگاههای داخلی و بینآوری کمكجمع  -21-9

شورای مرکزی جهت   یو معرفی نماینده  امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه

 . بحران کشور یعضویت در کمیته

آزمون  -21-10 حرفه  تخصصیهای  برگزاری  به  ورود  و   هاکاردان  ،نا مهندس  یو 

ی و تدارک ئهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناساههای تکمیلی برای بآموزش
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 .هااستانبا مشارکت سازمان  هاهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهفرصت

  یحقوق حقه های استان و دفاع از حیثیت و  حمایت اجتماعی از اعضای سازمان  -21-11

خدمات مهندسی در   یکنندهدریافتها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان  آن

های و معرفی طرح  ایحرفه و برگزاری مسابقات    شهرسازی  ،سیساتأتهای ساختمان،  بخش 

   .ارزشمند ملی

کنفرانس   -21-12 برگزاری  در  گردهمامشارکت  و  و  یئها  ملی  مرتبط  تخصصی  های 

 . لمللیابین

   .عمومی هیئتگزارش عملکرد به  یارائه  -21-13

و    -21-14 دستگاه   یارائه اخذ  به  سازمان  مشورتی  زمینه   اجرائیهای  نظرات   یدر 

طرح برنامه  و  توسعه  درخواست  های  حسب  شهرسازی  و  عمران  ساختمانی،  بزرگ  های 

 .های مربوطدستگاه

به وزارت راه و شهرسازی    خدمات مهندسیگذاری  پیشنهاد مبانی قیمت  تهیه و  -21-15

 . جهت تصویب و ابالغ آن

  .هااستان تهیه و بازنگری ساختار تشکیالت سازمان  -21-16



 

46 

 

 1374  بمهندسي و كنترل ساختمان مصو ح قانون نظامنويس اصالپيش
 

 

خدمات مهندسی برای اشخاص    اشتغالتعیین و پیشنهاد حدود صالحیت و ظرفیت    -21-17

و ارائه به وزارت    هااستان با کسب نظر از سازمان    هاشهرستان حقیقی و حقوقی به تفکیك

 . راه وشهرسازی جهت تصویب و ابالغ آن

  .جامع خدمات مهندسی ساختمان کشور یاندازی سامانه ایجاد و راه -21-18

ماه   6ظرف مدت    گانههفتی  هادر رشتهشرح خدمات فنی و مهندسی    یتهیه  -21-19

 . جهت تصویب و ابالغ آن عمومی  هیئتارائه به شدن این قانون و االجرا پس از الزم

مجازی   برگزاری انتخابات با حضور فیزیکی یا حضور  ینامهتهیه و تنظیم نظام  -21-20

های تخصصی جهت پیشنهاد به  و گروه  هااستان سازمان    ، برای انتخاب ارکان سازمان  اعضا

 . تصویب و ابالغ آن ، عمومی برای بررسی  هیئت

گذاری اشخاص و مؤسسات تالش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه   -21-21

های المنفعه و همکاری با دستگاهعام  تأسیسات و مستحدثات عمرانی، های مسکندر طرح

 .هادر ارتقای کیفیت این گونه طرح اجرائی

 . این قانون (22) یشورای مرکزی براساس مفاد ماده یرئیسههیئتانتخاب  -21-22

پیشنهاد  تهیه  -21-23 بازنگری  نظام  و  مالی، معامالتی، گروه نامه انواع  اداری،  های  های 
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نمایندگی دفاتر  عمومی  مجمع  نظام  تخصصی،  سایر  مورد  نامه و  سازمان    نیازهای  برای 

  .هاعمومی جهت تصویب و ابالغ آن  هیئتبه  هااستان 

سرفصل   یتهیه  -24-25 و  دورهمحتوا  اخذهای  جهت  آموزشی  ارتقای    ،های  و  تمدید 

حرفهپروانه  صالحیت  کمیته های  وظایف  شرح  و  حقیقی  اشخاص  استان،    ی ای  آموزش 

هزینه  و  به  مدرسان  ارائه  جهت  آموزشی  خدمات  منظور  های  به  و شهرسازی  راه  وزارت 

 . تصویب و ابالغ آن

بر    -21-25 ملی ساختمان  نظارت  مقررات  مستمر  ترویج  و  سازمان   با همکاریآموزش 

 . هااستان 

مناسب در    یارائه   -21-26 ایجاد بستر  به منظور  راه و شهرسازی  وزارت  به  پیشنهادات 

کنسرسیومصادرات   و  ساختمان  مهندسی  و  فنی  سخدمات  صنعتیهای  سازی، اختمانی، 

شیوهانبوه و  تسازی  نوین  پروژهأهای  مالی  منابع  رتبه  ،هامین  و  کیفیت  مدیریت  بندی 

 .هاساختمان

   .مندان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازیآئین دادرسی انتظامی حرفه یتهیه -21-27

عمومی جهت    هیئتسازمان استان و پیشنهاد به    ی مالی سازمان،نامهآئین  یتهیه  -21-28
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 . تصویب و ابالغ آن

های سازودستورالعمل طراحی و اجرای ساخت یهمکاری با بنیاد مسکن در تهیه -21-29

 .های متفاوتآور و مقاوم به تفکیك مناطق و اقلیمی مبتنی بر مصالح بوم ئاقلیمی روستا

اطالعات ساختمان  سیستم مدل  یتهیه  -21-30 با  ویند ساختادر فر  (BIM)سازی  ساز 

 . همکاری وزارت راه و شهرسازی

بیمه  یتهیه  -21-31 عمومی  مادهشرایط  موضوع  ب  (28)  یهای  قانون  صورت  ه  این 

 . عالی بیمهمشترک با وزارت راه و شهرسازی و شورای

ذیل   یراستای اجرای تبصرهید تشکیل هرگونه تشکل و صنف در  یأبررسی و ت   -32-21

 . این قانون حسب درخواست سازمان استان  (29) یماده

 .هااستان انتخابات سازمان  اجرائی هیئتانتخاب اعضای  -21-33

  شورای مركزی  یرئيسههيئت  -22 یماده 

رئیس، یك  ای متشکل از یك رئیس، یك نائب رئیسههیئتشورای مرکزی دارای    -22-1

اعضاو یك خزانه ، یك منشی  دبیر   بین  از  نسبی  آراء  اکثریت  با  است که  شورای   یدار 

سال و رئیس   2دار برای مدت  رئیس، دبیر، منشی و خزانه ب ئکه نا  شوندمرکزی انتخاب می
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   گردند.سال تعیین می  4سازمان برای مدت 

شهرسازی  -22-2 و  راه  مرکزی  ،وزیر  شورای  محسوب   ،رئیس  نیز  سازمان  رئیس  که 

 نماید.جمهور معرفی میرا جهت صدور حکم به رئیس ،شودمی

این    اجرائی  ینامهشورای مرکزی در آئین  یرئیسههیئترئیس و    اهم وظایف  :تبصره

 .گرددقانون تعیین می 

  مسئوليت و نمايندگي سازمان  – 32 یماده 

و نمایندگی سازمان در مراجع    اجرائی مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی و مسئولیت  

 .المللی با رئیس سازمان استملی و بین

  شورای انتظامي مركزی  -24 یماده 

  5مجزا است. هر یك از شعب مرکب از    یشعبه   3دارای    شورای انتظامی مرکزی  -24-1

یك عضو با معرفی شـورای مـرکـزی عمومی و    هیئتبا معرفی  عضو آن    2  نفر عضو که 

 ( 11) یشهرسازی که همگی باید دارای شرایط مادهو و یك عضو دیگر با معرفی وزیر راه  

انتخاب  سال    4یه برای مدت  ئقضا  ییس قوهئنفر حقوقدان با معرفی ر  یكقانون باشند و  

نفر رسمیت یافته و آرای  4 ا حضورشورای انتظامی مرکزی ب یشوند. جلسات هر شعبه می
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 . االجراستی موافق، قطعی و الزمأر 3صادره با حداقل 

  کنند ی م  نییشعبه تع  ریخود را به عنوان دب  ن ینفر از ب  كی  ك، ی  یشعبه   یتبصره: اعضا

 یانتظام یشورا  ی. احکام اعضاباشدیم یمرکز یانتظام یشورا سیرئ كی یشعبه   ریو دب

 . گرددیصادر م یراه و شهرساز ریتوسط وز

اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و قبول تعارض منافع را فراهم    زمانهمتکفل    -24-2

 .گیردنفعان، مورد پیگرد انتظامی و قضائی قرار می ذیورد ممنوع و با شکایت هر یك از  آمی

ای خواهد  نامهآئیناساس    بر  مندانحرفه   آئین دادرسی رسیدگی به تخلفات بدوی  -24-3

ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت راه و شهرسازی و دادگستری   6بود که حداکثر  

وزیران    هیئتو به تصویب  شده  با مشارکت وزارت کشور و شورای مرکزی سازمان تهیه  

 . رسدمی

  كارآموزی  یه دور – 25 یماده 

پروانه دریافت  متقاضی  حرفه   یاعضای  رشته صالحیت  در  و   یگانه هفتهای  ای  اصلی 

که در   به نحوی  یابه مدت معین    پس از فراغت از تحصیل  ،نداهای مرتبط موظفرشته 

قانون    اجرائی  ینامهآئین برای  این  پایه که  و  رشته  می   یهر  تعیین  در  تحصیل  شود، 

خود، تحت نظارت سازمان استان کارآموزی نمایند.    یهای تخصصی مربوط به رشته زمینه
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ملزم به    اجرائی   ینامهآئین و حقوقی وفق    یك  یحداقل پایه  حقیقی   اشخاص  مندانحرفه

 . باشندپذیرش کارآموزان موضوع این ماده می

ی، پس از فراغت از تحصیل،  ئفعالیت اعضای متقاضی، در مناطق روستا  یسابقه   :تبصره

ید آن بنیاد و به شرح  یأب اسالمی با ت های بنیاد مسکن انقالها و برنامه اولویت اساس    بر

ی که در این خصوص توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و ابالغ خواهد  ئهادستورالعمل

 . شد، به عنوان دوران کارآموزی مورد قبول خواهد بود

  استان نظارت بر عملكرد سازمان - 26 یماده 

  باو    هااستان مکلف است ضمن بررسی عملکرد سازمان    شورای مرکزی سازمان  -26-1

تخلف،   احراز  صورت  در  و  بدهد  را  الزم  تذکرات  مورد  حسب  بازرسان،  گزارش  بررسی 

به   را  متخلف  انتظامیاشخاص  از    شورای  انحراف  دلیل  به  که  در صورتی  نماید.  معرفی 

ی مرکب از وزیر  هیئت  ا الزم بداند، موضوع را درها رل هر یك از آناهداف سازمان، انحال

رأی  2با  هیئت  آن یس سازمان مطرح نماید. تصمیمئ راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و ر

 .االجرا خواهد بودموافق الزم
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 4مدت  به  حداکثر  شورای مرکزی  ،  هااستان  یك از سازمان  در صورت انحالل هر  -26-2

 .دار مسئولیت سازمان مذکور خواهد بود ماه تا برگزاری انتخابات مجدد عهده

  ارجاع امور كارشناسي -27 یماده 

ها قانون خدمات کشوری، مراجع قضائی و شهرداری  5  یموضوع ماده  اجرائیهای  دستگاه

مراجع  دیگر    ، اشخاص حقیقی و حقوقی وو سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان

سیسات و شهرسازی مرتبط أ، تصنعت ساختمان  یمسئول در ارجاع امور کارشناسی در حوزه

کارشناسی    یمند دارای پروانهاز خدمات کارشناسی اشخاص حرفه   ندا، مکلف با این قانون

این    اجرائی   ینامهاستفاده نمایند. جزئیات این ماده در آئین   ساختمان  مهندسینظام رسمی  

 .گرددقانون تعیین می 

 

 فصل سوم: امور صنوف ساختماني 

 
   تضمين كيفيت   ای ونظام مسئوليت حرفه - 28 یماده 

 ی ارائه   ند، هرگونه وظیفه واتمامی مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موظف   -28-1

 یبیمه  یمندان به شرط ارائه خدمات مهندسی ساختمان موضوع این قانون را صرفاً از حرفه
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 .ای بپذیرندمسئولیت حرفه

ند صدور گواهی پایان کار را منوط  امراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موظف   -28-2

نمایند.   مشترکصورت  ه  ب  سازندهو  کار  صاحبتضامین کیفیت ساختمان از طرف    یبه ارائه 

و و دوره  شرایط، حدود و شمول  تناسب کیفیت مصالح  به  بیمه  زمان  مسئولیت   یمدت 

  .گرددی این قانون تعیین میئاجرا ینامهاساس آئین  مهندسان بر 

شخص حقیقی    یمسئولیت صحت انجام هر وظیفه و خدمات مهندسی بر عهده  -28-3

ای توسط شخص  خدمات حرفه یمند مربوطه است و در صورت انجام وظایف یا ارائه حرفه

 .خدمت، مشترکاً مسئولیت دارند یدهندهحقوقی، مدیرعامل به همراه شخص حقیقی ارائه 

ها مسئولیت و تعهد مندرج در بند فوق، نافی مسئولیت و تعهد شهرداری  -1  یتبصره

ربط و رافع جبران  در قبال تکالیف قانونی ذی  کنترل ساختمان  یمراجع صدور پروانه و سایر  

 . زیان حاصل از آن تخلفات نیست

تجهیزاتم  سازندهو  کار  صاحب  -28-4 از مصالح،  استفاده  و    ،سئول  استاندارد  تأسیسات 

 . باشندفنی و ملکی می یها در طی مدت تضمین مندرج در شناسنامهصحت کارکرد آن

را منوط به  ـان کـایـند صدور پامکلف  اجع صدور پروانه و کنترل ساختمانمر  -28-5 ار 
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انون از  ـاین ق  (28)  یهای موضوع مادهفنی و ملکی به همراه بیمه   یویل شناسنامه ـتح

 ی سازمان استان و تهیه   یفنی و ملکی وظیفه   ینمایند. صدور شناسنامهکار  صـاحب رف  ـط

 است.  ناناظر ییید آن بر عهدهأو ت سازنده یآن برعهده

فنی و ملکی ساختمان   یصدور شناسنامه  یهزینه  یمحاسبه  ینحوه  -2  یتبصره

ی این قانون  ئاجرا  ینامهینئای ساخت در آها و قیمت منطقهبندی ساختمانمتناسب با گروه

 . شودتعیین می

ند در هنگام ثبت معامالت امالک نسبت به  ادفاتر اسناد رسمی موظف  -3 یهتبصر

وجود   نقشه  یشناسنامه احراز  ملکی،  و  نگهداشت    یفنی  انطباق  گواهی  و  چون ساخت 

ساختمان، به عنوان اسناد الزم برای انتقال سند اقدام نمایند. وزارت راه و شهرسازی مکلف 

سازمان    برایاین قانون را    (32)  یههای مندرج در ماد های الزم در سامانهاست دسترسی 

 .ثبت اسناد و امالک کشور برقرار سازد

سال از ن ماده و شرایط عمومی آن، حداکثر ظرف مدت یكهای موضوع ایبیمه  -28-6

 عالیشورایو  ، شورای مرکزی  تاریخ ابالغ این قانون، مشترکاً توسط وزارت راه و شهرسازی

 . باشدمی وزیران خواهد رسید و اجرای آن الزامی  هیئتبه تصویب آماده و  بیمه
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مسئول جبران خسارت    ،استنکاف نمایندگر که از اجرای این حکم  های بیمه شرکت  -28-7

 . متناسب با زیان خواهند بود

حرفه  -28-8 حقیقی  اعضای  درخواست  است حسب  مکلف  استان  فاقد سازمان  که  مند 

کنند، آنان را  ای خود استفاده میصالحیت حرفه   یباشند و از پروانهمزدبگیری می   یرابطه 

مین اجتماعی معرفی نمایند. اعضای  أسازمان تنام به  ای جهت ثبتعنوان مشاغل حرفه ه  ب

بیمه تفوق  یمشمول  قانون  مزایای  تمام  از  بهره أالذکر  اجتماعی  و  مین  شد  خواهند  مند 

باشد. جزئیات این  مین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان استان می أسازمان ت

 .گرددتعیین میی این قانون  ئاجرا ینامهدر آئین مین منابع مالی آن أو تبند 

صندوق  » ندامرکزی موظف  یوزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مشترکاً با بیمه  -28-9

سیس  أ ماه پس از ابالغ این قانون ت  6ظرف حداکثر    را  ن«کیفیت ساختما  یتضمین بیمه

 گردد. ی تعیین میئاجرا ینامهجزئیات این بند در آئین  .نمایند

  نظام صنفي ینامهين ئآ -29 یماده 

قانون  (  52)  یموضوع ماده ت«عالی نظار  ئتیه»  ضووزارت راه و شهرسازی به عنوان ع

نظام صنفی مکلف است ضمن هماهنگی با وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت  

صنوف ساختمانی و تشکیالت صنفی کارهای   یصنفی برای فعالیت کلیه  نظام  ینامهینئآ
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سازی و مشاوران امالک را برابر قانون نظام صنفی  صنعتی  ،سازیساختمانی، تشکیالت انبوه 

 .وزیران پیشنهاد دهد ئتیهماه تهیه و جهت تصویب به  6 کشور ظرف مدت

الذكر ممنوع بوده فوق   ینامهگونه تشکل و صنف خارج از آئين تشکيل هر  :تبصره

شورای مركزی   با تصويبو در صورت نياز صرفاً با معرفي از سوی سازمان استان و 

 .پذير استاين ماده امکان ینامهمبتني بر آئين

 

 مقررات فني و كنترل ساختمان  فصل چهارم: 

   و كنترل ساختمان    مراجع صدور پروانه -30 یماده 

مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مندرج در قانون تعاریف محدوده و    یکلیه  -30-1

 یبرای صدور پروانه  (1384مصوب  )ها  تعیین آن  یو نحوه  هاشهرکحریم شهر، روستا و  

ساخت مجوزهای  و  در  وساختمان  بهسازی  و  بازسازی  اساسی،  تعمیرات    ی هامحلساز، 

مند و  که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی حرفه  ی را خواهند پذیرفتئهایادشده، تنها نقشه 

یید شده باشد. مسئولیت کنترل صالحیت این اشخاص  أدر حدود صالحیت مربوط امضا و ت 

   .باشدسازمان استان می  یبر عهده
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ی مرجع صدور پروانه و ی باالترین مقام اجرائعهده  بر  (1-30)اجرای صحیح بند    -30-2

و شخص متخلف به مراجع    شودی مکنترل ساختمان بوده و عدم اجرای آن جرم محسوب  

  .گرددیمی معرفی قضائ

و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مسئول پیگیری از وقوع   هایشهردار  -30-3

  ها تیمسئول  یو در صورت عدم پیگیری کلیه  باشندیم تخلفات اعالم شده از سوی ناظران  

 . باشدیمها آن یبر عهده

، مسئول بازرسی و کنترل  و کنترل ساختمان  و سایر مراجع صدور پروانه   هایشهردار  -4-30

عمل خود   ینگهداشت، تعمیر، بازسازی یا بهسازی ساختمان حوزه  یو نحوه   سازوساخت

در صورت قصور    . باشندی مساختمانی    یمصوب وفق مندرجات پروانه   یهانقشه صرفاً مطابق  

  یقضائ  حسب مورد به محکومیت  و کنترل ساختمان،  و سایر مراجع صدور پروانه   هایشهردار

 . محکوم خواهند شد

  سازنده ناظر و  -31 یماده 

به    یهانقشهدر مواردی که    -31-1 پروانه    هایشهردارتسلیمی  و  و سایر مراجع صدور 

  ،شودی مو یا تعهد نظارت    امضاساختمان و تفکیك اراضی توسط اشخاص حقوقی  کنترل  

 . گرددیمتعیین ( 3-28) بند مفاد مندرج در  بر اساسمسئولیت 



 

58 

 

 1374  بمهندسي و كنترل ساختمان مصو ح قانون نظامنويس اصالپيش
 

 

احداث ساختمان با مندرجات    عملیاتناظر مکلف است مطابقت یا عدم مطابقت    -31-2

رعایت مقررات ملی ساختمان را به مرجع صدور مصوب و    یهانقشهساختمان و    یپروانه 

ارائه   و کنترل ساختمان  پروانه ناظر تخلف    یگزارش نماید. عدم  به موقع گزارش توسط 

 .گرددیم این قانون به تخلف رسیدگی  اجرائی ینامهآئین  بر اساسو  گرددیممحسوب 

وظایف موضوع   یبر انجام همه   ،به صورت مستمر  ،سازمان استان مکلف به نظارت  -31-3

این قانون است. سازمان    (32)  یماده  یهاسامانهگزارش جهت درج در    یو ارائه  (2-31)  بند

تخلف، گزارش    ا هر گونهترک فعل و ی   یمکلف است در صورت مشاهده  همچنین  استان

 .را به شورای انتظامی استان ارائه نماید

بین مایفقرارداد    بر اساس  ،نظارت  تعهد  یصدور برگه   پس از  ناظران  یالزحمهحق  -31-4

 . قابل پرداخت خواهد بود ،توسط سازمان استان و ناظر کارصاحب

ساختمانی   یهاکارگاهحضور ناظران حقیقی و حقوقی در محل  ینحوه -1 یتبصره

با گروهآن  یالزحمهحق و میزان   این    اجرائی  ینامه، در آئینهاساختمانبندی  ها متناسب 

 .گرددی مقانون تعیین 

، به احداث بنا مطابق مندرجات  کارصاحب مکلف است ضمن انعقاد قرارداد با    سازنده  -31-5
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منجر به    کهیطوربه مصوب و ضوابط و مقررات این قانون،    یهانقشه،  ساختمان  یپروانه 

شود، کار  صاحببا   مشترکاًکیفیت  تضمین    یبیمه  یفنی و ملکی و ارائه   یصدور شناسنامه

 اقدام نماید.  

استخ  تواندیم  سازنده  -31-6 جزء  پیمانکار  ساختمان،  مختلف  مراحل  نماید. برای  دام 

 . باشدی نم سازندهو وظایف  هاتیمسئولاستخدام پیمانکار جزء نافی 

و    حقیقی   اشخاصحدود و شرایط واگذاری اجرای عملیات ساختمانی به    -2  یتبصره

  اجرائی   ینامهینئدر آ  هاساختمانبندی  ی و گروه ئجغرافیا  ،متناسب با شرایط محلی  حقوقی

 .گرددی ماین قانون تعیین 

  هاسامانه -32 یماده 

سازی مدلسیستم  موظف است    با همکاری شورای مرکزی  وزارت راه و شهرسازی  -32-1

ساختمان فرایند    (BIM)  اطالعات  شناسنامه   سازو ساختدر  صدور  ملکی    ی و  و  فنی 

مقررات،   تدوین  نماید.  فراهم  را  ساختمان  و   یهانامهوه یشو    هانامهن یئآالکترونیك  فنی 

 . این قانون خواهد بود اجرائی ینامهآئین مربوطه مطابق  اجرائی

سازی اطالعات و رعایت اصل عدالت  مکلف است با هدف شفاف   شورای مرکزی  -32-2

ماه  6ساختمان کشور را ظرف مدت خدمات مهندسی  جامع ی، سامانه نظارت در توزیع کار
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کلیه راه   یاگونه به   که  نماید  سازمان،    یاندازی  حرفه   یهاسازمان امور  با  استان و  مندان 

مدیره و  ئتیهشدن از جمله برگزاری مجامع و انتخابات، انتشار مصوبات  قابلیت الکترونیکی 

با اعمال حدود نظارت  ارجاع کار   ،صدور و تمدید پروانه  ،هانه یهز، امور مالی و  سهیرئئتیه

 ها گزارش و    یمندحرفه  یمندان، به عنوان کارنامه حیت، ظرفیت و سوابق فعالیت حرفهالص

رکرد خدمات مهندسی، فرایندهای اساختمانی، فرایند خدمات مهندسی، انتشار ک یهافرمو 

فنی و ملکی صرفاً از طریق    یدر شورای انتظامی و صدور شناسنامه  دادرسی   ،اداری و مالی

سامانه صورت پذیرد. موضوعات مندرج در سامانه و همچنین سطوح دسترسی به اطالعات  

اعضای سازمان   و  ارکان  تعیین    اجرائی   ینامهآئین در    هااستان برای  قانون  . گرددیماین 

 مرکزیشورای  بر کارکرد سامانه را دارد و    عالیه  نظارت  یوزارت راه و شهرسازی وظیفه 

 . سامانه گزارش ارائه نماید در خصوصمکلف است حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی 

مرکزی  –32-3 اطالعات    شورای  است  با    یهاشرکت مکلف  مرتبط  مهندسی  و  فنی 

برقرار    یاز طریق سامانه   را   باشندی محقوقی سازمان استان    عضوکه    سازوساخت مذکور 

 .نماید
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قانون مدیریت خدمات    (5)  ی اجرائی و خدماتی موضوع ماده  یها دستگاه  یکلیه  -4-32

، هانیزم  یتاطالعات مربوط به وضع  یکلیه  سال 2حداکثر ظرف مدت    اندموظفکشوری  

مستحدثات،  هاساختمان طراحی،    یهاطرح،  بر  حاکم  الزامات  و  شهری  عمران  و  توسعه 

 یعمران شهری و اطالعات و شناسنامه  برداری و نگهداری ساختمان واجرا، بهره  نظارت،

بهرهفنی   به منظور  را  امالک    یبرداری در سامانه و ملکی ساختمان  به اطالعات  مربوط 

پیش از صدور   اند موظفمراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان    یبارگذاری نمایند. کلیه

سامانه   یهای گواهو    هاپروانه  مندرجات  با  آن  مفاد  انطباق  صورت    ساختمانی،  به  را 

آن   بر  و  کنترل  استعالم،  مذکور  الکترونیکی  مراجع  نمایند.  اقدام  تمامی   اندمکلفاساس 

ار این فوق بارگذاری نمایند. اعتب  یصادره پس از تصویب این قانون را در سامانه   یهاپروانه 

 . گرددی م نیتأمراه و شهرسازی  وزارتسنواتی ی سامانه هر ساله در بودجه 

  ساخت  یهای فناورمقررات ملي ساختمان و كيفيت   -33 یماده 

بازرسی و  برداری، نگهداری،  اصول و قواعد فنی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره  -33-1

که رعایت    هاساختمانو بازسازی  گودبرداری    ،مرمت و بهسازی، نوسازی، تخریبکنترل،  

از  آن اطمینان  منظور  به  بهره  نیتأمها  بهداشت،  صرفه ایمنی،  آسایش،  مناسب،   ی دهی 

همچنین و  به    اقتصادی  است،  ضروری  فرهنگی  تاریخی  هویت  و  زیست  محیط  حفظ 
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قواعد و ترتیب  ،  شمول این اصول  ی. حوزه شودیموزارت راه و شهرسازی تدوین    یوسیله

ها در بازرسی و ترویج آن دار کنترل،  د اختیارات و وظایف نهادهای عهدهها و حدواجرای آن

با همکاری   خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی  یانامه نیئآهر مبحث به موجب  

اصول و قواعد فنی و   ی. مجموعه رسدی موزیران  ئتیهتهیه و به تصویب  شورای مرکزی

 .دهندی مرا تشکیل « مقررات ملی ساختمان» هاکنترل و اجرای آن ینامهآئین

سال با همکاری   یك وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت    -1  یتبصره

شورای مرکزی اقدام به تدوین و ابالغ مقررات ملی ساختمان با لحاظ شرایط اقلیمی متفاوت 

 .در نقاط مختلف کشور نماید

و شورای مرکزی    بنیاد مسکن انقالب اسالمی مکلف است با همکاری  -2  یتبصره

مدت   ظرف  قانون،  این  اهداف  بر  اجرای ل  سا  یكمبتنی  و  طراحی  دستورالعمل 

آور و مقاوم را به تفکیك مناطق و  ی مبتنی بر مصالح بوم ئهای اقلیمی روستاسازوساخت

تدوین نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است مراتب بررسی و تدوین   متفاوت  یها میاقل

 . ی را به انجام رساندئ ستارو سازوساخت مقررات ملی نظام 

شهرسازی با همکاری   توسط وزارت راه وبار  سال یك  4مقررات ملی ساختمان هر    -33-2
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 .ردیگیم مورد بازنگری قرار شورای مرکزی 

های ساختمانی  یید قابلیت اجرای مصالح و فناوریأو شهرسازی مسئول توزارت راه    -3-33

شرکت  تمامی  دانشاست.  و  های  زمینهکنندگان  تولیدبنیان  ساخت فناوری  یدر  های 

و شهرسازی   وزارت راه  های الزم را ازییدیهأبرای موضوع فعالیت تولیدی خود ت  اندمکلف

 . دریافت نمایند

  اجرای مقررات ملي ساختمان -34 یماده 

م  -34-1 اجرا،  ال مقررات ملی ساختمان  و   مشاوره،ک طراحی، محاسبه، نظارت، ساخت 

 ها بهکنترل و نگهداری از ساختمانبازرسی وبرداری،  ، بهره تخریب، گودبرداری، نوسازی

است.   فوق  خدمات  و  وظائف  صحت  تشخیص  در  قانونی  مرجع  و  حاکم  اصل  عنوان 

کنشهرداری و  پروانه  صدور  مراجع  سایر  و  روستاها  و  شهری  امور  و  ساختمان    ی، ئترل 

های ، صاحبان حرفه(از نظر معیارهای فنی)های دولتی و عمومی  ساختمان  یکلیه سازندگان  

های خصوصی در  ساختمان  سازندگانمالکان و    ،کارفرمایان  ،شهرسازی  ،مهندسی ساختمان

و ضوابط شهرسازی را    (33)  یند مقررات ملی ساختمان موضوع مادهاسراسر کشور مکلف

نمایند یادرعایت  مقررات  و مقررات شهرسازی  شده. عدم رعایت  این    و ضوابط  از  تخلف 
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 .شودقانون محسوب می 

و  وزارتخانه   –1  یتبصره راه و شهرسازی، کشور  به  مکلف  متصهای  توجه  با  اند 

 ی ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه   اجزاء  قعیت هر محل، آن دسته از مصالح وامکانات و مو

 از تاریخ  .ی احصا و آگهی نمایندئهااستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست 

کلیهاعالم توزیع  ،تولیدکنندگان  ی،  و  مصالحواردکنندگان  ساختمانی   کنندگان  اجزای  و 

 . شده خواهند بودتوزیع و استفاده از مصالح استاندارد، موظف به تولید

به    و رئیس سازمان  تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازیاز تاریخ    -2  یتبصره

 . دنگردعالی استاندارد منصوب میعضویت شورای 

ساختمان  -34-2 نگهداشت  منظور  تمامی ذی به  موجود،  ساختمان  های  مدیران  و  نفعان 

استفاده نمایند. در صورت  بازرس نگهداشت  از خدمات    ند برای نگهداشت ساختماناموظف

  اجرائی   ینامهبر اساس آئین  نفعان ساختمان از بازرسی نگهداشت ساختماناستنکاف ذی 

 . این قانون اقدام خواهد شد
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عملیات   -3-34 هرگـونه  برای  هستند  مکلف  ساختمان  کنترل  و  پروانه  صدور  مراجع 

منو را  اسـاسی ساختمانی، صـدور مجـوزهای مربوطه  از خـدمات تعمیرات  استفاده  به  ط 

 .مند نمایندرفه شخص ح

  نظارت عاليه  -35 یماده 

مسئولیت نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و مقررات    -35-1

که    یو روستائ  های توسعه و عمران شهریها و طرحملی ساختمان برای تمامی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی   یها الزامی است، بر عهده اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن

ند امکلف  (34)  ی شده در مادهالذکر، مراجع و اشخاص یاداست. به منظور اعمال نظارت فوق

های فنی الزم را در اختیار  ب جایگاه قانونی، اطالعات و نقشه در صورت درخواست و به تناس

  راه و شهرسازی  کل  یارهادوزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی یا  

ای، سرزده یا پس از دریافت شکایت موردی  ساً به صورت کنترل نمونه أاستان مکلف است ر

، با ذکر نماید و اگر در موردی به تخلفی برخورد نماید  نسبت به رسیدگی و بازرسی اقدام

کار را به مرجع صدور پروانه و کنترل   یادامه  یا  توقف  ،حو مستندات دستور اصال  دالیل

ع را از مراجع نموده و تا رفع تخلف، موضو  کار اعالمصاحبمند و  ساختمان، شخص حرفه 

ی نیز پیگیری نماید. مرجع صدور پروانه و  ئمذکور پیگیری و در صورت لزوم از مراجع قضا
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ساخ بالکنترل  است  موظف  دستور تمان  وصول  از  پس  ادامه  فاصله  از  عملیات   یتوقف، 

ربط  عمل آورد. در اجرای این تکلیف، تمامی مراجع ذیه ساختمانی تا رفع تخلف ممانعت ب

ح  اشخاصی که در اجرای این ماده از دستور اصال  یباشند. کلیهمکلف به همکاری الزم می 

ه مراجع و محاکم مربوطه معرفی  حسب مورد ب  ،کار استنکاف ورزند  ییا جلوگیری از ادامه

 . شوندمی

اینهزینه  -2-35 موضوع  خدمات  بودجه  ماده  های  در  لحاظ    یساالنه  دولت  عمومی 

این بند توسط سازمان استان ممنوع   خدمات موضوعو تسهیل  مین هزینه  أشود. هرگونه تمی

 .شودبوده و تخلف محسوب می 

  موارد منع قانون -36 یماده 

وکول به داشتن ( این قانون م 4)  یها و امور موضوع مادهکسب و پیشه در محل   یاخذ پروانه 

تخلف از قانون  شده اقدام به امور زیر  های یادای خواهد بود. در محلمدارک صالحیت حرفه

 : شودمحسوب می

اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدارک صالحیت در امور فنی که اشتغال به    یمداخله  -الف

 . آن مستلزم داشتن مدرک صالحیت است

 .اشتغال به امور فنی خارج از حدود صالحیت مندرج در مدرک صالحیت -ب
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فنی بدون  سسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات  تأسیس هرگونه مؤ   -ج

 . داشتن مدرک صالحیت مربوط

اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض   زمانهم اجتناب از تکفل    -د

 .را فراهم آورد

پروانه  دارندگان  حرفه تبصره:  صالحیت  اخذ  ی  به  نیاز  خود  فعالیت  محل  جهت  ای 

 . کسب و پیشه ندارند یپروانه 

 

 رويج فصل پنجم: آزمون، آموزش و ت

 آموزش و ترويج آزمون،  -37 یاده م 

پروانه  برگزاریشرایط    -37-1 صدور  جهت  حرفه  یآزمون  برگزاری صالحیت  و  ای 

 .گردداین قانون تعیین می اجرائی ینامهآئین و ارتقا در  های آموزشی به منظور تمدیددوره

به    که  ،منابع خوددرصد از  10به میزان    حداکثرساله    سازمان استان مکلف است هر  -2-37

منظور ترویج  ه  برای انجام آموزش اعضای سازمان، ب را  تصویب مجمع عمومی رسیده باشد،  

 .فناوری در صنعت ساختمان اختصاص دهد یمقررات ملی ساختمان، پژوهش و توسعه
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 : سايرصل ششمف

  و سازمان استانهای سازمان هزينه  -38 یماده 

، اهای پرداختی اعضاز محل حق عضویت  هااستان سازمان  های سازمان و  هزینه  -38-1

آزمون  یصدور شناسنامه برگزاری  و ملکی،  به حرفه،  فنی  ورود  اعطاکمكهای  ی ئهای 

ارائه  دولت، خدمات پژوهشی، فنی و   ینهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای 

 یالزحمهدرصدی از حق   آموزشی و مهندسی و   آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمك

 مین خواهد شد. ها، تأبه آن خدمات مهندسی  ارجاعبابت  ،دریافتی اعضا

های کرد منابع مالی و هزینه مالی سازمان و سازمان استان در هزینه   ینامهآئین  -38-2

ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی به  نامهینئاساس آ  بر سازمان استان سازمان و  

 .شودجهت بررسی و تصویب ارائه می عمومی  هیئت

انباشت پول  -3-38 از سهم  در حساب  و سود آن  هرگونه  ناشی  های سازمان استان که 

سازمان موظف است  باشد.  مربوطه می  ناظرانمتعلق به  ، های ساختمانی استنظارت پروژه

مند شخص حرفه به صورت مجزا برای هر    واسط  کار الزم برای تعریف حساب بانکیوساز
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ن ناظر، در  اسهم مهندس  یالزحمهکه ضمن پرداخت به موقع حق   نماید  تنظیمای  را به گونه 

جزئیات این  .  نیز مشخص و پرداخت نمایدشده را  از سود انباشت   ناظرانسال سهم    پایان هر

 . قانون تعیین خواهد شد اجرائی ینامهبند در آئین 

  مين مالي برای اهداف ترويجي أ ت -39 یماده 

ند در هنگام پرداخت صورت وضعیت به  ان امور مالی موظفحسابان و مسئوالذی  -39-1

از دریافتی )دو در ده هزار(    0002/0های عمرانی کشور معادل  مشاوران و پیمانکاران طرح

شهرداریآن و  کسر  را  معادل  ها  هزار(   001/0ها  در  هزینه   )یك  واحدهای   یاز  ساخت 

مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله 

ول و به  شود از سازندگان وصکشور تعیین می  وزارت راه و شهرسازی و وزارت  یبه وسیله 

اساس    واریزی بر  وجوه  صد(در)صد  %100حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل  

در اختیار وزارت راه و    ،گرددبینی میسنواتی پیش   یردیفی که به همین منظور در بودجه 

 . شهرسازی قرار خواهد گرفت

تدوین مقررات ملی کل مبلغ موضوع این ماده همه ساله صرف انجام مطالعات و    -39-2

ی مهندسی این قانون، اعم از امور کنترل ساختمان، اعتال  (33)  یساختمان موضوع ماده

 ( 37)  یهای موضوع مادههمچنین فعالیتکمك به سازمان و سازمان استان و ساختمان و 
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ای زاری مسابقات حرفه های آموزشی در سطوح مختلف، برگاین قانون اعم از برقراری دوره

 . بود خواهد ایی صالحیت حرفههای صدور و تمدید پروانه مین هزینه أصصی، تو تخ

  اجرائي نظام فني و  -40 یماده 

طرح مورد  دارادر  تملك  سرمایهیئهای  دستگاههای  نهادها  اجرائیهای  ای  از   یئو  که 

کشور و ضوابط    ییکپارچه  اجرائیشوند، نظام فنی و  مالی می  مینأعمومی کشور ت  یبودجه 

 . باشدمنبعث از آن نافذ می 

راه  تبصره:   و  وزارت  برنامه  سازمان  با همکاری  مشترکاً  است  موظف  و شهرسازی 

مرتبط و مشابه در    ضوابط فنی   یی کلیهئضمن شناسا  مرکزی  شورای   و  کشور  یبودجه 

ها در نمودن آنلحاظسازی و  یکسان  ،نسبت به بررسی و مقررات ملی،    اجرائینظام فنی و  

 .نمایدسال اقدام   2ی ساختمان ظرف مدت مقررات مل

  اجرائي ینامهی آئين تهيه  -41 یماده   

ظرف   حداکثر  است  مکلف  شهرسازی  و  راه  تهیه  6وزارت  به  نسبت   ی کلیه  یماه 

 هیئتو تصویب آن در  با همکاری شورای مرکزی سازمان  این قانون اجرائیهای نامهآئین

 1374مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  با ابالغ این قانون، قانون نظام وزیران اقدام نماید.  

های نامهآئین این قانون تصویب نشده است،    اجرائی های  نامهآئین شود و تا زمانی که  نسخ می 
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 1374  بكنترل ساختمان مصو مهندسي و  ح قانون نظامنويس اصالپيش
 

بعدی آن، منوط به آنکه با مفاد این قانون مغایرت نداشته    الحاتو اص  1375قانونی مصوب  

 . االجرا خواهد بودالزم  ،باشد

 

به كميسيون    1401  ماهدر ارديبهشت   ،تبصره  31ماده و    41مشتمل بر    ،قانون فوق

 عمران مجلس شورای اسالمي پيشنهاد گرديد. 
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