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  بسمه تعالي

  
 گفتار پيش

  
ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجـود در عرصـه   ملّي مقررات 
ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عـالي تـأمين ايمنـي، بهداشـت،      ساختمان، بي

سالمت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهـداف مـذكور   
يفيت و افزايش عمر مفيد ساختمانها مي گردد. براساس اين اهميت، ارتقاي كموجب 

تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان 
شهرسـازي   شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسـكن و  كشور محسوب مي

قـررات ملّـي   آغاز و با مشاركت جامعه مهندسي كشور و در قالب شـوراي تـدوين م  
وقفه سير تكامـل خـود را    هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي ساختمان و كميته

طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده 
و مطابقت آنها با مقتضـيات شـرايط كشـور از حيـث اقتصـادي، فنـي، فرهنگـي و        

كار قرار گرفتـه اسـت كـه پـس از     اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور 
  تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعه مهندسي قرار خواهد گرفت.
ها،  نامه در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آئين

كنندگان الزم است  شود و استفاده استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي
االجـرا بـودن، قلمـرو، حـدود      از نظر هدف از تهيه هر مدرك، الزمبه تفاوتهاي آنها 

تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشـند كـه در مـورد    
  توان ويژگيهاي زير را بر شمرد: مقررات ملّي ساختمان مي

 »االجرا است.  در سراسر كشور الزم» مقررات ملّي ساختمان 
  شود.  به طور خالصه و اجمالي تدوين مي» تمانمقررات ملّي ساخ«احكام 
  اين مقـررات فاقـد مـوارد    » مقررات ملّي ساختمان«با توجه به الزامي بودن

 اي و راهنمايي است.  توصيه



 »بر هر گونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احداث » مقررات ملّي ساختمان
 اكم است. بنا، تغيير كاربري، توسعه بنا، تعمير اساسي و نظاير آن ح

مقررات تدوين شده به خودي خود متضمن كيفيت ساختمانها نيسـتند بلكـه   
در كنار تدوين مقررات مذكور توجه به امـر تـرويج و آمـوزش آن در ميـان جامعـه      

آموزان و آحاد مردم بطور عام از يك  مهندسي كشور بطور خاص و دانشجويان، دانش
رل اين مقررات و تنظيم روابط دخيـل در  سو و ايجاد نظامي كارآمد براي اعمال و كنت

توسعه  ،شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث ،ها مسئوليت ،امر ساخت و ساز
تغيير كاربري و ساير موارد مربوط به ساختمان از طرف ديگر، بايـد همـواره بـه    ، بنا

ن و گذاران، مجريـا  هاي اجرايي اين مقررات مدنظر سياست عنوان راهكارها و ضمانت
 اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد. دست

با تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به ويژه 
قانون مذكور، وضع مقررات ملي ساختمان و الزام بـه رعايـت آنهـا در     34و 33مواد 

برداري و نگهداري سـاختمانها بـه منظـور اطمينـان از      طراحي، محاسبه، اجرا، بهره
دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصـادي، ايـن اطمينـان را در     ايمني، بهداشت، بهره

گرمي، به  آورد كه با پشت هاي ساختماني به وجود مي ميان مهندسان و صاحبان حرفه
اي كه در توسعه و آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از ايـن رهگـذر،    ايفاي وظيفه

 انقالب عينيت بخشند.   سهم خود را در تحقق آرمانهاي واالي
فرصت را مغتنم شمرده از اعضاي محترم شوراي تدوين مقررات ملّي 

كساني كه به نحوي در تدوين، ترويج و  هاي تخصصي و ساير ساختمان و كميته
كنترل اعمال مقررات ملّي ساختمان در كشور كوشش مي نمايند سپاسگزاري نموده 

اندركاران ساخت و ساز انتظار دارد  و از اساتيد، صاحب نظران، مهندسان وكليه دست
ي با  نظرات و پيشنهادات خود اين دفتر را در غناي هر چه بيشتر مقررات مذكور يار

  رسانند. 
  

  
 دكتر غالمرضا هوائي          

  مديركل امور مقررات ملّي ساختمان   
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  نظامات اداري - مبحث دوم
  
  
  

  تعاريف:   2-1
  روند: اصطالحات زير در معاني مربوط به كار مي   2-1-1
نامه  ) آيين9: هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (دفتر مهندسي 2-1-1-1

  اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.
: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ، كاردانهاي فني و معماران شخص حقيقي  2-1-1-2

  باشند. تجربي داراي پروانه اشتغال بكار كارداني يا تجربي مي
: شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات شخص حقوقي  2-1-1-3

  بكار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.مهندسي، داراي پروانه اشتغال 

  مقررات ملي ساختمان    2-2
ست كه بايد در و ترتيب كنترل اجراي آنها مجموعه اصول و قواعد فني ،مقررات ملي ساختمان 2-2-1

دهي  رهبرداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، به طراحي، محاسبه، اجرا، بهره
هاي  و حفظ سرمايهجويي در مصرف انرژي  زيست و صرفه حفاظت محيط، مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي

   رعايت شود.ملي 
  
در سراسر كشور است و بر  االجرا الزم مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان 2-2-2

 توسعه بنا، تعميربناي موجود، ي كاربردر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير 
  باشد. اساسي و تقويت بنا حاكم مي

  



  ٢

عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، ه مقررات ملي ساختمان ب 2-2-3
اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، برداري و نگهداري ساختمانها  محاسبه، اجرا، بهره

  .بهداشتي و نظاير آن است
(به كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر مباحثيدر  تبصره:

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

  اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان    2-3
هاي هفتگانه ساختمان و در  در رشته منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصصه ب 2-3-1

معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي جمله ها از  كليه طراحي ،جهت ارائه خدمات مهندسي كارآمد
بعنوان  ي صالحيتدار داراي پروانه اشتغال،دفاتر مهندسي طراحي ساختمانيا بايد توسط اشخاص حقوقي 

  طراح تهيه گردد.
يتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن وشهرسازي نسبت براي تعيين فعال  : 1تبصره

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

و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در دهند مشروط به آن كه براي دفتر يادشده از وزارت مسكن 
  محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.

  
اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال   2-3-2

منعقد  لكامبا باشند و مطابق با قراردادي كه از وزارت مسكن و شهرسازي معتبر  مهندسي به كار
دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابالغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند  نمايند عهده مي
  بود.

  
هايي را بپذيرند كه توسط  نقشه تنها شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند  2-3-3

حدود صالحيت و ظرفيت آن در طراح دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و مسئولين اشخاص حقوقي، يا 
  مربوط امضاء و مهر شده است.

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

حسب مورد براي رسيدگي و  باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را مهندسي طراحي ساختمان مي
امي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذيربط به شوراي انتظاتخاذ تصميم 



  ٣

برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد  ،هرگونه تخلفاحراز اعالم نمايند. در صورت 
  پذيرفت.

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

ن براي انجام لكاامطبق دستورالعمل ابالغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و ، عنوان مجري
  امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.

  
ر از وزارت مسكن و شهرسازي است و مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كا 2-4-2

هاي  نمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي
مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان نماينده فني مالك در اجراي 

  باشد. به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را  تبصره:

اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان  كه توسط مالك معرفي شده و نسخه
ار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه نظام مهندسي ساختمان استان قر

  باشند نيازي به ارائه قرارداد ندارند. اشتغال به كار در زمينه اجرا مي
  
مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي  2-4-3

هاي  ان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشهاين عمليات بايد مقررات ملي ساختم
  مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.

  
  باشد. محيطي به عهده مجري مي رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست 2-4-4
  
كليه عمليات  مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطالع ناظر برساند و  2-4-5

اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط 
  . نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظرين) در محدوده كارگاه را فراهم سازد

  
رات ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظ مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه  2-4-6

  پيشنهادي خود را براي اصالح به طور كتبي به طراح اعالم نمايد.



  ٤

تبصره: مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص 
 ،اعمال هرگونه تغييردهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطالع دهد. 

  كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود. مستلزم
  
هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معماران  مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته 2-4-7

 4تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده
ه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروان

  رعايت نمايد.
  
استفاده نموده و ها  در نقشهمجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارائه شده  2-4-8

  در صورتيكه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
  
  ها به همان صورتي كه اجرا شده يعني ن كار نسبت به تهيه نقشهمجري مكلف است پس از پايا 2-4-9

اي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و  اعم از معماري، سازه›› هاي چون ساخت نقشه‹‹ 
اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل 

  نمايد.
  
سازد،  مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي  2-4-10

براساس دستورالعمل ابالغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارائه بيمه نامه 
  ايشان قرار دهد.تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار 

  
توانند عملكرد اجرايي  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي 2-4-11

اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و  مكلفند در صورت اطالع و مشاهده 
ه سازمان مسكن و شهرسازي استان و هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد ب

شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان اعالم، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي 
  تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.

در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد تبصره: 
  صالح رسيده است جبران نمايد. مراجع ذي
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اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانائي طراحي و اجراي پروژه را بصورت   2-4-12
  توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صالحيت طرح و ساخت بنمايند. توام دارند، مي

  
  ناظر   2-5
هاي موضوع قانون نظام  اشتغال بكار در يكي از رشتهناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه  2-5-1

مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صالحيت مندرج در 
) قانون نظام 4نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده ( پروانه اشتغال خود نظارت مي

  ظارت ناظر انجام پذيرد.مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت ن
  
گردد از لحاظ انطباق  ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي 2-5-2

ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار  ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه
  گواهي نمايند.مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، 

  
صدور پروانه ساختمان  مرجعراحل اصلي كار خود را به پايان هر يك از م ناظران بايد گزارش  5-3- 2 

  مراحل اصلي كار عبارتند از: د.ننماي ارائه
                   سازي الف) پي

          ب) اجراي اسكلت
         كاري پ) سفت
  كاري ت) نازك

  ث) پايان كار
صدور پروانه ساختمان و سازمان  مرجعند بايد مورد را به اين در حين اجرا با تخلفي برخورد نمهرگاه ناظرا

  (حسب مورد) اعالم نمايند. تر نمايندگي آنادفهندسي ساختمان استان و يا منظام 
تغييرات بعدي مراحل اصلي كار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعالم  تبصره:

  هد شد.خوا
  
ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده  2-5-4

تواند شاغل در دستگاه صادر كننده  و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي ميگردد. ناظر نمي
  ود.ش اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي پروانه ساختمان در منطقه
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تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي كه پروانه در آن صادر  : 1تبصره
گردد دفتر نمايندگي تأسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان،  مي

  دهند. وظيفه معرفي ناظر مربوطه را انجام مي
الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و  وط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حقدستورالعمل مرب : 2تبصره

همچنين رفع اختالف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسكن و شهرسازي استان تهيه و ابالغ خواهد 
  شد.

  
تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت  ناظر نمي  2-5-5
تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد  اختمان توسط طراح ساختمان بالمانع است. ناظر همچنين نميس

  نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.
  
  ساختمان شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه 2-6
برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را  شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت  2-6-1

  جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعالم نمايند. 
  
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم كتبي وزارت مسكن و شهرسازي  2-6-2

ع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقو
  اطالع ناظر، دستور اصالح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري نمايند.

  
ساختمان براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران و شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه  2-6-3

لي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات م
  رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود.

  سازمان نظام مهندسي ساختمان  2-7
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي  2-7-1

  باشد: عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي
گردد و انجام  ن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارائه مينظارت بر حس -الف

  كنترلهاي الزم به صورت كامل و يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.
  تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذيصالح.  - ب
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ان به طرق مختلف، از جمله ارائه تنظيم روابط بين شاغالن حرفه مهندسي ساختمان و كارفرماي -پ
پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخالقي در 

قبول مسئوليتهاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل.

الحيت اي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد ص دار حرفه ارجاع مناسب كارها به افراد صالحيت -ت
) قانون نظام مهندسي و كنترل 32اي در امور ساخت و ساز از طريق كشف موارد نقض ماده ( حرفه

  ساختمان و اعالن آن به مراجع قضائي صالحيتدار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع تخلف.
  
  وزارت مسكن و شهرسازي   2-8
نه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمانهاي وزارت مسكن و شهرسازي بعنوان ناظر عالي در زمي 2-8-1

نمايد و  دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي عهده
در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي 

موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي  ساختمان استان اعالم نموده و تا رفع تخلف،
  نمايد. پيگيري مي

  
  شناسنامه فني و ملكي ساختمان   2-9
بوده و است كه حاوي اطالعات فني و ملكي ساختمان سندي شناسنامه فني و ملكي ساختمان   2-9-1

مقررات ملي ساختمان و چگونگي رعايت گردد.  توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي
  ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد.

مجريان مكلفندپس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت  :1تبصره
) و 2- 5-2موضوع بند نمايد، اطالعات فني و ملكي ساختمان گواهي ناظر ( تعيين ميمسكن و شهرسازي 

هاي الزم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند. يك نسخه از شناسنامه  تاييديه
فني و ملكي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرارداده 

  شود. مي
مه فني و ملكي به مالك ساختمان ارايه اي كه در قالب شناسنا هاي خدمات مهندسي هزينه :2تبصره

شود براساس تعرفه خدمات فوق كه ساالنه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به  مي
) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، 37رسد در قالب ماده ( تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي

  شود. دريافت مي
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كه پس از ابالغ  اين  يهائساختمان كليه نقل و انتقاالت ن درشناسنامه فني و ملكي ساختما 2-9-2
بايد تحويل خريدار گردد تا از چون ساخت هاي  همراه با نقشهدارند  نامه، پروانه ساختماني دريافت مي آئين

  نمايد، مطلع شود. مشخصات ساختماني كه خريداري مي
  
كي ساختمان كه در سراسر كشور يكسان شناسنامه فني و ملو محتواي عناوين ، ابعاد، شكل 9-3- 2 

  تهيه و ابالغ خواهد شد. توسط وزارت مسكن و شهرسازي ،است
  
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين  2-9-4

اي ساختمان نهاده نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجر آيين
   شده، به اطالع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.

  
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهايي كه پس از ابالغ اين  2-9-5

كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند  نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي آيين
  مه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر نمايند.شناسنا

  
  تـرويج   2-10
هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود.  ملي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته  مقررات 2-10-1

  سازد. يآوري تمهيدات الزم را براي تحقق اين امر فراهم م وزارت علوم، تحقيقات و فن
  
وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي ساختمان به كار بندد  2-10-2

  د:به عمل آورن الزم را يهايمكلفند همكارربط  دستگاههاي اجرايي ذيها و  و وزارتخانه
ا ساير روشهاي هاي عمومي و ي افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه -الف

  ممكن.
 هاياندركاران شاغل در بخش دست تماميها و سمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي  برگزاري دوره -ب

  ساختمان.
  روشهاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمان.و اعمال تنظيم  -پ



  ٩

  
  متفرقه  2-11
ي ارزش تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي برداري بناهاي دارا در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره 2-11-1

  موظف است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.
  
مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرائي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي  2-11-2

درج نمايد. اين  ،باشدديدن قابل اي عموم از فاصله مناسب بري در كنار معبر عمومي به صورتي كه يتابلو
يا شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار  تابلو تا زمان پايان كار بايد در محل باقي بماند.

آورند. ابعاد و اندازه  اند، جلوگيري به عمل مي ساختمانهايي كه تابلو مشخصات را نصب ننمودهادامه كار 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان د توسط شواتي كه بايد بر روي تابلو قيد مشخصو همچنين  تابلو

  گردد. تعيين مي
  
ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي  دستورالعملهاي موضوع مواد مقررات ظرف مدت شش 2-11-3

ورالعملهاي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد مقررات يا دست تهيه و ابالغ مي
  مربوط، طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
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  ١١

  
  پيوست 

  
  
  

  شامل : 
 
 
 

1375مجموع شيوه نامه هاي آئين نامه اجرايي مصوب   

 و
هيات وزيران 1383مصوب  33آئين نامه اجرايي ماده   

 
 "  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  "






  ١٢



  ١٣

  
  
  

  سمه تعاليب
  

  :پيشگفتار
  

و آئين نامه اجرايي  1374از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 
هاي متعددي در زمينه موضوعات مرتبط با اجراي آنها وضع  نامه نامه و شيوه ، آيين 1375آن در سال 

ن به شده است . از محوري ترين آئين نامه هاي قانون مذكور كه ترتيبات اجراي مقررات ملي ساختما
قانون است كه توسط يك گـروه كارشناسـي     33موجب آن تعيين مي شود ، آئين نامه اجرايي ماده 

متشكل از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت كشور ، سازمان نظام مهندسـي سـاختمان،   
شهرداري تهران و برخي تشكلهاي مهندسي تهيه و براي تصويب بـه هيـأت محتـرم وزيـران تسـليم      

  از تصويب هيأت وزيران گذشت.  17/4/1383يد و پس از بررسي هاي الزم در تاريخ گرد
فصل تدوين شده اسـت ، وظـايف تمـامي سـازمانها ، نهادهـا و       11در اين آيين نامه كه در 

مراجع عهده دار كنترل مقررات ملي ساختمان در كشور تعيين و ترتيبات اجرايي آن موكول به شيوه 
مـاه تـدوين و توسـط وزارت مسـكن و شهرسـازي بـه        6كه بايد ظرف مدت  است نامه هايي گرديده

تصويب برسد ، به همين منظور وزارت مسكن و شهرسازي ضروري ديد كه عالوه بر تهيه شيوه نامـه  
هاي مورد اشاره ، ساير شيوه نامه هاي آيين نامه اجرايي قانون را كه در سالهاي قبل تهيه شـده بـود   

ورد بازنگري قرار داده و يك مجموعه واحدي را به مرحله اجـرا بگـذارد. مجموعـه    هماهنگ با آن ، م
حاضر كه با همكاري نزديك و تنگاتنـگ سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان و برخـي فرهيختگـان        
دانشگاهي و حرفه اي جامعه مهندسي كشور تدوين گرديده عالوه بر شيوه نامـه اجرايـي آيـين نامـه     

اجرايي قانون ، بسياري از ابهامـات و مشـكالتي را كـه در اجـراي قـانون وجـود       و آيين نامه  33ماده 
  است.  شدهداشت مرتفع و براي آنها تكليف روشني تعيين 

و حاوي دفترچه اطالعات فني  گرديدهاين مجموعه شيوه نامه ها كه در هشت فصل تدوين 
،  به وزارت كشـور  18/2/1384خ ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز مي باشد ، در تاري

بنياد مسكن انقالب اسالمي ، سازمان مسكن و شهرسازي اسـتانها   ، سازمان نظام مهندسي ساختمان
جهت اجرا  ابالغ گرديد. تا با اجـراي مفـاد آن توسـط همـه دسـت انـدركاران        مراجع مربوطساير  و

صدور پروانه سـاختمان و سـازمانهاي   ساختمان و ايجاد هماهنگي الزم بين شهرداريها يا ساير مراجع 
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كشور يك نظام كارآمد ملي براي اعمال مقررات ملي سـاختمان و   استانهاي نظام مهندسي ساختمان
ارتقاي كيفيت به وجود آيد و با كنترل نمودن نحوه اجراي ساختمان موجبـات اطمينـان از ايمنـي ،    

بهره بـرداران سـاختمان فـراهم آيـد و     بهداشت ، بهره دهي مناسب ، آسايش و صرفه اقتصادي تمام 
  رود را افزايش دهد.   بهره وري سهم عظيمي از سرمايه هاي ملي كشور كه در احداث بنا بكار مي

  
  محسن اكبرزاده

  معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان  
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  فصل اول : كليات
  

نامه در معاني كه در مقابل آن  ه شيوهـ تعاريف : اسامي و كلمات و اصطالحات زير در اين مجموع1ماده 
  روند :  ذكر شده است به كار مي

  1374ماه  مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند قانون نظام قانون :   1ـ1
مـاه   مهندسـي و كنتـرل سـاختمان مصـوب بهمـن      نامه اجرايي قانون نظام آييننامه اجرايي :  آيين  2ـ1

1375  
  دستورالعملنامه :  شيوه  3ـ1
هياتي مركب از معاون عمراني استانداري ، رييس سازمان مسكن و شهرسازي و  هيات سه نفره :  4ـ1

  رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در هر استان 
ساختمان مصوب تيرماه  مهندسي و كنترل قانون نظام 33اجرايي ماده  نامه آيين : 33نامه ماده  آيين  5ـ1

  هيات وزيران  1383
  مهندسي ساختمان (كشور). سازمان نظام سازمان :  6ـ1
  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان. سازمان استان :  7ـ1
هاي فني داراي پروانه اشتغال به  ديپلمه يامعمار تجربي  ياكاردان فني  يامهندس  حقيقي : شخص  8ـ1

  كار از وزارت مسكن و شهرسازي.
موسسـه و نهـادعمومي    يـا  وابسته به دولت  يا دولتي ت يا شرك شركت خصوصي حقوقي : شخص  9ـ1

  غيردولتي (به غيراز شهرداريها) داراي پروانه اشتغال به كار حقوقي از ورات مسكن و شهرسازي.
مهندسي ساختمان داراي مجوز فعاليـت از وزارت مسـكن و    محل انجام خدمات دفتر مهندسي :  10ـ1

  شهرسازي.
  نامه اجرايي.  آيين 15موضوع ماده واحد فني  واحد فني :  11ـ1
  قانون . 4پروانه اشتغال به كار موضوع ماده  پروانه اشتغال :  12ـ1
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هـا يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه        ساختماني صادره توسط شـهرداري  پروانه  پروانه ساختمان :  13ـ1
  ساختمان. 

فاع، از زير پي تا بـاالترين نقطـه،   وني آن در سطح و ارتبير هاي  وجهبنايي واحد كه  ساختمان :  14ـ1
  يك پوسته معماري بسته را تشكيل دهد.

  .يا چند ساختمان مجاور هم  دواز   سامانه اي واحد متشكل مجتمع ساختماني :  15ـ1
  .رندچند ساختمان يا مجتمع ساختماني كه در يك محوطه قرار دا:  مجموعه ساختماني  16ـ1
برقـي آن   تأسيسـات مكانيكي و يـا   تأسيساتطرح معماري يا سازه يا  بنايي كه ويژه :  ساختمان  17ـ1

يا كنترل دقيـق   يا محاسبه بنا بر ضرورت نياز به طراحيو  باشد خاص ميحساسيت  ياپيچيدگي  داراي
در يك يـا چنـد رشـته     شرايط هوا ، دما، رطوبت ، پاكيزگي ، فشار نسبي ، صدا ، ولتاژ و فركانس خاص

   .است  خاصوارد استفاده آن نيز دارد و مساختماني 
شخصيتي حقوقي كه خصوصي يا تعاوني يا دولتي يا وابسته به دولـت بـوده و بـه طـور      شركت :  18ـ1

ن تشـكيل آن ارايـه خـدمات    أبه ثبت رسـيده و شـ   مؤسسات غيرتجاريقانوني در اداره ثبت شركتها و 
نظـارت و اجـراي كارهـاي سـاختماني     مهندسي ساختمان مانند انجام مطالعات و طراحي، محاسـبات ،  

  .است
بـرداري   برقي، شهرسازي، نقشه تأسيساتمكانيكي،  تأسيساتمعماري، عمران،  هاي اصلي : رشته  19ـ1

  و ترافيك.
  قانون.  7ماده  1تبصره  موضوعهاي  رشته هاي مرتبط : رشته  20ـ1
براسـاس شـرح خـدمات     هـا، محاسـبات و مشخصـات فنـي سـاختمان      كننده نقشـه  تهيه طراح :  21ـ1

صادره توسط وزارت مسكن هاي ساختمان ، در حدود صالحيت مندرج در پروانه اشتغال  مهندسان رشته
  وشهرسازي.

هاي سـاختمان   رشته شرح خدمات مهندسان  طراح براساس   و خدمات  ها فعاليت تمامي  طراحي :  22ـ1
 مقـدماتي و اجرايـي     ز براي هر يك از مراحـل ي مورد نياو مشخصات فن ها نقشه منجر به تهيه  است كه 

  شود. ربط مي ذي ساختماني و تاييد آن توسط مراجع  كار
بـراي تهيـه   طراح و صاحب كار بين  منعقده  در قرارداد زمان مندرج  مدت مدت زمان طراحي :  23ـ1

  مورد قراردادطرح مقدماتي و اجرايي 
 انجام خدمات مهندسـي اشتغال در   وقي داراي پروانهحقيقي يا حق توان شخص  ظرفيت اشتغال :  24ـ1

  در مدت زمان معين
از وزارت ياپروانـه اشـتغال شـخص حقـوقي     داراي مجوز دفتر اجراي سـاختمان   شخص مجري :  25ـ1

  مسكن و شهرسازي 
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كار ساختمان  از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا تحويل گزارش پايان مدت زماني كه  دوره اجرا :  26ـ1
ــ بــه شــهرداري يــا ســاير مراجــع صــدور پروانــه ســاختمان توســط نــاظر هماهنــگ كننــده    طــول  هب

  مي انجامد.
  ساختماني   كارگاه  مقام مالك  مئمالك يا قا  صاحب كار :  27ـ1
بردار يا خريدار يا پيش خريدار يك يـا چنـد واحـد از سـاختمان يـا مجتمـع يـا         بهره  مشتري :  28ـ1

  مجموعه ساختماني 
 موسسات و نهادهـاي عمـومي   ياخصوصي يا  هاي دولتي شخصي كه در بخش :  شاغل تمام وقت  29ـ1

  .از سوي كارفرما بيمه شده باشد به لحاظ اشتغال به كار ديگري غيراز مشاغل مربوط به اين شيوه نامه
هـاي   هدريك يا چند رشـته از رشـت    پروانه اشتغال نظارت شخص حقيقي يا حقوقي داراي  ناظر :  30ـ1

  .ساختمان 
براي حصول اطمينـان از انطبـاق عمليـات     توسط ناظر ساختمان  مجموعه خدماتي كه نظارت :  31ـ1

ها، محاسـبات و مشخصـات فنـي     ي با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشهتأسيساتساختماني و 
كارگـاه  و حفاظت  منضم به آن براساس مقررات ملي ساختمان و اصول مهندسي و رعايت ضوابط ايمني

  پذيرد.  انجام ميساختمان 
داراي پروانـه اشـتغال و صـالحيت نظـارت در     يا حقوقي  شخصي حقيقي  كننده : ناظر هماهنگ  32ـ1

هـاي سـاختمان ، مسـوول     كه براسـاس شـرح خـدمات مهندسـان رشـته     است رشته معماري يا عمران 
ساختمان يا مجتمع يا مجموعه  هر انون در هاي هفتگانه مندرج در ق هماهنگي بين تمامي ناظران رشته

يـا سـاير مراجـع     ،سـازمان اسـتان و  بـه شهرداري كـار  اي  هاي مرحله كننده گزارش تسليمساختماني و 
  خواهد بود.شخص حقوقي كننده  باشد. مديرعامل شركت يا مسوول واحد ناظر هماهنگ ربط مي يذ
  
  
  است.مان ي ساختتعريف دوره اجرا مانند دوره نظارت :  33ـ1
براي انجـام   كار و صاحبناظر وسازمان استان ه در قرارداد بين زماني ك مدت مدت زمان نظارت :  34ـ1

  شود. ميتعيين  نظارتكار 
  

اي مهندسـان و سـاير شـاغالن در     نامه به منظور انتظام امـور حرفـه   اين مجموعه شيوه اهداف : -2ماده 
دسي و رعايـت مقـررات ملـي سـاختمان در سـاخت و      بخش  ساختمان و باالبردن كيفيت خدمات مهن



  ١٨

 ،بـرداران   دهي مناسب سـاختمانها در جهـت حمايـت از بهـره     سازها و اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره
هـاي آن و سـهولت    نامـه  هاي ملـي، ايجـاد همـاهنگي در اجـراي قـانون و آيـين       حفظ و افزايش سرمايه

هاي مجريـان   نامه شيوه صادر شده است تدوين گرديده و شاملهايي كه تاكنون  امهن برداري از شيوه بهره
سازان مسكن ، تعيين حـدود   نامه انبوه قانون ) ، شيوه 4موضوع بخشي از ماده  ساختمان و ملحقات آن (

 12، نحوه عمل به مـاده   نامه اجرايي) آيين 9صالحيت دفاتر مهندسي و نحوه تاسيس آن (موضوع ماده 
، تعيين ظرفيت اشـتغال   ) نامه اجرايي آيين 12ماده  3و  2هاي  موضوع تبصره نون (نامه اجرايي قا آيين

) ، تعيين حدود صالحيت و اشتغال به كار اشـخاص   نامه اجرايي آيين 13موضوع ماده  اشخاص حقيقي (
 كاردانهـا و  ظرفيت اشتغال ) ، تعيين حدود صالحيت و نامه اجرايي آيين 15و  14موضوع مواد  حقوقي (

 نامــــه آيــــين29 مــــاده  موضــــوع تجربــــي در بخــــش اجــــراي ســــاختمان (    معمــــاران
 117مـاده   (موضـوع گروههـاي ساختمان  خـدمات  شـرح  براسـاس  مهندسـي  خدمات قيمت فهرستاجرايي)و 

و  هـا  ، الحاقيـه  هـا  نامـه  نامـه، شـيوه   مجموعـه شـيوه   و ابالغ اين تاريخ تصويبازباشد. اجرايي) مي نامه آيين
 ،ومالك عمل، مجموعه حاضر خواهـد بـود   گردد لغو مي ذكرشده است 16-3ي در بندي قبلبخشنامه ها

، 6، ماده  5ماده  1شامل تبصره  33نامه ماده  هاي آيين نامه نامه حاوي شيوه همچنين اين مجموعه شيوه
 نامـه  و شـيوه  باشـد  آن مـي  33و مـاده   24ماده  2، تبصره 23، تبصره ماده  20، ماده  18، ماده 9ماده 

درايـن مجموعـه نقـل شـده اسـت و شـرايط عمـومي،         نامه اجرايي عيناً آيين 11ماده  4مصوب تبصره 
  باشد. فصل هشتم مين نيز پيوست اين مجموعه درخصوصي و قراردادهاي همسان مجريان ساختما

 ،حقـوقي   مهندسي و اشـخاص  حقيقي، دفاتر اشخاص طراحي، اجرا، نظارت، توسط   خدمات انجام  -3ماده 
الزحمـه اشـخاص    حـق  محاسبه و كارساختماني ارجاع  خدمات و نحوه  برانجام عاليه نظارت و كنترل همچنين

اي ساختمان و صدور هرگونه مجوز در امور طراحي، اجـرا و نظـارت    خدمات مرحله انجام ، گزارشمذكور 
مسوول  ساير مراجع  و شهرسازي و   مسكن  استان، شهرداري، سازمان سازمان، سازمان   ساختمان، توسط

آن ، بايد  33نامه ماده  هاي اجرايي و آيين نامه قانون و در چارچوب آيين 4با احرازشرايط مندرج در ماده 
  پذيرد. نامه انجام  شيوه  جموعهم  براساس مفاد اين

هـاي مهندسـي سـاختمان اعـم از      سازمان استان به منظور تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه  3-1
اص حقيقي و حقوقي و دفاتر مهندسي مكلف به نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي و كنتـرل  اشخ

صالحيت و ظرفيت اشتغال تعيين شده براي آنان در بخشهاي طراحـي ، نظـارت ، اجـرا و سـاير     حدود 
فعاليت و انجام خدمات مهندسي در بخـش كارشناسـي سـاختمان تـابع       .باشد هاي ذي ربط مي فعاليت
ربـط آن بـوده و ارايـه خـدمات      نامـه ذي  قـانون و شـيوه   27نامه مـاده   و مقررات مندرج در آيينضوابط 

برداري ، نگهداري ، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي ، مديريت سـاخت و   هاي بهره مهندسي در زمينه
تغال توليد ، نصب ، آموزش و تحقيق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق تقاضاي صدور پروانه اش
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هـاي مصـوب وزارت    نامه براساس شيوه آنانو بررسي صالحيت  متقاضيانبا توجه به سوابق كار و تجربه 
  پذيرد. مسكن و شهرسازي انجام مي

و   انجـام  بـه   از عقد قرارداد مربوط  پس   مكلفند بالفاصله استان  وحقوقي سازمان   حقيقي   اعضاي  3-1-1
خـدمات، تعـدادكار و    فنـي و ملكـي، نـوع     را با ذكر مشخصـات    مراتب ساختمان   مهندسي ارايه خدمات 

  نمايند.  اعالم استان  سازمان   به زيربناي آن كتباً
اشتغال اعضاي حقيقي و حقوقي خود نسـبت بـه ثبـت     سازمان استان به منظور كنترل ظرفيت  3-1-2
  نمايد. مي  اي اعضا و مقادير آن اقدام حرفه هاي فعاليت 

تـا   ساختمان   حقيقي و حقوقي ساختمان و ناظران طراحي حقوقي ساختمان، دفاترمهندسي   راحانط   3-2
زمانيكه كارهاي طراحي و نظارت خود را به پايان نرسانده و از وزارت مسكن و شهرسـازي مجـوز دفتـر    

ليـت در  ، مجاز بـه فعا مهندسي اجراي ساختمان يا پروانه اشتغال مجري حقوقي دريافت ننموده باشند 
طراحـي و   هـاي  تواننـد در بخـش   نيـز نمـي   باشـند و مجريـان   ساختمان به عنوان مجري نمي اجراي بخش
مگر تمامي كارهاي اجرايي آنان به پايان رسيده و مجوز دفتر مهندسـي   ساختمان فعاليت نمايند نظارت

ت مسكن و شهرسـازي  حقوقي از وزارحقوقي يا پروانه اشتغال حقيقي يا  طراحي يا پروانه اشتغال طراح
مان فعاليت نماينـد ،  أخواهند در هر دو  بخش طراحي و اجرا تو ، اشخاصي كه ميدريافت نموده باشند 

وشهرسـازي درخواسـت اخـذ      مسـكن  نامـه از وزارت  شـيوه   اين مجموعـه   12توانند طبق مفاد ماده  مي
تواننـد در بخـش نظـارت     ، بنمايند. دارندگان صالحيت طرح و ساخت نمـي » طرح و ساخت«صالحيت 

  ساختمان فعاليت نمايند.
طراحي ساختمان يا طراحان حقوقي ساختمان كه داراي صالحيت  چنانچه شركاي دفتر مهندسي   3-3

مجموع تعداد و زيربنـاي كارهـاي   ، بخواهند در بخش نظارت نيز فعاليت نمايند  ،باشند  مي نيز  نظارت
تعيين شده (حسب مورد) بـراي دفـاتر   و تعداد كار از ظرفيت طراحي و نظارت آنان در طول سال نبايد 

و براي طراحان حقوقي ساختمان از ظرفيت تعيـين شـده در    2و  1طراحي ساختمان در جدول شماره 
و در عين حال تعداد كـار و ظرفيـت طراحـي و     1ـ3ـ6و تعداد كار تعيين شده در بند  4جدول شماره 

 2و  1ان نبايد از تعداد تعيين شده براي دفاتر در جداول شماره نظارت در هر برش از (حسب مورد) زم
  نامه تجاوز نمايد. اين مجموعه شيوه 1ـ3ـ6و بند  4و براي اشخاص حقوقي در جدول شماره 

توانند از ظرفيت اشتغال  دارندگان پروانه اشتغال فقط در يك دفتر مهندسي يا شخص حقوقي مي  3-4
باشـد. اشـخاص حقيقـي     ندگي ظرفيت اشتغال در چند محل كار مجاز نمـي نمايند و پراك  هخود استفاد

نمايند از حوزه شمول اين بند خود بـه   كه از ظرفيت اشتغال خود فقط در بخش نظارت استفاده مي ناظر
  باشند. خود مستثني مي
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اشـند،  ب  صـالحيت   داراي در دو  رشـته   از مهندسان و كاردانهـاي فنـي سـاختمان    هر يك  چنانچه   3-5
و تعداد كار   اشتغال از حداكثر ظرفيت  عبارت  در دو رشته  و تعداد كار مجاز آنان  اشتغال  ظرفيت  مجموع 

در  اشـخاص  اينگونـه   و صـالحيت    اشـتغال  ظرفيـت   ضـمناً  باالتر اسـت   با پايه  در رشته  شده   مجاز تعيين
  شده آن رشته تجاوز نمايد. عيينت  تواند از ظرفيت و صالحيت نمي تربه تنهايي پايين پايه

گذاري خدمات مهندسي ساختمان براي دارندگان دفاتر مهندسي طراحي ساختمان ،  مباني قيمت  3-6
طراحان حقوقي ساختمان، دارندگان دفاتر مهندسي اجراي ساختمان، مجريان حقوقي و ناظران حقيقي 

گذاري خدمات مهندسي  همان مباني قيمتهاي هفتگانه ساختمان مندرج در قانون ،  و حقوقي در رشته
  نامه اعالم شده است. ساختمان براي اشخاص حقيقي است كه در فصل پنجم اين مجموعه شيوه

از حدودصـالحيت منـدرج در پروانـه اشـتغال      قانون، اشتغال به امور فني خارج 32به استناد ماده   3-7
تاسيس هرگونه موسسه، دفتـر يـا محـل    اشخاص حقيقي و حقوقي و مجوز دفاتر مهندسي ساختمان و 

كسب و پيشه براي انجام خدمات فني مهندسـي بـدون داشـتن مجـوز از وزارت مسـكن و شهرسـازي،       
هاي بدون مجـوز   از قانون محسوب و مشمول پيگردقانوني است. تمامي مسوولين و موسسان محل تخلف

يتهاي  قانوني ، موظفند از تـاريخ  اي خود و تعيين صالحيتها و ظرف براي كنترل مدارك صالحيت حرفه
  ماه خود را با ضوابط آن انطباق دهند. سه  نامه حداكثر ظرف مدت ابالغ اين مجموعه شيوه

در صورتي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي ارايه دهنده خدمات مهندسـي سـاختمان موضـوع ايـن       3-8
هـاي   خدمات مهندسـان رشـته   نامه از حدود وظايف و مسووليتهاي مندرج در آن و شرح مجموعه شيوه

االجرا عدول نمايند و يا مـرتكب خـالف   هاي الزم نامه مقررات و شيوهو و ساير ضوابط  مصوب  ساختمان
نامـه   آيـين  23مـاده  » ج«و بند  91و  85هاي قانوني توجه ننمايند، به استناد مواد  شوند و يا به ابالغيه

  مي آنان رسيدگي و  رفتار خواهد شد.اي، انضباطي، انتظا اجرايي ، به تخلفات حرفه
اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص   3-9

حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص حقيقي اقـدام نماينـد. وصـول درخواسـت ايـن      
  ز به پايان مدت اعتبار پروانه باشد. رو 10موارد به سازمان مسكن و شهرسازي نبايد كمتراز 

شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند خدمات اشخاص داراي پروانه اشـتغالي    3-10
آئـين   طراحي ، نظارت و اجراي ساختمان بپذيرند كه خدمات آنان براسـاس  انجام و ارائه خدمات را در 

  ه به تاييد سازمان استان رسيده باشد.نام مفاد اين مجموعه شيوهو  33نامه ماده 
بايد براساس شرح خدمات گـروه هـاي مهندسـي     ساختمانطراحي و نظارت  خدمات مهندسي   3-11

  ارايه شود . وزارت مسكن و شهرسازي ساختمان مصوب
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نامـه و جـداول و ضـمائم آن بـه پيشـنهاد شـوراي        هر گونه تغيير بعدي در اين مجموعه شـيوه   3-12 
مهندسي ساختمان و  تصـويب و ابـالغ وزارت مسـكن و شهرسـازي  امكـان پـذير        زمان نظاممركزي سا
  خواهد بود.

پنج نفره متشكل از اعضاي نامبرده زير تشكيل  يدر استان تهران به جاي هيات سه نفره ، هيات  3-13
  گردد : مي

  الف ـ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان.
  .ـ معاون عمراني استانداري  ب
  . ـ شهردار تهران پ
  ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي. ت
  ـ رييس سازمان استان. ث
  

هيات پنج نفره  ،تهران استان نامه دارد در  تمامي اختياراتي كه هيات سه نفره در اين مجموعه شيوه
ر اعضاي آن معتب موافق تصميمات آنان با حداقل سه رأي داراي همان اختيارات است وموضوع اين بند 

  خواهد بود. 
هيأت سه نفره مي تواند در جلساتي كه درخصوص هر شهر تشـكيل مـي شـود ، از شـهردار آن       3-14

  شهر نيزدعوت بعمل آورد. 
درخصوص مناطق روستائي با توجه به شرايط ويژه هر محل و به منظور تسهيل در اجراي قانون   3-15

نظارت بـه پيشـنهاد بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي        هاي آن ، انجام خدمات طراحي ، اجرا و نامه و آئين
استان از طريق سازمان استان به هيأت سه نفره ارسال و با حضور رئيس بنيـاد مـذكور تصـميمات الزم    

  اتخاذ خواهد شد.
نامه اجرايي با ابـالغ   آيين 13نامه موضوع ماده  هاي قبلي هيات سه نفره شيوه ها و مصوبه تصميم  3-16

نامه تعيين  نامه ملغي و تصميمات جديد اين هيات با توجه به اختياراتي كه اين شيوه وهاين مجموعه شي
  نموده مالك عمل خواهد بود.

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در طراحي ، اجرا و نظارت   3-17
  ت.نامه ذكر شده اس ساختمان در انتهاي فصل چهارم اين مجموعه شيوه

 123نامه با توجه به ماده  در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين مجموعه شيوه  3-18
  نامه اجرايي طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد. آيين
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  فصل دوم : طراحي ساختمان
  
  

 تأسيسـات لـه معمـاري، سـازه،    فنـي آن از جم  ها و مـدارك   ساختماني و نقشه  كليه طرحهاي - 4ماده 
حقـوقي    يـا طراحـان    بايد توسط دفاتر مهندسي طراحـي سـاختمان   برقي منحصراً تأسيساتمكانيكي و 

مسـكن و شهرسـازي     اشتغال از وزارت پروانه  طراحي داراي  ساختمان در حدود صالحيتي كه در زمينه  
ي همسان كه نمونه آن پيوست شرح خـدمات  قراردادها شرايط و ضوابط زير و مطابق با  باشند ،طبق  مي

شـود. شـهرداريها يـا سـاير       نماينـد، انجـام    منعقد بايد كاران مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب
كـاران   صـاحب  تــوسط   را كـه   واجــد شـرايط    طراحان  مشخصات  و  نام  صدور پروانه نيز موظفند  مراجع 

مـورد توسـط    حسب  را بپذيرند كه  هايي  نقشه  و تنهـا قيد نمـوده  وط مرب هاي  اند، در پروانه شده معـرفي  
طرح  طراح حقيقي آن  به اتفاقحقوقي  يا طراح به اتفاق طراح حقيقي آن طراحي  دفترمهندسي  مسوول 

هـاي اجرايـي آن    امضا و مهر شده و مشخصـات فنـي كـار و نقشـه     مربوط  در حدود صالحيت و ظرفيت  
و مـورد تاييـد سـازمان اسـتان     هـاي سـاختمان انجـام پذيرفتـه      ات مهندسان رشتهبراساس شرح خدم

  باشد.قرارگرفته 
تخصصي خود پاسخگوي تمامي مراحل و مسـايل آن طـرح ، بـه سـازمان      ساختمان حسب رشته  طراح 

  باشد. كنترل ميصدور پروانه و يا ساير مراجع ساير مراجع  ،استان، شهرداري 
بايد ضوابط و مقـررات شهرسـازي ، مقـررات    احي و طراحان حقوقي ساختمان دفاتر مهندسي طر  4-1

هـا و   د و مسوول صحت تمـامي نقشـه  نملي ساختمان و ساير الزامات فني را در تهيه طرحها رعايت نماي
  د.نباش مدارك طرح ارايه شده توسط خود مي

دمات خـود ترتيبـات و   ر ارايـه خـ  نـد د موظفدفاتر مهندسي طراحي و طراحان حقوقي ساختمان   4-2
  د.نهاي ساختمان، را رعايت نماي مقررات مندرج در شرح خدمات مهندسان رشته

هـا و   اسـناد و مـدارك فنـي، نقشـه     نـد مكلفدفاتر مهندسي طراحي و طراحان حقوقي سـاختمان    4-3
  د. نقراردادهاي منعقده با صاحبان كار را به سازمان استان تسليم نماي

و   وظف به نظارت بر حسن انجـام خـدمات دفـاتر مهندسـي طراحـي سـاختمان      سازمان استان م  4-4
كاهد.  سازمان استان ، اسـناد،   طراحان حقوقي ساختمان است اما اين نظارت از مسووليت طراحان نمي

كـه مغـاير بـا     نقصـي كمبود يـا  هاي ساختماني را كنترل و در صورت مشاهده هر گونه  و نقشه  مدارك
نواقص يا اشتباهات بـه  كمبود يا  ، مراتب را جهت رفع ن و ضوابط شهرسازي باشدمقررات ملي ساختما
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اي خواهـد بـود كـه توسـط      نامـه  ها و مدارك به موجـب نظـام   نمايد. نحوه كنترل نقشه آنان منعكس مي
سازمان استان موظف است موارد و تغييرات مورد نظر خـود  سازمان استان تنظيم و تصويب خواهد شد. 

  به طراح اعالم نمايد.را كتباً 
الزحمه بازبيني و كنترل طراحي كه از سوي سازمان صورت مي پذيرد طبق مفاد منـدرج در فصـل    حق

  .قابل دريافت استنامه محاسبه و  پنجم اين مجموعه شيوه
ها و مدارك فني از اشخاصي اسـتفاده   سازمان استان و ديگر مراجع كنترل طرح ، در كنترل نقشه  4-5

نفـع نباشـند ،    كننـده همـان طـرح، ذي    رد كه در دفتر مهندسي طراحي يا طراح حقوقي تهيهخواهند ك
ضمنا ً پايه  شخص كنترل كننده طرح ، بايد همتراز يا باالتر از پايه طراح حقيقـي تهيـه كننـده طـرح     

  باشد.
طبـق   بايـد  ، وجود نداشـته باشـد  مطلقاً هايي كه طراح ساختمان به تعداد كافي نباشد يا  در محل  4-6

  نامه عمل شود. اين مجموعه شيوه 18مفاد ماده 
رعايت حقوق همسايگي ، مسايل و بازتابهاي ترافيكي  ،نظر به اينكه تراكم ساختماني ، كاربري آن  4-7

، انطباق تـراكم جمعيتـي يـا سـاختماني ، مسـايل ايمنـي در هنگـام وقـوع حـوادث           ، ارزشهاي هويتي
هـاي مربـوط بـه احـداث      ه ازاي واحدهاي احـداثي و نظـاير آن در زمـين   غيرمترقبه ، حفظ فضاي باز ب

 شهرسـاز و بعضـاً   متخصصـان رشـته   هاي ساختماني نيازمند مشاركت و اعالم نظر  ها و مجموعه مجتمع
باشد ، شهرداريها موظفند در تمامي ساختمانهايي كه ضرورت توجه و رعايت به مـوارد   رشته ترافيك مي
به  برداري نمايند ضمناً ت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافيك بهرهنسب ،فوق احساس شود
هـاي   و مجتمـع » د « هـاي گـروه    شـود در خصـوص طراحـي سـاختمان     توصيه مـي  هاسازمانهاي استان

هـاي   ساختماني از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحي به منظور ايجاد همـاهنگي بـا سـاختمان   
  يل شهرسازي استفاده گردد.مجاور و رعايت مسا
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  دفاتر مهندسي طراحي ساختمان - 5ماده 
شرايط الزم براي اعطاي صالحيت و تعيين ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كـه    5-1

نامـه مـاده    شوند با توجه به  مفاد فصل سوم آيين نامه اجرايي تاسيس شده يا مي آيين 9به موجب ماده 
  باشد : دهاي زير ميبه شرح بن  33
م به شخص يا اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال مهندسي اسـت  ئدفاتر مهندسي طراحي قا  5-1-1

  و امتياز آن قابل واگذاري نيست.
ي مشاركت نامه رسمي ثبت شـده در دفـاتر   اشركاي دفتر مهندسي طراحي ساختمان بايد دار  5-1-2

بوده و به طور مشترك و با مسووليت مشـترك در   ام امور دفتررسمي و نظام نامه داخلي براي انج اسناد
هـاي سـاختمان كـه در     اداره امور دفتر و همـاهنگي در ارايـه تمـام خـدمات مهندسـي طراحـي رشـته       

شود اقدام به تاسيس دفتر نموده و از بين شركاي تمام وقت خود يك نفر را به  نامه نيز قيد مي مشاركت
  ايند.عنوان مسوول دفتر معرفي نم

دفتر مهندسي طراحي بايد داراي محل ثابت ، مستقل از ساير دفـاتر و داراي تـابلو باشـد و در      5-1-3
بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز به  و به صورت كتبي صورت تغيير محل دفتر، مراتب به طور همزمان

ور پروانـه سـاختمان   سازمان مسكن و شهرسازي استان ، سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صـد 
  اطالع داده شود.

متقاضي يا متقاضيان تاسيس دفتر مهندسي طراحي بايد داراي پروانه اشتغال شخص حقيقـي    5-1-4
  هاي موضوع قانون باشند. طراحي در يكي از رشته


  حدود صالحيت دفاتر مهندسي طراحي   2ـ5
هـاي   رشـته  اجرايـي مقـدماتي و  حدود صالحيت دفاتر مهندسي طراحي براي تهيـه طرحهـاي     5-2-1

هفتگانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صالحيت منـدرج در پروانـه اشـتغال شـخص     
  باشد. اند مي و تخصصي كه بررسي صالحيت شده  حقيقي هر يك از شركاي دفتر در رشته

و حـدود    تهشركاي دفتر عالوه بر مسووليتي كـه در قبـال خـدمات تخصصـي مربـوط بـه رشـ         5-2-2
نيز نسبت به اداره امور دفتر و همـاهنگي   صالحيت مندرج در پروانه اشتغال حقيقي خود دارند، مشتركاً

كار ، به نحو احسـن و براسـاس شـرح     هاي مورد درخواست صاحب در ارايه تمامي خدمات طراحي رشته
كـاران   قبـال صـاحب  هاي ساختمان مسوول بوده و پاسخگوي تعهدات دفتـر در   خدمات مهندسان رشته

  باشند. مي
  باشد.  نفر مي 10حداكثر تعداد شركاي هر دفتر طراحي   5-2-3
  ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي طراحي ساختمان  3ـ5
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از   ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي طراحـي سـاختمان كـه مـالك سـنجش مقـادير آن عبـارت         5-3-1
خر اسفندماه هر سال براي هـر  آتهي به سطح زيربناي كارهاي طراحي در طول مدت يكسال منمجموع 

  باشد با توجه به تعداد و صالحيت آنان به شرح جدول زير است؛ يك از شركاي آن مي
  

ظرفيت اشتغال شخص حقيقي كه به صورت انفرادي نسبت به تاسيس دفتر طراحـي    ـ1جدول شماره 
33نامه ماده  آيين 5ماده  )1(ساختمان اقدام نمايد. موضوع تبصره 

اشتغال در مدت  حداكثر ظرفيت  حداكثر تعداد كار  هاي مهندسي ايهپ
  يكسال

  مترمربع 8000 8  سه
  مترمربع 12000 8  دو

  مترمربع 16000 8  يك 
  مترمربع 20000 8  ارشد

  
درصد افزايش ظرفيت اشتغال هر يـك از شـركاي دفترمهندسـي طراحـي سـاختمان        ـ2جدول شماره 

  . 1ك نفره، موضوع جدول شماره نسبت به ظرفيت اشتغال دفتر ت

يف
رد

  

                                  
  موارد افزايش 

                                  
  ظرفيت اشتغال 

تركيب

  رشته شركا

درصد 
  افزايش
دفتر 

  مهندسي

  درصد افزايش
در صورت 

همپايه بودن 
پروانه اشتغال 

  در هر رشته 

  افزايش درصد 
در صورت 

ور بيش از حض
يك نفر در هر 

  رشته

مجموع 
درصد 
افزايش 
ظرفيت 
  اشتغال

هاي يك رشته از رشته1
  20  ـــ  10  10  هفتگانه

2
دو رشته غير همنام از

هاي : معماري،  رشته
عمران ، برق، مكانيك 

  باشند.
20  10  10  40  

3
سه رشته غيرهمنام از

هاي معماري، عمران،  رشته
 برق، مكانيك

30  1010  50  
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4
چهار رشته: معماري،

عمران ، برق، مكانيك 
  باشند.

50   1010  70  

5

هاي معماري، عمران، رشته
  برق، مكانيك و يك تا سه

هاي  رشته ازرشته
برداري، شهرسازي،  نقشه

  ترافيك

60  1010  80  

از  هاي هفتگانه ساختمان بـه غيـر   نفره با تركيب رشته 10تا  1تشكيل دفاتر مهندسي طراحي   5-3-2
  اما مشمول افزايش ظرفيت اشتغال نمي شود . بالمانع است 2تركيب جدول شماره 

باشد ،  در صورت ارتقاي پايه هر يك از اشخاصي كه پروانه اشتغال طراح حقيقي آنان همپايه مي  3--5
  كاهش نخواهد يافت. 2ضريب مربوط به همپايه بودن افراد مذكور در جدول شماره 

ايـن مجموعـه    2و  1اتر مهندسي طراحي ساختمان ، موضوع جداول شماره دفال ظرفيت اشتغ  5-3-4
هـاي مختلـف    صـالحيت در رشـته    شرايط استان و تعداد دارنـدگان   نامه ، در هر استان با توجه به شيوه

درصد  20مديره سازمان استان و تصويب هيات سه نفره حداكثر تا  تواند به پيشنهاد هيات ساختمان مي
  يا كاهش يابد. افزايش 

ظرفيت اشتغال شركاي دفتر مهندسي طراحي كه خارج از كارهاي ساختماني مربـوط بـه ايـن      5-3-5
وقـت   نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمايند در طول مدت يكسال آينده شغل تمـام  مجموعه شيوه

بـه  درصـد   50د، حـداكثر تـا   استان باشـ  سازمان  مديره  نكنند و مراتب مورد تاييد هيات ديگري را تقبل 
  يابد.  افزايش مي سازمان استان و تصويب هيأت سه نفرهمديره   هيات پيشنهاد

اي، خارج از حوزه دفترمهندسـي طراحـي    شركاي دفتر مهندسي طراحي مجاز به فعاليت حرفه  5-3-6
  مگر به موجب موارد ذكرشده در اين مجموعه شيوه نامه . خود نيستند


  تخاب مسوول دفتر طراحي ساختماننحوه ان  4ـ5 
مسوول دفتر مهندسي از بين شركاي  تمام وقت دفتر و توسط تمامي شركا ، طبق نظام نامـه    1- 4 -5

  رسد انتخاب خواهد شد. داخلي دفتر كه به تصويب شركاي دفتر مهندسي مي
  اشد.ب نفره بر عهده موسس دفتر مي هاي موضوع اين بند در دفاتر تك مسووليت  5-4-2

  شرح وظايف و حدود اختيارات مسوول دفتر طراحي ساختمان  5ـ5
امضا و عقد قراردادهاي مربوط به انجـام و ارايـه خـدمات مهندسـي طراحـي سـاختمان طبـق          5-5-1

  هاي ساختمان. نامه داخلي دفتر و براساس شرح خدمات مهندسان رشته نظام
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يـا   كـاران  ل تعهدات قراردادهاي دفتـر، بـا صـاحب   پاسخگويي و مسووليت اداري و مالي در قبا  5-5-2
  صاحبان كار

هـاي سـاختمان    در امور مهندسي كه در شرح خدمات مهندسان رشته  ارايه خدمات هماهنگي  5-5-3
  كننده واگذار گرديده است. برعهده طراح هماهنگ

فتـر و نشـاني آن   حاوي شـماره د  ها و مدارك فني به مهر دفتر كه امضا و ممهور نمودن نقشه  5-5-4 
  .است

هاي ذيربط  انجام كليه اموري كه نياز به مراجعه به سازمان استان، شهرداري و يا ساير دستگاه  5-5- 5
  دارد. 

  
شرح وظايف عمومي دفاتر مهندسي طراحي ساختمان  6ـ5

تغييراتـي   ي دفتـر در تركيـب شـركا   بخواهنـد سـاختمان    طراحي  دفاتر مهندسيدر صورتي كه   -5-6
حداكثر ظرف مدت پنج روز اداري مراتب را به طور همزمان و به صورت كتبـي   نمايند ، موظفنداصل ح

به سازمان مسكن و شهرسازي استان، سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه سـاختمان  
احـي  طر ظرفيـت اشـتغال شـركاي دفتـر مهندسـي     صالحيت و اطالع دهند تا  نحوه ادامه كار به لحاظ 

شخص گردد. در صورت خروج يك يا چند نفر از تركيب شركاي دفتر و عدم اطالع به موقع به سازمان م
استان ، شهرداري يا ساير مراجع صـدور پروانـه سـاختمان، حسـب      مسكن و شهرسازي استان ، سازمان

مسـايل  گزارش سازمان استان يا مرجع صدور پروانه ساختمان  و اشخاص ثالث و پس از  محـرز شـدن   
  شود. مذكور، مجوز دفترمهندسي لغو خواهد شد. مفاد اين ماده در مجوز تاسيس دفترمهندسي درج مي 

طراحـي   يوزارت مسكن و شهرسازي حدود صالحيت و ميزان ظرفيت اشـتغال دفـاتر مهندسـ     5-6-2
ت اعتبـار  نمايد و دفاتر مهندسي طراحـي پـس از پايـان مـد     ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج مي

پروانه اشتغال، بايد براي ارزيابي و بررسي صالحيت و تعيين ظرفيت جديد خود و دريافت پروانه اشتغال 
  به وزارت مذكور مراجعه نمايند. 

ها و اسناد تعهدآور فني بايد  امضاي مجاز هر يك از شركاي دفتر مهندسي طراحي، ذيل نقشه  5-6-3 
  رشته تحصيلي و شماره مجوز دفتر مهندسي در آن درج شده باشد. ، با مهري همراه باشد كه نام كامل

اشتغال دفاتر مهندسي طراحي ساختمان در خارج از حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال مندرج   5-6-4
تخلـف از قـانون محسـوب و موجـب اعمـال مجازاتهـاي        هر يك از شركاء، پروانه اشتغال مجوزدفترو در

  گردد. جرايي مينامه ا انتظامي مقرر در آيين
  .ندكار روزانه را به وضوح قيد نماي دفاتر مهندسي موظفند در تابلوي دفتر خود، ساعات  5-6-5
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استعفا يا درخواست انفصال هر يك از شـركاي دفتـر مهندسـي طراحـي در صـورتي پذيرفتـه         5-6-6
ان عملي كرده و به كاران و دفتر تا آن زم خواهد شد كه تمامي تعهدات شخصي خود را در مقابل صاحب

پايان رسانده باشد و يا يكي از شركاي دفتر يا جايگزيني خارج از دفتر تعهدات او را به طـور كتبـي بـر    
  عهده گيرد.

  
  ـ طراحان حقوقي ساختمان6ماده 

هاي ساختماني كه بودجه آنهـا از محـل بودجـه     ها و مجموعه ارايه خدمات طراحي ساختمانها ، مجتمع
وابسته به دولت، تعاوني و دفتر فنـي موسسـات و    يا باشد توسط شركتهاي خصوصي  عمومي كشور نمي

اند ، موضـوع   نهادهاي عمومي غير دولتي كه داراي سابقه طراحي ساختمان بوده و مشمول ذكر نام شده
نامه اجرايي، منوط به احراز صالحيت و تعيين ظرفيـت اشـتغال از وزارت مسـكن و     آيين 15و  14مواد 

  باشد. ي براساس شرايط زير ميشهرساز
  
  شرايط احراز صالحيت  1ـ6
شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به   6-1-1

ثبت رسيده و تاسيس آنها در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد. موسسه و نهاد عمـومي غيردولتـي   
دهاي سازماني فني خاص براي انجام طراحي نموده و تشكيالت سازماني آن اقدام به تاسيس واح كه نيز

  دار رسيده باشد. به تصويب مراجع صالحيت
  در موضوع شركت، انجام خدمات طراحي در امور ساختمان منظور شده باشد.  6-1-2
  طراح حقوقي عضو سازمان استان باشد.  6-1-3
شركت يا مديران واحـد فنـي بايـد داراي پروانـه اشـتغال      مديره  حداقل دو نفر از اعضاي هيات  6-1-4

در وقـت   تمـام  بـه صـورت  گانه ساختمان بوده و  هاي هفت طراحي ساختمان در يك يا دو رشته از رشته
   طراح حقوقي اشتغال به كار داشته باشند.

يـد داراي  گـردد با  مديرعامل شركت يا مسوول واحد فني كه پروانه اشتغال به نام او صـادر مـي    6-1-5
  نامه نباشد.  وقت تعريف شده در اين شيوه پروانه اشتغال در طراحي ساختمان بوده و جزو شاغالن تمام

براي اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقي سـاختمان در هـر رشـته و پايـه، عضـويت يـك شـخص          6-1-6
  مديره در رشته و پايه مورد تقاضا الزامي است.  حقيقي در تركيب هيات
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  دود صالحيت طراحان حقوقي ساختمان : ح  2ـ6
حدود صالحيت طراح حقوقي براي انجام خـدمات مقـدماتي و نهـايي طراحـي سـاختمان در        1-2-ـ6

اعـم از اعضـاء هيـأت مـديره يـا      هاي هفتگانه ساختمان، با توجه به صالحيت اشخاص حقيقي آن  رشته
و ارشـد بـه شـرح جـدول      1،  2،  3هاي  هو با رعايت بندهاي مشروح زير در هر رشته و در پايشاغالن 
  باشد. مي 3شماره 

  
  هاي ساختماني. حدود صالحيت طراحان حقوقي در انجام طراحي گروهـ  3جدول شماره 

 پايه اشخاص حقوقي
  گروه ساختماني  طراح ساختمان

  الف   3
  الف ، ب   2
  الف ، ب ، ج  1

  الف ، ب ، ج ، د و ويژه  ارشد
  
شركت يا مديران واحد فني  شاغالنهاي هفتگانه ساختمان تعداد  در هر رشته از رشتهچنانچه   6-2-2

بيش از يك نفر در آن رشته باشد صالحيت طراح حقوقي براساس پايـه دارنـده بـاالترين درجـه پروانـه      
  شود. اشتغال در آن رشته تعيين مي

هاي ساختماني بايد  و مجموعه طراحان حقوقي ساختمان براي انجام طراحي ساختمانهاي ويژه  6-2-3
هاي ساختمان مندرج در قانون باشند يـا از طريـق همكـاري بـا سـاير       هاي تمامي رشته داراي صالحيت

  هاي ديگر خود اقدام نمايند. طراحان حقوقي نسبت به تكميل صالحيت رشته
  
  ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي ساختمان:   3ـ6
هـاي هفتگانـه سـاختمان     طراحـي رشـته   كه بـه انجـام خـدمات   حقوقي  اشتغال طراحان ظرفيت  6-3-1

خر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجـه بـه تعـداد نفـرات ، پايـه      آ  پردازند طي يك سال منتهي به مي
شــاغل درشــركت و   مــديره، مــديرعامل و كارشناســان   پروانــه اشــتغال و رشــته اعضــاي هيــات     

ول واحد فني و كارشناسان شاغل آن در هر رشـته  غيردولتي مسو عمومي موسسات و نهادهاي درخصوص
گردد و تعداد كار مجـاز طراحـي عبـارت از     تعيين مي 4به شرح جدول شماره  1براساس جدول شماره 

درصد مجموع تعداد كار طراحان حقيقي شاغل در طراح حقوقي براساس تعدادكار مندرج در جدول  50
  گردد. ين مينامه محاسبه و تعي اين مجموعه شيوه 1شماره 
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درصد افزايش ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي سـاختمان نسـبت بـه ظرفيـت اشـتغال       ـ4جدول شماره 

  1نفره موضوع  جدول شماره  دفاتر مهندسي طراحي تك

يف
رد

  

                                 
  موارد افزايش

                                 
  ظرفيت اشتغال

             تركيب            
  هاي طراح حقوقي رشته

درصد 
  افزايش

 طراح حقوقي

  درصد افزايش
در صورت 

همپايه بودن 
  پروانه اشتغال

  افزايش درصد 
در صورت 

حضور بيش از 
يك نفر در هر 

  رشته

مجموع 
درصد 
افزايش 
ظرفيت 
  اشتغال

  35  ـــ  10  25  يك رشته  1

2 
دو رشته غير همنام از

ماري، هاي : مع رشته
  عمران ، برق، مكانيك

35  10   15  60  

3 
سه رشته غيرهمنام از

هاي معماري،  رشته
  عمران، برق، مكانيك

45  1015  70  

چهاررشته: معماري، 4
  1015  90  65  عمران ، برق، مكانيك

5 

هاي معماري، رشته
مكانيك،و   عمران، برق،
رشته از  يك تا سه

برداري  هاي نقشه رشته
  رافيكت شهرسازي ، ،

75  1015  100  


، 2هـاي   هاي هفتگانه ساختمان به غير از تركيب رديف تشكيل طراحان حقوقي با تركيب رشته  6-3-2
  بالمانع است. 4جدول شماره  4و  3
باشد  در صورت ارتقاي پايه هر يك از اشخاصي كه پروانه اشتغال طراح حقيقي آنان همپايه مي  6-3-3

  كاهش نخواهد يافت. 4ن افراد مذكور در جدول شماره ضريب مربوط به همپايه بود
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در هر اسـتان بـا توجـه بـه      4ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي ساختمان موضوع جدول شماره   6-3-4
توانـد بـه پيشـنهاد     هاي مختلف ساختمان مي شرايط استان و تفاوت تعداد دارندگان صالحيت در رشته

درصـد   20سه نفره در يك يـا چنـد رشـته ،  حـداكثر تـا        مديره سازمان استان و  تصويب هيات هيات
  افزايش يا كاهش يابد. 

ظرفيت اشتغال طراحان حقيقي شاغل در طراح حقوقي كه خارج از كارهاي ساختماني مربـوط    6-3-5
نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمايند در طول مدت يكسـال آينـده    به اين مجموعه شيوه

ديگري را تقبل نكنند و مراتب مورد تاييـد طـراح حقـوقي باشـد ظرفيـت اشـتغال آن       شغل تمام وقت 
افـزايش   و تصويب هيأت سه نفـره  مديره سازمان استان هيات به پيشنهاددرصد  50شخص ، حداكثر تا 

  گردد.  اضافه مي 4يافته و به ظرفيت اشتغال طراح حقوقي در جدول شماره 
حقوقي مجـاز بـه فعاليـت     انرنده پروانه اشتغال شاغل در طراحاشخاص حقيقي دا هيچ يك از  6-3-6

  اي خارج از حوزه طراح حقوقي خود نيستند.  حرفه
هاي فني موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فقط در ارايه خدمات مهندسي مربوط به  واحد  6-3-7

  باشند. ربط خود مجاز به فعاليت مي هاي موسسه يا نهاد ذي ها و پروژه طرح
  
  مقررات عمومي فعاليت طراحان حقوقي ساختمان   4ـ6
چنانچه طراحان حقيقي شاغل در طراح حقوقي يا واحد فني كه ظرفيت اشتغال آنان به صورت   6-4-1

حقوقي محاسبه گرديده است از ادامه كار با طراح حقوقي منصرف شوند و يا طـراح حقـوقي بـا رعايـت     
مديره ،  اري با آنان انصراف حاصل نمايد يا در تركيب اعضاي هياتضوابط و مقررات قانوني از ادامه همك

بنـدي صـالحيت،    مديرعامل ، مسوول واحد فني و شاغالن موثر در امتيازبندي ظرفيـت اشـتغال و پايـه   
تغييراتي حاصل شود ، طراح حقوقي بايد مراتب را حداكثر ظرف مدت پنج روز بـه طـور همزمـان و بـه     

كن و شهرسازي، سازمان استان ، شـهرداري يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه       صورت كتبي به وزارت مس
توسـط وزارت مسـكن و    ساختمان اعالم نمايد تا صالحيت و ظرفيت اشتغال طراحـان حقـوقي مجـدداً   

شهرسازي تعيين و به سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانـه سـاختمان اعـالم شـود و     
حقيقي به صورت حقوقي  اشتغال شخص ده توسط شاغالن كه از محل پروانهظرفيت اشتغال استفاده ش

بوده است نيز بدون اعمال ضريب مربوط به افزايش درصد اشـتغال طراحـان حقـوقي از سـقف ظرفيـت      
موافقت يا انصـراف طـراح حقيقـي و امتيازبنـدي ظرفيـت اشـتغال و       اشتغال طراح حقيقي كسر گردد. 

ي زماني پذيرفته خواهد شد كه تعهدات طراح حقوقي مربوط بـه طـراح   بندي صالحيت طراح حقوق پايه
  حقيقي به اتمام رسيده و يا طراح حقيقي واجد شرايط ديگري به عنوان جايگزين معرفي شده باشد .
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وزارت مسكن و شهرسازي حدود صالحيت و ميزان ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي سـاختمان    6-4-2
نمايد و طراحان حقوقي پس از پايان مدت اعتبار پروانـه اشـتغال، بايـد     رج ميرا در پروانه اشتغال آنها د

بـه وزارت مـذكور    جديد خود براي ارزيابي و بررسي صالحيت و تعيين ظرفيت و دريافت پروانه اشتغال
  مراجعه نمايند. 

مراه باشـد  ها و اسناد تعهدآور بايد با مهري ه امضاي مجاز طراحان حقوقي ساختمان ذيل نقشه  6-4-3
شماره عضويت سازمان استان، نام مديرعامل شـركت و در خصـوص    ،كه نام كامل، شماره پروانه اشتغال

موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نام مدير واحد فني در آن درج شده باشد. ذكر نام و مشخصات 
  است.ها نيز الزامي  طراح حقيقي و شماره پروانه اشتغال به كار او در ذيل نقشه

  طراحان حقوقي ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات كار روزانه را به وضوح قيد نمايند.  6-4-4
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  فصل سوم : اجراي ساختمان
  

  
ساختمان يا مجريـان    مهندسي اجراي توسط دفاتر منحصراً ساختمان بايد اجرايي تمامي عمليات  ـ  7ماده 

يا دارندگان صالحيت طرح و ساخت ساختمان كـه در زمينـه اجـرا حسـب      ساز و حقوقي يا مجريان انبوه
عنوان مجري ، طبـق شـرايط    باشند به  مسكن و شهرسازي مي مورد داراي مجوز يا پروانه اشتغال از وزارت

عمومي قرارداد و ضوابط مندرج در شرايط خصوصي و قراردادهاي همسـان منـدرج در فصـل هفـتم ايـن      
نامـه و   اين مجموعه شـيوه  11و  10،  9،  8مواد   عمومي به شرح ظايف و مسووليتهاي و   نامه و شرح شيوه

نمايد  كاران منعقد مي كار يا صاحب هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب براساس نقشه
ان اسـتفاده  كاران براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجري كار يا صاحب انجام شود. صاحب

مجري  نماينده فني صاحب كار در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي تمامي مراحل اجراي كـار  ،  نمايند
  باشـد. شـهرداريها يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه        به ناظر يا ناظران و ديگر مراجع كنترل ساختمان مـي 

ده و توسـط سـازمان اسـتان    كار معرفي ش وسيله صاحب  مجري  كه به  ساختمان موظفند نام و مشخصات
اي از قرارداد منعقده با  نسخه مجريكنترل صالحيت و ظرفيت شده است را در پروانه مربوطه قيد نمايند. 

دهـد،   و سازمان استان قـرار مـي  يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان  را در اختيار شهرداري صاحب كار
ها و مقـررات   رايه قرارداد ندارد اما تمامي مسووليتكاري كه خود مجري همان كار باشد نيازي به ا صاحب

مجري كه در اين فصل آمده است برعهده وي خواهد بود و مكلف است مفاد شرايط عمـومي قراردادهـاي   
ساختمان ، مجريـان   تواند عملكرد اجرايي دفاتر مهندسي اجراي استان مي سان را رعايت نمايد. سازمانهم

اطـالع و يـا    دارندگان صالحيت طرح و ساخت را بررسي نمايد و در صورت  حقوقي ، مجريان انبوه ساز و
مشاهده هر گونه  تخلف ، مكلف است مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصـميم ، حسـب مـورد بـه سـازمان      
مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي استان اعالم نمايد ، تا در صورت محكوميت مجري نسبت به 

  تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود. برخورد انضباطي 

  
  باشد :  هاي مجريان ساختمان به شرح زير مي وظايف و مسووليت  7-1
هـاي اجرايـي و مشخصـات فنـي      ، نقشـه سـاختمان  مطالعه و بررسي مشخصات مندرج در پروانه  7-1-1

و  سـاختمان  بـين پروانـه  هاي احتمالي  ساختمان قبل از شروع عمليات اجرايي و اعالم اشكاالت و مغايرت
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ها و مشخصات فني و يا وجود نقص در آنها به طراح يـا طراحـان    ها با يكديگر يا بين نقشه ها يا نقشه نقشه
كـار نيـز    آن . در صورتي كه اين موارد منجر به تغييراتي در طراحي ساختمان گردد مراتب بايد به صاحب

  اعالم شود. 
و تفصيلي كارهاي اجرايي ساختمان از آغاز تا پايان كـار و همچنـين    ارايه برنامه زمانبندي كلي   7-1-2

كننـده و فـراهم نمـودن شـرايط نظـارت بـر        كار و ناظر هماهنگ اعالم توقف و شروع مجدد آن به صاحب
عمليات اجرايي ساختمان براي آنها به ويژه قسمتهايي از سـاختمان كـه پوشـيده خواهنـد شـد و ايجـاد       

  كننده و ساير ناظران.  ظايف تعيين شده براي ناظر هماهنگهماهنگي در چارچوب و
مسـايل   رعايـت   آن و همچنـين    پيرامـون   و سـاختمانهاي  كارگاه   و حفاظت ايمني   اصول رعايت    7-1-3
  محيطي كارگاه. زيست  

و   ضوابطساختمان ، رعايت  ملي  ساختمان ، رعايت مقررات  اجرايي   عمليات انجام تمامي   صحت   7-1-4
  مصوب. هاي  ساختمان و نقشه پروانه مندرج در   ، اجراي محتواي مقررات شهرسازي

 اخذ موافقت و تأييد كتبي صاحب كـار ، نـاظر مربـوط و نـاظر هماهنـگ كننـده در هـر گونـه            7-1-5
مسـؤول  تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي كار و اخذ موافقت و تأييد كتبي صاحب كار و طراح مربوط و 

دفتر طراحي در هرگونه تغييراتي در نقشه ها يا مشخصات فني و مقررات ملي ساختمان مربوط به كار در 
  دست اجرا.

هـاي مختلـف سـاختمان و معمـاران تجربـي داراي       استفاده از مهندسان و كاردانهاي فني رشـته   7-1-6
داراي پروانه مهارت فني . فني ماهر  پروانه اشتغال و كارگران، استادكاران و همچنين عوامل  

كـه جـزو   » نامـه  شرايط عمومي قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم اين مجموعه شـيوه «امضا  7-1-7
  كار و مجري بوده و بايد به امضاي طرفين رسيده باشد. الينفك قرارداد منعقده بين صاحب

  فشـرده  يك لوح   ساخت) و تهيه و امضاي سه سري نقشه كامل كار اجرا شده ساختمان (چون   7-1-8
ييديـه الزم از نـاظران حقيقـي     برقي و اخذ تا تأسيساتمكانيكي و  تأسيساتمعماري، سازه،  نقشه هاياز 
  ربط يا ناظر حقوقي. ذي

خود به صاحب كار يا اشخاص ديگر پس از تأييد مراجـع داراي  ت ناشي از عملكرد اخسار جبران  7-1-9
  صالحيت .

هـاي مصـوب و    ط خصوصي قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشهرعايت شراي  7-1-10
  ضوابط و مقررات شهرسازي در اجراي كار. 

هـاي قـانوني صـادره از سـوي وزارت      مهشـنا هـا و بخ  نامه ملي ساختمان و شيوهرعايت مقررات   7-1-11
  مسكن و شهرسازي.
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ي و كيفيت مناسب و استفاده از مصـالح مرغـوب   اجراي موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندس  7-1-12
در حد استانداردهاي اعالم شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، كـه مراحـل مختلـف    

هاي مربوط بـه كنتـرل سـاختمان در     ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاييديه آن مورد تاييد ناظران ذي
  ربط. ناظران ذي هر مرحله از عمليات اجرايي از  پايان

تكميل دفترچـه اطالعـات سـاختمان منضـم بـه شناسـنامه فنـي و ملكـي سـاختمان و اخـذ             7-1-13
ربط جهت صدور شناسنامه مـذكور بـه شـرح فصـل ششـم ايـن مجموعـه          هاي الزم از ناظران ذي تاييديه
  نامه. شيوه

ر پـس از انجـام مراحـل    كـا  تحويل تمامي مدارك و مستندات فني و ملكي ساختمان به صاحب  7-1-14
  . فوق

 18مـاده   براساسشود  كيفيت اجراي ساختماني كه به مسووليت مجري ساخته مي بيمه كردن  7-1-15
نامه كتبي و  از طريق ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت ساختمان و يا ارايه تضمين ، قانون  33نامه ماده  آيين

  :  س ضوابط و مقررات زيركاران براسا كار يا صاحب قانوني ، به نفع صاحب
مجريان مكلفند تمامي ساختمانهاي احداثي خـود را تحـت پوشـش بيمـه كيفيـت اجـراي         1 -7-1-15

  ساختمان ، از طريق شركتهاي بيمه تخصصي قرار دهند. 
، وشش بيمه الزم اسـت ، اسـتانداردها  معيارهاي كنترل كيفيت ساختمان كه براي برقراري پ 2 -7-1-15

هـا و   ، چـك ليسـتها و نقشـه    منضـم بـه آن  مـدارك فنـي   پروانـه سـاختمان و   اختمان ، مقررات ملي سـ 
  باشد. هاي مصوب مي نامه  شيوه

برداري و پس از تحويل سـاختمان   مدت بيمه كيفيت اجراي ساختمان از ابتداي شروع بهره  3 -7-1-15
  زير است : هاي مختلف ساختمان به شرح كاران در بخش كار يا صاحب توسط مجري به صاحب

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

  هاي رطوبتي ساختمان ، حداقل پنج سال. ت ـ عايق
  برقي ، آسانسورها ، حداقل سه سال. تأسيساتمكانيكي و  تأسيساتث ـ تجهيزات و 

تمانهاي در دست احداث خود را به داليل قابل استناد و قبولي كـه مـورد   مجرياني كه ساخ  4 -7-1-15
مكلفند از طريق ارايـه  ، تاييد سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بيمه كيفيت ساختمان قرار دهند 

آن توسط سازمان استان تهيه و حـداقل حـاوي    ضمانتنامه بانكي يا تضمين نامه كتبي كه مفاد و كاربرگ
نامه است و در سه نسـخه تهيـه و در يكـي از دفـاتر اسـناد       همين شيوه 3ـ16ـ7اي موضوع بند ه تضمين

  كاران ، تضمين كيفيت ساختمان نمايند. گيرد به نفع صاحبان كار يا صاحب رسمي مورد تاييد قرار مي



  ٣٨

نون قـا  30مـاده  » ب«بخـش   3شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند وفق بنـد    7-2
كـار يـا    كـار سـاختمان از صـاحب    برنامه چهارم توسعه اجتماعي و فرهنگي كشـور ، هنگـام صـدور پايـان    

  برداران بعدي بنمايند.  نامه كيفيت ساختمان ، به نفع خريداران و بهره ه بيمهيكاران ، درخواست ارا صاحب
ايـن   18د ، طبـق مفـاد مـاده    هايي كه مجري به تعداد كافي نباشد و يا وجود نداشته باش در محل  3 -7

  نامه بايد عمل شود. مجموعه شيوه
  

  ـ دفاتر مهندسي اجراي ساختمان :  8ماده 
شرايط الزم براي اعطـاي صـالحيت وتعيـين ظرفيـت      33نامه ماده  آيين 20لغايت  9مواد براساس   1ـ8

شـوند بـه    مـي  ي تاسـيس اجراي نامه آيين 9به دفاتر مهندسي اجراي ساختمان كه به موجب ماده  ، اشتغال
  شرح زيراست.

دفتر مهندسي اجراي ساختمان براساس درخواست تاسيس دفتـر توسـط يـك نفـر از مهندسـان        1ـ1ـ8
شـود و بايـد    هاي معماري يا عمران داراي پروانه اشتغال و صالحيت اجراي سـاختمان تشـكيل مـي    رشته

  .مجوز فعاليت از سازمان مسكن و شهرسازي استان دريافت نمايد
عمـران دارنـده پروانـه    مهندس م به شخص مهندس معمار يا ئدفتر مهندسي اجراي ساختمان قا   2ـ1ـ8

 اشتغال است و امتياز آن قابل واگذاري نيست و شخص مذكور مسوول دفتر مهندسـي اجـراي سـاختمان   
  خواهد بود. نيز
كـه از مهندسـان    ختمانعمران دارنده مجوز دفتر مهندسي اجراي سامهندس مهندس معمار يا    3ـ1ـ8

مهندسي  ، در ارايه خدمات هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني و معماران تجربي به عنوان شريك  رشته
كار  مسوول تمامي كارهاي اجرايي انجام شده توسط آنان در برابر صاحب در دفتر استفاده نمايد، خود راسًا

در برابـر شـمول   ور ذكفنـي و اجرايـي اشـخاص مـ     مسـووليت  رافعموضوع  اين باشد و كاران مي يا صاحب
  .نخواهد بوددفتر

كه مشتركا نسبت به تاسيس دفتر  3ـ1ـ8عمران و شركاي موضوع بند مهندس مهندس معمار يا   4ـ1ـ8
مهندسي اجراي ساختمان اقدام نمايند بايد داري مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر اسـناد رسـمي   

  كشور باشند. 
، مستقل از ساير دفاتر و داراي تـابلو باشـد.     ثابت محل  بايد داراي  ساختمان  اجراي  مهندسي دفتر   5ـ1ـ8

دفتر مراتب را به طور همزمان حداكثر ظرف مـدت پـانزده    محل مسوول دفتر موظف است درصورت تغيير
  الع دهد.و شهرسازي استان، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان  اط مسكن  روز به سازمان 
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شرح وظايف مسوول دفتر و شرح وظايف عمـومي دفتـر مهندسـي اجـراي سـاختمان عينـا مطـابق          2ـ8
و  اجـرا    طراحـي بـه دفترمهندسـي     مهندسي نامه با تغييرنام دفتر شيوه  اين مجموعه 6ـ5و  5ـ5 هاي بند

  باشد. ميطراح به مجري 
  
  مانشرايط و حدود صالحيت دفاتر مهندسي اجراي ساخت  3ـ8

حداكثر زيربناي هر يك از كارهاي اجرايي مجريان دفاتر مهندسي اجراي ساختمان با توجـه بـه     8-3-1
  مترمربــع  5000واحــدهاي مســكوني  اجــراي در بخــش 5حــدود صــالحيت منــدرج در جــدول شــماره 

  مي باشد.
راي حدود صالحيت دفاتر مهندسي اجـراي سـاختمان بـراي مهنـدس داراي مجـوز دفتـر در اجـ        8-3-2

هاي ساختماني عبارت از همان حدود صالحيت اجراي ساختمان مندرج در پروانـه اشـتغال شـخص     گروه
اسـت بـه شـرح جـدول       حقيقي وي در رشته و تخصصي كه در اجراي ساختمان بررسي صـالحيت شـده  

و حدود صالحيت كاردانهاي فني و معماران تجربي عبارت از همان حدود صالحيت منـدرج در    5شماره 
  باشد. نامه مي اين مجموعه شيوه 9و  8پروانه شخص حقيقي آنها به شرح جداول شماره 

ها مستلزم داشـتن   اجراي كار ساختمان در يكي از رشته ، قانون 4در مواردي كه به موجب ماده   8-3-3
باشد و مجري فاقد صالحيت مـذكور باشـد موظـف اسـت از دارنـدگان پروانـه        پروانه صالحيت مربوط مي

  آن بخش از كار استفاده نمايد. يالحيت مربوط براص
و حـدود صـالحيت منـدرج در پروانـه       شركاي دفتر در قبال خدمات تخصصي مربوط بـه رشـته    8-3-4

  باشند.  اشتغال حقيقي خود و اداره امور دفتر در برابر  مسوول دفتر ، پاسخگو و مسوول مي

  ان : ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي ساختم  4ـ8
دوره از   گردد و شروع مي  اي تعيين دوره  صورت  ساختمان به دفترمهندسي اجراي  اشتغال  ظرفيت  8-4-1

كارســاختمان بــه شــهرداري يــا ســاير مراجــع صــدور  ســاختمان تــا ارســال گــزارش پايــان اجــراي   آغــاز
زمـاني    برش غال در هراشت   مقاديرظرفيت  سنجش كننده است، مالك ساختمان توسط ناظر هماهنگ پروانه

  شود. مي تعيين 9و  8، 5شرح جداول  به
  

  حدود صالحيت دفتر اجراي ساختمان و ظرفيت اشتغال آن در هر برش زماني. ـ5جدول شماره 
  پايه ارشد  1پايه  2پايه 3پايه پايه مهندسي

حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي
  بدون محدوديت  20  10  5  شالوده
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شتغال به كارحداكثر ظرفيت ا
براساس مساحت زيربنا در هر مقطع 

زماني (مجموع كارهاي در دست 
  اجرا)

1200  3000  4000  5000  

حداكثر تعداد واحد ساختماني
  3  3  3  2  همزمان

  
نامه  اين مجموعه شيوه 5ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي ساختمان ، موضوع جدول شماره   8-4-2

مـديره   شرايط استان و تعداد دارندگان پروانه اجراي ساختمان به پيشنهاد هيات، در هر استان با توجه به 
درصد و تعدادكار دفاتر مذكور حداكثر يـك واحـد    20سازمان استان و تصويب هيات سه نفره حداكثر تا 

  . افزايش يا كاهش يابد مي تواند 5جدول شماره  نسبت به ظرفيت و تعدادكار مندرج در
هاي ديگـر سـاختمان (بـه غيـراز رشـته مسـوول دفتـر) در دفتـر          كه مهندسان رشتهدر صورتي   8-4-3

مهندسي اجراي ساختمان به صورت شريك ، اشتغال به كار داشته باشند ظرفيت اشتغال اين گونه دفـاتر  
درصـد ظرفيـت دفتـر     60درصد، و حـداكثر تـا    15ديگر ساختمان معادل   هاي به ازاي هر مهندس رشته

هاي ديگـر سـاختمان    يابد ، در چنين حالتي ظرفيت اشتغال مهندسان رشته ن افزايش مياجراي ساختما
طراحـي  ظرفيت اشتغال نظـارت يـا   درصد  15كه همكاري آنان با دفتر به صورت نيمه وقت باشد معادل 

  يابد. كاهش مي
عمليـات   تواند اجراي كار ديگري را تقبل نمايد كـه گـزارش پيشـرفت فيزيكـي     مجري زماني مي  8-4-4

درصد باشد و مراتب مورد تاييـد نـاظر    75اجرايي هر يك از واحدهاي ساختماني در دست اجراي او برابر 
  كننده و سازمان استان قرار گيرد. هماهنگ

همزمـان بـيش از    شده براي او، مسووليت اجـراي  اشتغال تعيين چنانچه مجري در حدود ظرفيت  5 -8-4
يـا مجتمـع سـاختماني    باشد در هر ساختمان  را تقبل نمايد، ملزم ميساختماني  يك ساختمان يا مجتمع

يك نفر مهندس رشته معماري يا عمران پيچيدگي و حجم و ارتقاء كار ، طبق نظر سازمان استان ، حسب 
وقت، به عنوان مسوول اجـراي كارگـاه    يا معمارتجربي را به صورت تمام هاي ذكرشدهفني رشته  يا كاردان
  بنا مستقرنمايد. احداث  در محل

، براساس است  دفتر مهندسي اجراي ساختمان مسؤول كه  حقيقي  ظرفيت اشتغال به كار مجري  8-4-6
سـاختمان   يـا نظـارت   طراحـي  بخواهنددر زمينه   شده وچنانچه تعيين ساختمان كار تمام وقت در دفتراجراي

پايــان رســيده و گــواهي الزم را از  بــه اونمايــد بايــدتمامي كارهــاي اجرايــي در دســت اقــدام  نيزفعاليــت
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طراحـي سـاختمان يـا     نسبت به تشكيل دفتر مهندسي  سپسد و كننده دريـافت نموده باش رهماهنگناظ
  . دوزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايدفتر طرح و ساخت و اخذ مجوز از 

، مقـررات ملـي   نامـه  در صورتي كه مجري از حدود وظايف و مسووليتهاي منـدرج در ايـن شـيوه     8-4-7
باشد عدول نمايد و يا مرتكب خـالف   نامه مي ساختمان و شرايط عمومي قراردادكه جزو الينفك اين شيوه

ربط خالف را به مجـري ساختمـان منعكس و با تعييـن فرصـت مناسـب رعايـت     شود ناظر يا ناظران ذي
سـتورات ابالغـي، نـاظر يـا     ربط را از وي خواهند خـواست. درصورت عـدم تمكين مجـري بـه د   موارد ذي

كننده منعكس نموده و نـامبرده مـوارد را بـه     ربط موارد خالف را با ذكر دليل به ناظر هماهنگ ناظران ذي
سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. حل اختالف نظر ناظر ، ناظران و ناظر 

و يـا مجموعـه    مجتمـع صات فني مصوب ساختمان يا ها و مشخ كننده با مجري با توجه به نقشه هماهنگ
نظـر   ساختماني، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعيين كننده خواهد بود. نحوه رفـع اخـتالف  

  است. بين ناظر و مجري در فصل چهارم ذكر شده
شهرسـازي   مرجع نظارت بر كار مجري ، ناظران داراي پروانه اشتغال نظـارت از وزارت مسـكن و    8-4-8

نمايد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز بـر   نظارت مي  باشند، سازمان استان نيز بر عملكرد اشخاص فوق مي
  انجام امور ساختماني نظارت عاليه خواهد داشت.

  
 تأسيسـات مكـانيكي و   تأسيسـات ساختمان : مهندسان رشته هاي  تأسيساتدفاتر مهندسي اجراي   8-5

ساختمان ، به صورت انفرادي يا جمعي مـي تواننـد    تأسيساته اشتغال اجراي برقي ساختمان داراي پروان
ساختمان اقدام نماينـد ، دفـاتر مهندسـي     تأسيساتنسبت به تأسيس و اخذ مجوز دفتر مهندسي اجراي 

برقـي سـاختمان مكلفنـد جهـت اجـراي       تأسيسـات مكانيكي و  تأسيساتاجراي ساختمان در انجام امور 
تمانهاي در دست اقدام خود حسب مورد از مهندسان داراي پروانه اشتغال بـه كـار   ساخ تأسيساتكارهاي 
برقي و با رعايت حدود صالحيت آنهـا اسـتفاده بـه عمـل آورنـد و       تأسيساتمكانيكي و  تأسيساتاجراي 

سـاختمان موضـوع ايـن فصـل      تأسيسـات از دفاتر اجـراي   تأسيسات انهمچنين مخيرند به جاي مهندس
  .استفاده نمايند

 تأسيسـات شرايط الزم براي اعطاي صالحيت و تعيين ظرفيت اشـتغال دفـاتر مهندسـي اجـراي       8-5-1
آئين نامه اجرايي تأسيس شده يا مي شوند و نحوه انتخاب مسـؤول دفتـر    9ساختمان كه به موجب ماده 

ن و سـاختما  تأسيسـات ساختمان و شرح وظايف و حدود اختيارات مسؤول دفتر اجـراي   تأسيساتاجراي 
ايـن    6-5و   5-5،  1-5ساختمان عيناً مطابق بند  تأسيساتشرح وظايف عمومي دفاتر مهندسي اجراي 

و  سـاختمان  تأسيسـات مجموعه شيوه نامه با تغيير نام دفتر مهندسي طراحي به دفتر مهندسـي اجـراي   
  مي باشد.مجري تأسيسات به جاي طراح 
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  :ساختمان يساتتأسحدود صالحيت دفاتر مهندسي اجراي   8-5-2
حدود صالحيت دفاتر مذكور همان حدود صالحيت مندرج در پروانه اشتغال شـخص حقيقـي     8-5-2-1

  هر يك از شركاي دفتر در رشته و تخصصي كه تشخيص صالحيت شده اند مي باشد.
شركاي دفتر عالوه بر مسؤوليتي كه در قبـال خـدمات تخصصـي مربـوط بـه رشـته و حـدود          8-5-2-2

ندرج در پروانه اشتغال حقيقي خود دارند ، مشتركا نيز نسبت به اداره امور دفتـر و همـاهنگي   صالحيت م
ساختمان مورد درخواست مجري ، به نحو احسن و براساس شرح  تأسيساتدر ارايه تمامي خدمات اجراي 

ان خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان مسؤول بوده و پاسخگوي تعهدات دفتر درقبال مجريان ساختم
  مي باشند .

  
  ساختمان تأسيساتظرفيت اشتغال دفتر مهندسي اجراي   8-5-3
سـاختمان كـه مـالك سـنجش مقـادير آن       تأسيسـات ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي اجراي   8-5-3-1

ايـن   5عبارت از سطح زيربنا و تعداد كار اجرايي در يك برش زماني است مي باشد به شرح جدول شماره 
  گردد. تعيين ميمجموعه شيوه نامه 
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 تأسيسـات درصد افزايش ظرفيت اشتغال هر يك از شـركاي دفتـر مهندسـي اجـراي       1-5جدول شماره 
  . 5ك نفره ، موضوع جدول شماره يساختمان نسبت به ظرفيت اشتغال دفتر 

يف
رد

  

                                     
  موارد افزايش

                                     
  ظرفيت اشتغال

  تركيب               
  هاي طراح حقوقي رشته

درصد 
  افزايش

 طراح حقوقي

  درصد افزايش
در صورت 

همپايه بودن 
  پروانه اشتغال

  افزايش درصد 
در صورت 

حضور بيش از 
يك نفر در هر 

  رشته

مجموع 
درصد 
افزايش 
ظرفيت 
  اشتغال

تأسيساتاز رشته هاييك رشته  1
  20  ـــ  10  10  كانيكيمتأسيسات برقي يا 

تأسيساتاز رشته هايرشته  دو 2
  40  10   10  20  مكانيكيتأسيسات  وبرقي 

تأسيساتاز رشته هاي نفر سه 3
  1010  50  30  مكانيكيتأسيسات  وبرقي 

4 
تأسيساتاز رشته هاي چهار نفر
مكانيكي از هر تأسيسات برقي و 

  فرنرشته دو 
50  1010  70  


  نفر مي باشد. 10ساختمان  تأسيساتعداد شركاي هر دفتر مهندسي اجراي حداكثر ت  8-5-3-3
  شــتغال حقيقــي آنــان همپايــه در صــورت ارتقــاي پايــه هــر يــك از اشخاصــي كــه پروانــه ا   8-5-3-4

  كاهش نخواهد يافت . 2، ضريب مربوط به همپايه بودن افراد مذكور در جدول شماره مي باشد
ايـن   1-5ساختمان ، موضوع جداول شماره  تأسيساتمهندسي اجراي ظرفيت اشتغال دفاتر    8-5-3-5

، در هر استان با توجه به شرايط اسـتان و تعـداد دارنـدگان صـالحيت در رشـته هـاي        نامه مجموعه شيوه
درصد  20تواند به پيشنهاد هيات مديره سازمان استان و تصويب سه نفره حداكثر تا  مختلف ساختمان مي
  بد.افزايش يا كاهش يا

ساختمان مجاز به فعاليت حرفه اي ، خـارج از حـوزه    تأسيساتشركاي دفتر مهندسي اجراي   8-5-3-6
  دفتر مهندسي خود نيستند.

  
  ـ مجريان حقوقي 9ماده 
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  بودجـه  سـاختماني كـه بودجـه آن از محـل       هاي ها و مجموعه   ها ، مجتمع اجرايي ساختمان خدمات  ارايه 
دولـت، تعـاوني و دفترفنـي موسسـات و      و وابسـته بـه   خصوصـي  ي شـركتها  سـط باشد تو كشور  نمي عمومي
انـد موضـوع    اجرايي در  ساختمان بوده و مشمول ذكرنام شـده  عمومي غيردولتي كه داراي سابقه نهادهاي

مسـكن و   اشـتغال از وزارت  ظرفيـت  نامه اجرايـي، منـوط بـه احرازصـالحيت و تعيـين      آيين 15و  14مواد 
  باشد. شرايط زيرمي شهرسازي براساس

  
  شرايط احراز صالحيت  1ـ9
شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صـنعتي بـه     1ـ1ـ9

نهاد عمومي غيردولتي نيـز  مؤسسه و ثبت رسيده و تاسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد. 
اص براي اجراي سـاختمان نمـوده و تشـكيالت سـازماني آنهـا بـه       اقدام به تاسيس واحد سازماني فني خ

  دار رسيده باشد. تصويب مراجع صالحيت
  موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.  2ـ1ـ9
  شخص حقوقي عضو سازمان استان باشد.  3ـ1ـ9
بايـد  غيردولتـي   يا واحد فني مؤسسه و نهاد عمومي مديره شركت  حداقل دو نفر از اعضاي هيات  4ـ1ـ9

كه يك نفر آنان در رشته هاي معماري و عمران و نفر بعدي نيزمـي   داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان
تواند در يكي از رشته هاي تأسيسات برقي يا تأسيسات مكانيكي و يا نقشه برداري بـوده و در شـركت بـه    

نهادهاي عمـومي غيردولتـي حـداقل     طور تمام وقت اشتغال به كار داشته باشند و درخصوص مؤسسات و
دونفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان مشابه فوق و به طور تمام وقت در دفتـر واحـد   

  د.ناشب فني اشتغال به كار داشته
  
  حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال مجري حقوقي  2ـ9

مـديره و   هيـات  يي و اجرايـي اعضـا  اي و توان فن حدود صالحيت مجري حقوقي براساس سابقه كار حرفه
شاغالن و با توجه به پايه پروانه اشتغال آنان به چهار پايه سه ، دو ، يك و ارشد درجه بندي شده و نحـوه  

  شود. تعيين مي 6اعطاي صالحيت و تعيين ظرفيت اشتغال آنان براساس جدول شماره 
اخذ پروانـه و تعيـين حـدود صـالحيت      ظرفيت اشتغال مجريان حقوقي و ساير شرايط الزم براي  9-2-1

  خواهد بود. 6آنان در يك برش زماني به شرح جدول شماره 
  



  ٤٥

ظرفيـت   و حـداكثر هـاي سـه، دو، يـك و ارشـد      حدود صالحيت مجريان حقوقي در پايهـ 6جدول شماره 
  اشتغال آنان در هر برش زماني.

يف
رد

  

پايه                     
  پروانه اشتغال       

               
   
  شخص

  حقوقي
  الزامات 

پايه   1پايه 2پايه   3پايه 
  ارشد

1  

حداقل تعداد 
پروانه  گاندارند

مديره  اشتغال درهيات
  ( نفر )

2  2    2    2    

2  

گانحداقل پايه دارند
پروانه اشتغال 

با ذكر مديره  درهيات
  مهندسي يا كارداني

كاردا
  ن 

كاردا
  ن

مهند
  س

كاردا
  ن

مهند
  س

مهند
  س

مهند
س

مهند
س

مهند
س

  ارشد  1  2  3

حداكثر تعداد طبقات   3
  *  مجاز

طبقه  5
روي 
  شالوده

طبقه روي  5
  شالوده

10 
طبقه 
روي 
شالود
  ه

20 
طبقه 
روي 
شالود
  ه

بدون 
محدود
يت 
 طبقات

  --  10  5 3 حداكثر تعداد كار 4

حداكثر ظرفيت   5
   اشتغال

3000 
  مترمربع 

4000 
 مترمربع  5000  مترمربع 

  
9000 
متر 

  بع مر 

1400
0 

مترمر
  بع 

1800
0 

ترمرم
  بع 
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* مالك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال بـه كـار حقـوقي كـارداني ، پايـه پروانـه       
طبقـه روي   4يك تا  ترتيب كه دارنده پايه مديره معمار يا عمران است. به اين اشتغال يكي از اعضاي هيات

توانـد نسـبت    طبقه روي شالوده و دارنده پايه سه تا دو طبقه روي شالوده مي دو تا سه شالوده ، دارنده پايه
  ساختمان اقدام نمايد. به اجراي

حداكثر زيربناي هر يك از كارهاي اجرايي مجريان حقوقي در بخش احداث واحدهاي مسـكوني     9-2-2
  مترمربع مي باشد . 5000

و تعداد كار تعيين شده براي اشخاص حقـوقي و بنـا بـه هـر     با توجه به حداكثر ظرفيت اشتغال   9-2-3
علتي كه اجراي ساختمان ، مجتمع يا مجموعه ساختماني توسط دو يا چند مجري انجـام پـذيرد در ايـن    

كار تعيين شـده و بـا همكـاري سـاير مجريـان       موارد يكي از مجريان به عنوان مجري مادر توسط صاحب
تمان را برعهده خواهند داشت، بدين ترتيـب كـه سـاير مجريـان، در     اجراي عمليات ساخ مشتركاًحقوقي 

و سـاير مراجـع قـانوني     كـار  انكـار يـا صـاحب    برابر مجري مادر مسوول بوده و مجري مادر در برابر صاحب
، مجموعه ساختماني نظير مسايل مـالي ساختمان يا مجتمع يا  اجرايي  پاسخگوي تمامي مسايل مسؤول و 

، ايـن موضـوع رافـع مسـؤوليتهاي سـاير       ، امنيتي ، ايمني و حقوقي آن خواهـد بـود  حفاظتي ، انضباطي 
  مجريان همكار نخواهد بود.

هـاي سـاختماني    تواند اجراي كار ديگري را تقبل نمايد كه يكي از پروژه مجري حقوقي زماني مي  9-2-4
مرجـع صـدور پروانـه     اييـد بـه ت پايان رسانده و گزارش پايـان كـار سـاختمان       در دست اجراي خود را به

  كننده رسيده باشد. ناظرهماهنگ و ساختمان
  
اين مجموعه شـيوه نامـه كـه نسـبت بـه تكميـل شـاغالن         6مجريان حقوقي موضوع جدول شماره   9-3

تخصصي خود اقدام نمايند و مراتب مورد تأييد مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گيـرد ، ظرفيـت اشـتغال    
  افزايش خواهد يافت . آنان براساس شرايط زير

مي توانند عالوه بر ظرفيت پيش بينـي شـده در جـدول     1و  2،  3در پايه هاي مجريان حقوقي   9-3-1
فعاليت اجرايي ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقيقي داراي پروانـه اشـتغال و  بـا رعايـت      6شماره 

قـت در شـركت و بـا اسـتفاده از جـدول      حدود صالحيت آنان به عنوان عضو هيات مديره يا شاغل تمام و
و  60000،  20000مترمربع ظرفيت خود را به ترتيـب   200، معادل  و با درنظرگرفتن هر امتياز 7شماره 

  مترمربع افزايش و از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دريافت نمايند. 120000
پـيش بينـي شـده در جـدول      مجريان حقوقي در پايه ارشد مي توانند عالوه بر حداكثر ظرفيـت   9-3-2

فعاليت اجرايي ساختمان ، با اضافه نمودن اشخاص حقيقـي داراي پروانـه اشـتغال و بـا رعايـت       6شماره 
حدود صالحيت آنان به عنوان عضو هيات مديره يا شاغل تمام وقـت در شـركت و بـا اسـتفاده از جـدول      



  ٤٧

از وزارت مسـكن و  يت خـود را افـزايش و   مترمربع ظرف 200، معادل  و با درنظرگرفتن هر امتياز 7شماره 
  مجوز دريافت نمايند.شهرسازي 

  
داراي پروانه اشـتغال ، شـاغل در    قييحق انجدول امتيازبندي پايه پروانه اشتغال مجري -7جدول شماره 

و   موسسـات   مـديره ، مـديرعامل و شـاغالن درشـركت و درخصـوص      اعضاي هيـات مجري حقوقي اعم از 
فني و شاغالن آن كه پروانه اشتغال شخص حقيقي بـا صـالحيت    واحد يردولتي، مسوولغ  عمومي  نهادهاي 

  مجري دارند.  
  

پايه پروانه اشتغال كاردان   پايه پروانه اشتغال مهندس  
  فني 

پايه پروانه اشتغال معمار 
  تجربي 

  3  2  1  3 2 1 3 2  1 ارشد پايه
  4  6  8  8 12 16 20 24  28  32 امتياز

  
اليت مجريان حقوقي در پايه ارشد تمـامي قلمـرو جغرافيـايي كشـور بـوده و در حـدود       حوزه فع  9-3-3

، متناسب با افزايش تعداد اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال بـه عنـوان عضـو    توانند صالحيت خود مي
نت آئين نامه اجرايي قانون از معاو 22ماده  2هيات مديره يا شاغل تمام وقت در شركت ، با رعايت تبصره 

  نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دريافت نمايند.
سـاختمان   رشـته  مهندسـان هفـت   سـاختماني از تمـامي   حقوقي مكلفند دراجراي مجموعه مجريان  9-3-4

  نمايد. استفاده
ار بـرد  نقشـه  مهندسـان  ت طبقـه و بيشـترازخدما   9سـاختمانهاي   حقوقي مكلفنـددراجراي  مجريان  9-3-5

  نمايند. استفاده
باشند  كه فاقد صالحيت در آن رشته   اي مجريان حقوقي مكلفند در اجراي كارهاي خود در رشته  9-3-6

از دارندگان پروانه اشتغال يا دفاتر مهندسي داراي صالحيت در آن رشته استفاده نمايند ، در اين صورت ، 
  نجام شده در رشته خود خواهند بود.اين اشخاص در مقابل مجريان ساختمان مسوول كارهاي ا

  
  مقررات حاكم بر فعاليت مجريان حقوقي   4ـ9
دار شود، مسووليت حسن انجام  اي را عهده در مواردي كه مجري حقوقي مسووليت اجراي پروژه  4-1- 9

عامل و در خصوص موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، برعهده مسوول  كار ساختمان ، بر عهده مدير
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باشد و اين مسووليت رافع مسووليت هر يك از شاغالن در شركت يا واحد فني كـه اجـراي    حد فني ميوا
  تمام يا بخشي از ساختمان به آنها محول گرديده است نخواهد بود.

و  و شـاغالن  تمامي اشخاص حقيقي شاغل در مجري حقوقي منجمله هيات مديره و مـديرعامل   9-4-2
تواننـد   نمي و شاغالن آنان مسوول واحد فنيمديران و عمومي غيردولتي، خصوص موسسات و نهادهاي  در

از ظرفيت اشتغال شخص حقيقي خود جداگانه استفاده نمايند. در اين خصـوص سـازمان اسـتان مكلـف     
  است كنترل الزم را بعمل آورد.

مهنـدس  مجري حقوقي موظف است براي اجراي هر يك از كارهاي در دست اقدام خود يك نفر   9-4-3
رشته معماري يا عمران داراي پروانه اشتغال مهندسي در اجراي ساختمان را به عنوان مسوول كارگاه، بـه  

كننـده حقيقـي يـا مـديرعامل نـاظر حقـوقي ،        كار، مهندس ناظر هماهنـگ  كار بگمارد و وي را به صاحب
   سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي نمايد.

مجري حقوقي موظف است چنانچه اشخاص حقيقي شاغل در آن از ادامـه كـار انصـراف حاصـل       9-4-4
نمايند يا بازمانند حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي جايگزين آن اشخاص با همان صالحيت 

  . و ظرفيت اشتغال به سازمان مسكن و شهرسازي استان اقدام نمايد
پايان يافتن اجراي پروژه به دليل پايان يافتن مدت قرارداد، فسخ يا ابطال قرارداد چنانچه قبل از   9-4-5

يا سلب صالحيت قانوني مجري و نظاير آن ، ادامه كار مجـري غيـرممكن شـود، عمليـات سـاختماني بـا       
دستور ناظر هماهنگ كننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجري جديـد يـا رفـع موانـع     

پـروژه  كننده موظف است در صـورت ادامـه مجري اول خواهد بود. در اينگونه موارد ناظر هماهنگفوق از 
استان، مرجع صدور پروانـه سـاختمان اعـالم نمايـد و      صالحيت ، مراتب را به سازمان  مجري صاحب بدون

  د.مجري جديد جلوگيري بعمل خواهد آور كار تا معرفي مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه
نامـه، مقـررات ملـي     در صورتي كه مجري از حدود وظايف و مسووليتهاي مندرج در ايـن شـيوه     9-4-6

باشد عدول نمايد يـا مرتكـب خـالف     نامه مي ساختمان و شرايط عمومي قراردادكه جزو الينفك اين شيوه
ربط  ت موارد ذيربط خالف را به مجـري منعكس و با تعييـن فرصت مناسب رعاي شود ناظر يا ناظران ذي

را از وي خواهند خـواست. در صورت عدم تمكين مجري به دستورات ابالغي ناظر ، وي موارد خالف را بـا  
مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به طور كتبي اعـالم   ، به كننده  ذكر دليل به ناظر هماهنگ

هـا و   كننـده و مجـري بـا توجـه بـه نقشـه       نمايد. حل اختالف نظر بين ناظر ، ناظران ، ناظر هماهنـگ  مي
نامـه   مشخصات فني مصوب ساختمان يا پروژه يا مجموعه ساختماني، در فصل چهارم اين مجموعه شـيوه 

  ذكر شده است. 



  ٤٩

مرجع نظارت بر كار مجري ، نـاظر داراي پروانـه اشـتغال نظـارت از وزارت مسـكن و شهرسـازي         9-4-7
نمايد و وزارت مسكن و شهرسـازي نيـز بـر     رد اشخاص فوق نظارت ميباشد، سازمان استان نيز بر عملك مي

  انجام امور ساختماني نظارت عاليه خواهد داشت.
درصـد مـدت    15پروژه را بدون قصور مجري به هر دليل بيش از   كار، اجراي در صورتي كه صاحب  9-4-8

تاييد ناظر  پس ازمذكور   تا پايان مدت موضوع اين تعليق كار از شروع، مندرج در قرارداد به تاخير بياندازد 
شـود، و سـازمان اسـتان بـا      مي  كننده كتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان  اعالم هماهنگ

كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قـرارداد و يـا اجـازه     مابين مجري و صاحب توجه به مفاد قرارداد في
  االجرا خواهد بود.  نمايد و نظر او براي طرفين الزم تخاذ تصميم مياجراي پروژه ديگري توسط مجري ا





  ٥٠

  مسكن :ساز  ـ مجريان انبوه10ماده 
مجرياني كه خود صاحب كار بوده و  توان جذب سرمايه ، توان مديريت منابع و استفاده از فناوريهاي نـوين  

امـه اجرايـي قـانون نظـام مهندسـي و      ، به استناد آئين ن هاي ساختماني را دارند در ساخت و ساز مجموعه
سياستها و خط مشي هاي سازماندهي ، حمايت و نظارت بر بازار توليـد و  « كنترل ساختمان و نيز مصوبه 

مـي   هيـأت محتـرم وزيـران    1/11/1375هـ مورخ  15511/ ت 123038ابالغي به شماره »  عرضه مسكن
يت و دريافـت پروانـه اشـتغال از وزارت مسـكن و     درخواست احراز صالح  توانند به عنوان مجري انبوه ساز

  شهرسازي بنمايند.

همـان حـدود صـالحيت اشـخاص حقـوقي      طبـق  ساز  مجريان انبوهفني و تخصصي حدود صالحيت   1ـ10

  .باشد  ميبه شرح زير سازي  نامه و ساير شرايط مربوط به انبوه اين شيوه 9مندرج در ماده 

  :مسكن  ساز ن پايه مجريان انبوهعوامل بررسي صالحيت و تعيي  2ـ10
  و جداول آن . 9داشتن شرايط مندرج در مفاد ماده   10-2-1

، توان جذب سـرمايه ، مـديريت منـابع    اي و توان مديريت منابع شامل داشتن سابقه فعاليت حرفه   10-2-2 
جربيـات كارهـاي   مسـتند سـازي ت  و استفاده از فناوريهاي نوين در جهت ارتقا كيفي و كمي ساخت و سـازها  

  اجرايي.
هاي آسايشي ، رفـاهي و كـاركردي    عملكرد موفق در جلب رضايت بهره برداران شامل : تامين جنبه  10-2-3

هاي احداث شده ، تامين فضاهاي مناسب داخلي به لحاظ كمي و كيفي ، طـرح مناسـب معمـاري و     ساختمان
  سازها. و كيفيت ساخت

  
  : مسكن ساز ن پايه مجريان انبوهنحوه بررسي صالحيت و تعيي   3ـ10
بـا داشـتن     4ــ 10ساز و احراز شرايط منـدرج در بنـد    صالحيت و تعيين پايه مجريان انبوه بررسي  10-3-1

 سازان متشـكل از اشـخاص زيـر    صالحيت و تعيين پايه انبوه بررسينامه توسط كميته  اين شيوه 9شرايط ماده 
  مورد بررسي خواهد گرفت. از رشته هاي اصلي ساختمان مي باشند ،كه هركدام داراي پروانه اشتغال در يكي 

  الف) رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان (رييس كميته).
  .ب) رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
  پ) معاون عمراني استانداري يا نماينده رسمي وي.

  سازان استان. ت مديره انجمن صنفي ابنوهأت) رييس هي
  استان. سازمان فر به انتخاب هيات مديرهث) يك ن

  سازان استان. ت مديره انجمن صنفي انبوهأ) يك نفر به انتخاب هيج



  ٥١

  چ) رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان استان
گيـري   يابد و براي تصميم شركت رييس كميته رسميت مي بانفر  4جلسات كميته با حضور حداقل   10-3-2

  ست.راي موافق الزامي ا 4اخذ 
داشتن پروانه اشتغال مهندسي يا كارداني براي اعضـاي كميتـه مـذكور بـه غيـر از معـاون عمرانـي          10-3-3

  استانداري و رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان الزامي است .
  

  چگونگي احراز هر يك از عوامل بررسي صالحيت و تعيين پايه :    4ـ10
   .آن ول او جدبندها و  9ماده احراز شرايط مندرج در   10-4-1
اي و توان مديريت منابع و احراز شرايط از طريق بررسي سابقه فعاليت مجريـان   سابقه فعاليت حرفه  10-4-2
  انجام خواهد پذيرفت.» 1«شماره  ربط و از طريق تكميل پرسشنامه كاربرگ ساز توسط كميته ذي انبوه
طريق نظرسـنجي از سـاكنين سـاختمانها بـا تكميـل      برداران از  عملكرد موفق در جلب رضايت بهره  10-4-3

بـردار تكميـل خواهـد گرديـد بـا اسـتفاده از روش        ) كه توسط هر بهـره 2شماره  دفترچه نظرسنجي (كاربرگ
هاي مذكور  مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. پرسشنامه ذكر شده در باالگسترش عملكرد كيفيت توسط كميته 

هـاي سـاختماني برسـد. در     ها و يا مجتمع د ساكنين ساختمانها يا مجموعهدرص 25بايد به نظرخواهي حداقل 
ها را به طور جداگانـه بـه    توان هر يك از پرسشنامه صورت نياز با نظر كميته بررسي صالحيت و تعيين پايه مي

  يك خانوار ساكن تحويل داد كه در اين صورت نظرات كليه ساكنين اخذ خواهد شد.
  

  ها : امتياز پرسشنامه بندي نحوه جمع  5ـ10
   3شـماره   سـاز ، بـراي هـر  مجتمـع يـا مجموعـه سـاختماني براسـاس كـاربرگ          امتياز واحد انبـوه   10-5-1

ذكر شده است) ، با استفاده از كاربرگول زير محاسبه و در  10در انتهاي ماده  3و  2،  1هاي شماره  ( كاربرگ
  گردد. منظور مي اين كاربرگ» الف«جدول بخش 

  


ــاختماني =                                    ســــــــــــــــــ امتيــاز يــك مجتمــع يــا مجموعــه     
)     1+ امتياز كـاربرگ  2(امتياز كاربرگ× 

  
هاي ساختماني به روش مذكور ، از حاصل جمع امتياز كل  ها يا مجموعه تك مجتمع پس از محاسبه امتياز تك

 آيد. امتياز مذكور ، مبناي احـراز پايـه   ساز بدست مي ي ساختماني ، امتياز مجري انبوهها ها يا مجموعه مجتمع

 
تعداد واحد مجتمع يا
   مجموعه ساختماني

١٠٠



  ٥٢

امتياز ،  500ساز قرار خواهد گرفت به طوري كه حداقل امتياز الزم براي احراز شرايط پايه دو برابر  انبوه مجري
  امتياز باشد. 3000امتياز و پايه ارشد برابر  1800پايه يك برابر 


  : مسكن ساز كار صدور گواهي بررسي صالحيت مجريان انبوه  شگرد  6ـ10
صالحيت و پايه مورد نظر خـود  حدود سازي براي اخذ پروانه اشتغال و تعيين  متقاضيان مجري انبوه  10-6-1

كه در محل سازمان مسـكن وشهرسـازي   صالحيت و تعيين پايه انبوه سازي حدود به دبيرخانه كميته بررسي 
مدارك مربـوط بـه شـرايط الزم بـراي احـراز مجـري حقـوقي        مراجعه و نسبت به دريافت دارد استان استقرار 

ها ، جدول ها و اطالعات الزم اقدام نموده و پس از تكميل آنها همـراه سـاير مـدارك     كاربرگ و 9موضوع ماده 
  نمايند. درخواستي به دبيرخانه فوق تحويل مي

هـاي مـورد    ستخراج اطالعات آن ، مقـدمات بازديـد از سـاختمان   دبيرخانه با بررسي پرسش نامه و ا  10-6-2
هـا اعـزام    كميته رابراي احرازاطالعات داده شده وارزيابي پـروژه  سازد و ارزياب يا ارزيابان گزارش را فراهم مي

  نمايد. مي
ه ، پايـ ارزيـاب يـا ارزيابـان   دبيرخانه پس از بررسي پرسش نامه و اطالعـات گـزارش شـده از سـوي       10-6-3

  متقاضي را محاسبه و براي بررسي و تاييد به كميته بررسي صالحيت و تعيين پايه گزارش مي دهد.
كميته بررسي صالحيت و تعيين پايه پس از بررسي مدارك و اطالعات ارسالي از سوي دبيرخانه در   10-6-4

ور پروانـه اشـتغال بـه    خصوص تعيين صالحيت و پايه متقاضي اتخاذ تصميم نموده و مدارك الزم را براي صد
  دارد. سازمان مسكن و شهرسازي ارسال مي

وزارت  ساز درپايه ارشد توسط معاونت نظام مهندسي واجـراي سـاختمان   پروانه اشتغال مجري انبوه  10-6-5
  گردد. صادر مي مسكن و شهرسازي

هـا و كاربرگهـا ،   دبيرخانه كميته بررسي صالحيت وظيفه جمع آوري اطالعات، ارسـال پاسـخ نامـه      10-6-6
بازديد كننده وتنظيم و ارايه گزارش نهايي به كميته  ارزياب و يا ارزيابانهاي ارسالي ، اعزام  نامه بررسي پرسش

  موصوف را دارد.
، نحوه بررسـي صـالحيت و تعيـين پايـه     بهمتقاضيان پروانه اشتغال  اعتراض  به منظور رسيدگي به  10-6-7

نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، رييس سازمان و ريـيس هيـات مـديره     كميته اي در سطح ملي مركب از
ونتيجه بررسي راجهت اتخاذتصميم به معاونت نظام مهندسـي  سازان مسكن تشكيل  كانون انجمن صنفي انبوه

  واجراي ساختمان وزارت مسكن وشهرسازي اعالم مي نمايد.

  ها : نامه بندي امتياز پرسش نحوه جمع   10-7
  تعيين ميزان تجربه كارهاي اجرايي متقاضي مجري انبوه ساز يا مجموعه تجربه كار مديران آن.   10-7-1
  تعيين مجموع امتيازات متقاضي انبوه سازي براساس كاربرگها ، جدول ها و اطالعات ارايه شده  10-7-2



  ٥٣

براسـاس اطالعـات   حدود صالحيت و پايـه آنهـا    بررسيجمع بندي امتيازات متقاضي انبوه سازي و   10-7-3
  تكميل شده.

  ساز.  صالحيت و پايه بندي در خصوص امتيازات مجري انبوه بررسياتخاذ تصميم كميته   10-7-4
انبوه سازي مدارك ، كاربرگها ، جدول ها و اطالعات تكميل شـده   اخذ صالحيتزماني كه متقاضي  از   10-8

ل نتيجه تصميم كميته و گزارش آن به سازمان مسكن خود را تحويل دبيرخانه كميته مذكور مي نمايد تا ارسا
  تجاوز نمايد.  يكماهو شهرسازي استان نبايد از مدت 

خريد واحدهاي مسـكوني و اخـذ    فروش و پيش  نامه پيش  موظف است براساس شيوهانبوه ساز مجري    10-9
  پيش خريداران را بنمايد.شود رعايت كامل حقوق  مي وزارت مسكن و شهرسازي  ابالغمجوز مربوط كه توسط 

مجريـان   4-9مقررات حاكم بر فعاليت مجريان انبوه ساز  مسكن عيناً همان مقررات مندرج در بنـد     10-10
  حقوقي است .

هاي در دست اجراي خود يك  ها يا پروژه ساز موظف است به تعداد ساختمانها يا مجتمع مجري انبوه   10-11
  به كار را به عنوان مسوول كارگاه به كار بگمارد. نفر مهندس داراي پروانه اشتغال

تواند مسووليت اجراي ساختمان يا مجتمع يـا مجموعـه سـاختماني     مجري انبوه ساز در صورتي مي    10-12
هاي سـاختماني در   ها يا مجموعه جديدي را به عنوان مجري انبوه ساز بپذيرد كه يكي از ساختمانها يا مجتمع

  كاري رسيده باشد و مراتب مورد تاييد ناظر هماهنگ كننده قرار گيرد. يان نازكدست اجراي وي به پا
سـاز از حـدود وظـايف و مسـووليتهاي منـدرج در آن و شـرح خـدمات         در صورتي كه مجريان انبوه   10-13

االجـرا عـدول نماينـد يـا مــرتكب       هـاي الزم  نامه هاي ساختمان و ساير ضوابط مقررات و شيوه مهندسان رشته
و بند  91و  85توجه ننمايند، به استناد مواد وزارت مسكن و شهرسازي   قانوني هاي خالف شوند و يا به ابالغيه

  انتظامي آنان رسيدگي و رفتار خواهد شد. و اي، انضباطي اجرايي ، به تخلفات حرفه نامه آيين 23ماده » ج«
  
  

  
   (QFD) فيتارزيابي عملكرد مجريان انبوه ساز به روش گسترش عملكردكي




  
  
  


 ١شماره  آاربرگ
پروانه شماره ـ  ـ 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ
داد ـ ـ ـ ـ از تع

اي و مديريت مجري  هاي حرفه جدول سابقه فعاليت ـ١
مسكنانبوه مسكون ساز



  ٥٤

  
ساز تكميل و به انضمام مدارك مثبته تحويل  ( اين جدول براي هر پروژه احداث شده توسط مجري انبوه

  گردد.) دبيرخانه كميته بررسي صالحيت مي






  امتياز) 25ـ مقياس پروژه : (حداكثر 1

  .........................الف ـ تعداد كل واحدهاي مسكوني ...................................
امتياز) ، بيش از  15واحد ( 150تا  101امتياز) ، از  10واحد ( 100تا  51امتياز) ، از  5واحد ( 50تا  10

امتياز) 20واحد ( 150
امتياز ...................................................

  ب ـ متوسط زيربنا ..............................
  يت الگوي مصرف مسكن (امتياز) ، عدم رعايت الگوي مصرف مسكن (بدون امتياز)رعا

امتياز ...................................................
  امتياز) 15ـ طول دوره ساخت : (حداكثر 2

  خت به ماه .............................كار ..................... طول دوره سا ـ تاريخ اخذ پروانه .................... تاريخ پايان
  امتياز) 15ماه ( 24ـ طول دوره ساخت كمتر از 

  امتياز) 10ماه ( 36تا  24ـ طول دوره ساخت بين 
  امتياز) 5ماه ( 36ـ طول دوره ساخت بيش از 

امتياز ...................................................
  منابع : ـ توان جلب سرمايه و مديريت 3

  امتياز) 5ـ استفاده از پيش فروش به روش معمول در بازار (
  امتياز) 10گذاري متري مسكن (فروش متري) ( ـ استفاده از طرح سرمايه

  امتياز) 10ـ در صورت ارايه گواهي خوش حسابي از بانك مشاركت كننده به شرح پيوست (
  ........امتياز ...........................................

   نام سازنده : .......................
 نام پروژه : ............................ 
   محل پروژه : .....................

: ل تك خ تا
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  ـ تعداد واحدهاي مجتمع ......................................1
  ......................................بهره بردارانهاي پاسخ داده شده از طرف  ـ تعداد پرسشنامه2
  امتياز نهايي :ـ 3
  ...........................ـ ...........2ـ1ـ امتياز نهايي بدست آمده از پرسشنامه 3ـ1
  ـ ......................................2ـ2ـ امتياز نهايي بدست آمده از پرسشنامه 3ـ2
  ـ ......................................2ـ3ـ امتياز نهايي بدست آمده از پرسشنامه 3ـ3
  .......................ـ ...............2ـ4ـ امتياز نهايي بدست آمده از پرسشنامه 3ـ4
  

  برداران در پروژه ............................. جمع امتياز نهايي حاصل از پرسشنامه نطرسنجي بهره                   
  )25ـ فناوري ساخت (كل امتياز 4
و دهيد : (امتياز هر بند براساس توضيحات و توجه به نقشه  زير توضيحـ سيستم ساخت را در موارد 5

  محاسبات ارايه شده داده خواهد شد.)
  امتياز) 3پي : (

  
  امتياز) 3اسكلت باربر : (

  
  امتياز) 3سقف : (

  
  امتياز) 2 ( كف سازي :

٢شماره  ربرگآا  
پروانه شماره ـ ـ ـ 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ
از تعداد ـ ـ ـ ـ

مجتمع بهره برداران ـ امتياز نظرسنجي از ٢
ن ك

پروژه : .......................نام     
  
   نام سازنده : .....................

: ژ ل
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  امتياز) 5/1هاي داخلي : ( جداكننده

  
  امتياز) 2ديوارهاي محيطي : (

  
  امتياز) 2سيستم سرمايش و گرمايش : (

  
  امتياز) 5/1هاي مصرفي : ( نوع لوله

  
  امتياز) 2(از كف يا رايزر و غيره ) : ( تأسيساتكشي  سير لولهم
  

  امتياز) 5مزايا ، محاسن و يا نكات قابل توجه فناوري به كار رفته را توضيح دهيد : (
  
ـ مستندسازي تجربيات و تهيه مشخصات فني ـ ملكي ، به گواهي هيات مديره يا ساكنين ساختمان : ( 5

  در نظر گرفته شود)امتياز  5به ازاي هر مورد 
  ـ تهيه و تدوين شناسنامه فني پروژه : 5ـ1
  هاي احداثي هاي چون ساخت ساختمان ـ تهيه نقشه5ـ2
  

امتياز ...................................................

  
امضا كميته ارزياب     ساز                                                                        امضا مجري انبوه
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  ها : بندي امتياز مربوط به تكميل پرسشنامه جمع

يف
رد



نام مجتمع 
مسكوني

تعداد واحد

زيربناي 
كل 

ساختمان

تاريخ 
تكميل

ياز پرسشنامه تام
هاي  فعاليت
اي حرفه

اميتاز 
پرسشنامه 
نظرخواهي 
ساكنان

امتياز كل 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  مجموع امتياز                                                                    


  امضا كميته                                                                  
-------------------------------------------------------------  

شماره  آاربرگ
٣ 

آد واحد 

بندي امتياز نتايج ارزيابي مجري  جمع ـ٣
مسكن ساز  انبوه  

                  نام شرآت : .......................
نام تكميل آاربرگ: ............................   

محل مديرعامل : .....................      آدرس و   



  ٥٨

  ساز در نظر  هاي تكميل شده در طي ده سال منتهي به سال ارزيابي واحد انبوه صرفا پروژه
  گرفته شود.

  ضربدر تعداد واحد  2شماره  و كاربرگ 1شماره  امتياز كل بر مبناي حاصل جمع امتياز كاربرگ
آيد. به دست مي 100پروژه تقسيم بر عدد 

 29هاي فني و معماران تجربي موضوع ماده  ـ حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال كاردانها و ديپلمه  11ماده 
  نامه اجرايي  آيين

تحصـيلي   مدرك اشتغال دارندگان حدودصالحيت و ظرفيت  منظورتعيين اجرايي به نامه آيين 29ده ما در اجراي
سـاختمان و   اجـراي  فنـي دربخـش   هـاي  تجربي، برحسـب فعاليـت   معماران كارداني و ديپلم فني و همچنين

بـه   »سـه «و » دو»  «يـك «براساس پيچيدگي عوامل و حجم كار در سراسر كشور، ساختمانها به سه گروه 
منـدرج در مـاده   » ج«و » ب«، »الف«بندي  همان گروه  هاي فوق يبند شوند. گروه بندي مي شرح زير طبقه

همـين   12نامه اجرايي است كه بـراي اجتنـاب از اشـتباه بـا گـروه سـاختمانهاي موضـوع مـاده          آيين 29
  ذكر شده است.» سه«و » دو«، » يك«نامه، گروه  آيين

مترمربع زيربنا و دو طبقه از روي شالوده در مقياس  400مانهاي حداكثر تا ساختمانهاي گروه يك ـ ساخت 
  محله.

مترمربع زيربنا و سه طبقه از روي شالوده در مقيـاس   600ساختمانهاي گروه دو ـ ساختمانهاي حداكثر تا  
  محله.

الوده مترمربـع زيربنـا و چهـار طبقـه از روي شـ      800ساختمانهاي گروه سـه ـ سـاختمانهاي حـداكثر تـا      
  درمقياس محله.

دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني، و همچنين معماران تجربي در صورت قبـولي     11-1
و آئـين نامـه اجرايـي     26هاي موضوع قانون براساس ماده  در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته

روانه اشتغال به كار اجراي ساختمان دريافت پ 31و 28هاي  و رعايت مفاد ماده 27ارايه مدارك  طبق ماده 
  خواهند نمود.

گواهي سابقه كار اجرايي و تجربه عملي متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كـه توسـط     11-2
هاي حقـوقي شـاغل    ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، شخصيت واحدهاي فني وزارتخانه

هاي ساختماني يا اشخاص حقوقي كه داراي پروانه اشـتغال بـه كـار     ، شركت »نونقا«هاي موضوع  در رشته
باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار داراي پروانه اشتغال به كـار   مهندسي مي

  مورد تاييد قرار گيرد و موارد زير در آن درج شده باشد :» سازمان استان«مهندسي و يا توسط 
  نام ، محل ، مشخصات پروژه و مسووليت متقاضي در پروژه.   11-2-1
  مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.  11-2-2
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  نام و مشخصات تحصيلي متقاضي  11-2-3
  شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي.» پروانه اشتغال«نام ، مشخصات ، سمت و شماره    11-2-4
باشـند يـا بعـدا     مـي » پروانه اشتغال « اني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ براي متقاضي  11-3

ها و تـاريخ احـراز    شود و انواع صالحيت صادر مي» پروانه اشتغال « صالحيت جديد كسب نمايند فقط يك 
  آن در پروانه اشتغال درج خواهد شد.

 8سـاختمان بـه شـرح جـدول شـماره       فنـي در اجـراي   اشتغال كاردانهاي حدودصالحيت و ظرفيت  11-4
  گردد. مي تعيين

  
شاغل دفتر مهندسي   ساختمان كه جزو شركاي فني دراجراي  اشتغال كاردانهاي  : ظرفيت  8جدول شماره 

  زماني باشند در هربرش اجراي ساختمان مي
  1پايه   2پايه  3پايه پايه كاردان فني

  يك ، دو و سه  يك و دو يك هاي ساختماني گروه
ظرفيت اشتغال به كار براساس مساحت

  مترمربع 800  مترمربع 600  متر مربع 400  زيربنا در هر مقطع زماني

حداكثر تعداد واحدهاي ساختماني
  2    2    2    همزمان

  
هاي فني و معماران تجربي در اجراي ساختمان به شـرح   حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال ديپلمه  11-5

  گردد.  تعيين مي 9جدول شماره 


تجربي دراجراي ساختمان كـه جـزو شـركاي     هاي فني و معماران  اشتغال ديپلمه ظرفيت : 9جدول شماره 
  زماني  باشند در هر برش دفتر مهندسي اجراي ساختمان مي شاغل 

  1پايه   2پايه  3پايه پايه معمار تجربي

  تعداد طبقات
طبقه ارتفاع از2تا

روي شالوده 
  ساختمان

ارتفاع از طبقه 3تا
روي شالوده 
  ساختمان

طبقه ارتفاع از 3تا 
روي شالوده 
  ساختمان

ظرفيت اشتغال به كار براساس
  مترمربع 500  مترمربع 400  متر مربع 300  مساحت زيربنا در هر مقطع زماني

  2    2  2 حداكثر تعداد واحدهاي ساختماني
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  همزمان
، در وانند به عنـوان شـريك  ت تجربي داراي پروانه اشتغال مي هاي فني و معماران كاردانها و ديپلمه   11-6

دفتر مهندسي اجراي ساختمان در چارچوب ضوابط و مقررات دفتر فعاليت نمايند اين اشـخاص در مقابـل   
كـاران برعهـده    كـار يـا صـاحب    مسوول دفتر پاسخگو بوده و مسووليت كارهاي اجرايـي در مقابـل صـاحب   

در اين  ،  اين مسؤوليت رافع مسؤوليت قانوني اشخاص مذكور نمي باشد ،مهندس مسوول دفتر خواهد بود
درصـد و   5درصد و براي هر ديپلمه فني يا معمار تجربـي معـادل    10صورت به ازا هر كاردان فني معادل 

  درصد ظرفيت اشتغال دفتر مذكور افزايش خواهد يافت. 40حداكثر تا 
اري و عمران و معماران تجربي بخواهند در حدود صالحيت ي فني رشته هاي معمچنانچه كاردانها  11-7

و ظرفيت اشتغال خود به عنوان مجري فعاليت نمايند بايد به صورت شريك دفتر اجراي ساختمان اشتغال 
به كار داشته باشند و با مسؤوليت مسؤول دفتر اجراي ساختمان نسـبت بـه ارائـه خـدمات اجرايـي اقـدام       

ع مسؤوليت شركاي مذكور نخواهد بود ، در اين  حالت  حداكثر تعـداد مجريـان   نمايند،  اين مسؤوليت راف
نفر خواهد بود و ظرفيـت اشـتغال    6كارداني فني و معمار تجربي شريك دفتر مهندسي اجراي ساختمان  

  مي باشد.  9و  8آنان حسب مورد طبق جداول شماره 
  توانند به عنـوان عضـو هيـات    ي پروانه اشتغال ميهاي فني و معماران تجربي دارا كاردانها و ديپلمه  11-8

در چهارچوب ضوابط و مقررات مجـري حقـوقي فعاليـت    و انبوه سازان  مديره يا شاغل در مجريان حقوقي
  نمايند.

حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يـا ابطـال   » پروانه اشتغال«در موارد زير    11-9
  خواهد شد:

  ».پروانه اشتغال « فوت دارنده   11-9-1
  تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.» پروانه اشتغال « حجر دارنده   11-9-2
، ظرف مدت يك مقررو يا عدم پرداخت وجوه و عوارض » پروانه اشتغال « عدم تمديد يا تجديد   11-9-3

  ماه از تاريخ انقضاي مهلت.
به مجازات انتظامي و مجازاتي كه كيفـر تبعـي آن   » تغال پروانه اش« محكوميت قطعي ، دارنده   11-9-4

  محروميت از حقوق اجتماعي باشد، تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.
بـه موجـب راي قطعـي شـوراي انتظـامي محكـوم بـه        » پروانه اشتغال « در صورتي كه دارنده    11-9-5

  محروميت از كار شود، (در مدت محروميت از كار).
  هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي. ها و اطالعيه در صورت عدم توجه به ابالغيه  11-9-6
  ن.آيا اخراج از » كانون استان « قطع عضويت كاردانهاي فني از   11-9-7
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در صورتي كه پروانه اشتغال فاقد اعتبار شود يا اعتبار آن معلـق شـده باشـد ، در ايـن صـورت        9-8 -11
هايي كه قبال به عهده گرفتـه اسـت اجـازه فعاليـت      فقط براي ادامه كارها و مسووليت دارنده پروانه اشتغال

  خواهد داشت. 
  

  33نامه ماده  آيين 20ـ طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده 12ماده 
دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و  طراحان حقوقي ساختمان كه صـالحيت و توانـايي طراحـي و اجـراي     

توانند از وزارت مسكن و شهرسـازي   جموعه ساختماني را به صورت توام دارند، ميساختمان يا مجتمع يا م
درخواست صالحيت طرح و ساخت، نماينـد. شـرايط عمـومي متقاضـيان اخـذ صـالحيت طـرح و سـاخت         

  ساختمان به شرح زير است :
  نمايند. انحصارا مجري طرحهايي باشند كه خود تهيه و ارايه مي  12-1
اي ، تعداد شـاغلين مـورد نيـاز و انجـام      ، ضوابط و مقررات مربوط به صالحيت حرفه تمامي شرايط  12-2

نامـه را   هاي الزم مندرج در بخش طراحي و اجراي ساختمان ايـن مجموعـه شـيوه    تعهدات و ارايه تضمين
  داشته باشند.

  يند.توانند نسبت به ارايه خدمات نظارت اقدام نما دارندگان صالحيت طرح و ساخت نمي  12-3
تواننـد نسـبت    باشند نمي دارندگان صالحيت طرح و ساخت به غيراز طرحي كه خود مجري آن مي  12-4

  به ارايه خدمات طراحي ديگر اقدام نمايند.
در رتيبي كه زيربناي كارهاي اجرايـي  رعايت ظرفيت اشتغال تعيين شده براي خود را بنمايند به ت  12-5

شده براي آنان حسب شاغل بـودن در دفتـر مهندسـي طـرح و       تعيين دست اقدام نبايد از ظرفيت اشتغال
  تجاوز نمايد. 5  ساخت يا شخص حقوقي طرح و ساخت حسب مورد از جداول شماره

ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي طرح و ساخت عينا همان ظرفيت اشتغال مندرج در جدول شـماره    12-6
  باشد. مي 5

راي صالحيت طرح و ساخت عينا همان ظرفيت اشتغال منـدرج  ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي دا  12-7
  باشد. مي 6در جدول شماره 
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  فصل چهارم ـ نظارت ساختمان
  

قـانون قراردارنـد بايـد     4عمليات اجرايي تمامي ساختمانهايي كه در حوزه شمول موضوع ماده  -13ماده 
  ام پذيرد :تحت نظارت ناظران حقيقي يا حقوقي با رعايت شرايط زير انج

ناظران حقيقي و حقوقي براي اشتغال در بخش نظارت بر اجراي ساختمان بايد در خواست خـود    13-1
نامـه مـاده    آيـين  24را تسليم سازمان استان يا دفتر نمايندگي آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده 

عدالت ناشي از ارجاع كـار بـه    اي و به منظور ارجاع مناسب كار نظارت به ناظران وحفظ شئون حرفه 33
 16نامـه اجرايـي، براسـاس مـاده      آيين 15لغايت  11آنان، ضمن رعايت حدود صالحيت مندرج در مواد 

  مندرج در اين فصل نسبت به تعيين ناظران هر ساختمان اقدام خواهند نمود.
نهـا احـداث   ساختماني را كه توسـط مجـري و تحـت نظـارت آ     ناظران ساختمان مكلفند عمليات  13-2
ساختمان بامشخصات منـدرج درپروانـه،    انطباق شود در حيطه صالحيت مندرج درپروانه خود ازلحاظ  مي

 مصـوب  فني منضم به آن و مقررات ملي ساختمان براساس شرح خدمات ها، محاسبات و مشخصات نقشه
ان را بـا مـدارك   مهندسان رشته ساختمان نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي سـاختم 

  فوق، گواهي نمايند.
ها و ضوابط و مقـررات ابالغـي    ها، بخش نامه نامه ناظران حقيقي و حقوقي مكلفند براساس، شيوه   13-3

اي و اخالقي نسبت بـه ارايـه خـدمات مهندسـي      توسط وزارت مسكن و شهرسازي و رعايت شئون حرفه
  اقدام نمايند. 

   اسـت بطـور تمـام     موظـف  نامه ، مجري د فصل سوم اين مجموعه شيوهاينكه براساس مفا  به نظر   13-4
  ،كـار دارد  ساختمان اشتغال به جري داشته و تا زمانيكه به عنوان م وقت در كارگاه ساختماني حضورفعال 

اسـت از ارجـاع كـار      استان موظف منظور سازمان   باشد به همين  داشته  اشتغال كار ديگري به   تواند نمي
  مجري حقوقي خودداري كند.  به دفتر مهندسي اجراي ساختمان و  رتنظا
  تواند ناظر ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني خود باشد. كار نمي صاحب   13-5
 18هايي كه ناظر ساختمان به تعداد كافي نباشد يا وجود نداشته باشد طبق مفاد مـاده   در محل   13-6

  مل شود.نامه بايد ع اين مجموعه شيوه
هـاي مختلـف    به منظور ايجاد همـاهنگي در كارهـاي نظـارت نـاظران حقيقـي و حقـوقي رشـته          13-7

هـاي مكـرر نـاظران از عمليـات اجرايـي       بازديـد از ساختمان و ارسال گزارشهاي مراحل اصلي كار حاصل 
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مهندسـان  ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان  و سازمان استان، كه بايد براسـاس شـرح خـدمات    
  هاي معماري، عمـران، بـرق و مكانيـك و نـاظر هماهنـگ       هاي ساختمان انجـام پذيرد، ناظران رشته رشته

هاي معماري يا عمران همان كار خواهد بود، توسط سازمـان استـان تعيين  كننده كه يكي از ناظران رشته
كننده هـر سـاختمان بايـد     نگشوند. ناظر هماه ساختمان معرفي مي و مجري ، شهرداري صاحب كارو به 

و  33نامـه مـاده    آيـين  23گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود و ساير ناظران را وفق مفاد ماده 
شود به مرجع صدور پروانه ساختمان  و  ترتيبات تبصره همين ماده به شرحي كه در ذيل اين بند ذكر مي

ساختمان با تخلفي برخورد نمايد و يا ساير نـاظران   ي نموده و چنانچه در حين اجرا تسليمسازمان استان 
  به او اعالم دارند مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان  اعالم نمايد.

  » الف و ب«هاي مربوط به ساختمانهاي گروه  گزارش  13-7-1
  الف) گزارش وضعيت همجواري محل ساختمان و اعالم شروع عمليات ساختماني؛

  سازي ساختمان؛ ها و پايان پي گزارش تاييد تحكيم و پايدارسازي همجواري ب)
  ي؛تأسيساتهاي ساختمان و اعالم وضعيت مجاري  ) گزارش پايان  اسكلت و سقفپ
  كاري ساختمان؛ سفت  ) گزارش پايانت
  برقي توكار و موتورخانه ساختمان؛ تأسيساتمكانيكي و  تأسيسات) گزارش پايان عمليات ث
  كاري ساختمان؛ زارش پايان عمليات نازك) گج
  برقي ساختمان؛ تأسيساتمكانيكي و  تأسيسات) گزارش پايان عمليات روكار چ
  ) گزارش پايان عمليات اجراي ساختمان.ح

  »ج و د« هاي مربوط به ساختمانهاي گروه  گزارش  13-7-2
  اني؛الف) گزارش وضعيت همجواري محل ساختمان و اعالم شروع عمليات ساختم

  سازي ساختمان؛ ها و پايان پي ب) گزارش تاييد تحكيم و پايدارسازي همجواري
 تأسيسـات هـاي   ها و اعالم وضعيت مجاري و محـل  هاي زيرزمين يا زيرزمين ) گزارش پايان اسكلت و سقفپ

  عمومي و آسانسور ساختمان ؛
  ي؛تأسيساتو اعالم وضعيت مجاري  تا طبقه مياني ساختمان از روي زمين  ها ت) گزارش پايان اسكلت و سقف
  ي؛تأسيساتتا طبقه اخر آن و اعالم وضعيت مجاري   هاي ساختمان ث)گزارش پايان اسكلت و سقف

  ) گزارش پايان عمليات سفتكاري ساختمان؛ج
برقي ساختمان اعـم از موتورخانـه، آسانسـور،     تأسيساتمكانيكي و  تأسيسات) گزارش پايان عمليات توكار چ

  و غيره. لوله كشي گازگذاري،  و تسهيالت عمومي، برق اضطراري، لولهتجهيزات 
  هاي خارجي ساختمان؛ ) گزارش پايان نماسازيح
  هاي داخلي ساختمان؛ كاري ) گزارش پايان نازكخ
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مانندموتورخانـه، آسانسـور،    سـاختمان   عمـومي   مكـانيكي  تأسيسـات برقـي و    تأسيسـات   عمليات پايان د) گزارش
  ؛ گازوغيره رقي،هاي ب تابلو

روكـار برقـي و مكـانيكي     تأسيسـات ذ) گزارش پايان نصب لوازم و تجهيـزات بهداشـتي، ايمنـي، حفـاظتي و     
  ساختمان.

  ) گزارش پايان عمليات اجرايي ساختمان.ر


  ـ ناظران حقيقي  14ماده 
ي نباشند، چنانچه مهندسان داراي پروانه اشتغال حقيقي، عضو دفتر مهندسي يا عضو شخص حقوق  14-1
توانند مجموعه خدمات مهندسي خود را در زمينه نظارت بر اجراي ساختمان بـه ترتيبـي كـه در ايـن      مي

  نامه معين شده است ، ارايه نمايند. شيوه
نامه  آيين 25چنانچه ناظران حقيقي بخواهند بخشي از خدمات مهندسي خود را به موجب ماده   14-1-1

يكـي از دفـاتر    جزو شـركاي توانند در صورت داشتن صالحيت  نمايند، مي در زمينه طراحي ارايه 33ماده 
در بخـش طراحـي شـده و مراتـب      33نامه مـاده   آيين 9نامه اجرايي و ماده  آيين 9مهندسي موضوع ماده 

خود را كتبا به طور همزمان به وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان اسـتان، مرجـع صـدور پروانـه      شراكت
ايند. اشخاص مذكور بايد همزمان با ارجاع هر كار طراحـي بـه آنـان مشخصـات ملكـي      تمان اعالم نماخس

در طراحي  ساختمان و زيربناي آن را به سازمان استان اعالم نموده و رعايت ظرفيت اشتغال به كار خود را
نفـره و   2دفـاتر   استفاده شده  ( زيربنا و تعداد كار )  به طوريكه ظرفيت اشتغال طراحي بنمايند و نظارت

همـين جـدول    مندرج درتقسيم بر مجموع درصد افزايش ظرفيت اشتغال  2براساس جدول شماره بيشتر 
از ظرفيت اشتغال مندرج در جدول  1اشتغال نظارت استفاده شده براساس جدول شماره به اضافه ظرفيت 

  د.نمايتجاوز ن 1شماره 
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  حدود صالحيت ناظران حقيقي  2 -14
هاي سه ، دو ، يك و ارشد بـه   حقيقي داراي پروانه اشتغال نظارت در پايه يت ناظرانحدودصالح  14-2-1

پـنجم   در فصل  مندرج  18همين ماده موضوع ماده  عمل به  اجرايي و نحوه    نامه آيين 12شرح جدول ماده 
  باشد. نامه مي شيوه    اين مجموعه 

  
    ظرفيت اشتغال نظارت اشخاص حقيقي :    14-3
نظـارت    مهندسي خود را، فقط در بخش خدمات   مهندسان داراي پروانه اشتغال مجموعه چنانچه  14-3-1

هاي سـه ، دو   اي و در يك برش زماني در پايه دوره اشتغال آنان به صورت  برساختمان ارايه نمايند، ظرفيت 
 (شروع مي باشد . فصل دوم اين مجموعه شيوه نامه 1، يك و ارشد محاسبه شده و به شرح جدول شماره 

بـه مرجـع    كننـده  كارساختمان توسط ناظر هماهنـگ  گزارش پايانتحويل  ساختمان تا  اجراي دوره از آغاز 
  باشد). صدور پروانه ساختمان مي

ايـن مجموعـه    1ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقيقي ساختمان ، موضوع جـدول شـماره     14-3-2
هـاي مختلـف     به شرايط اسـتان و تعـداد دارنـدگان صـالحيت در رشـته      نامه ، در هر استان با توجه شيوه

درصـد   20مديره سازمان استان و تصويب هيات سه نفره حـداكثر تـا    تواند به پيشنهاد هيات ساختمان مي
  افزايش يا كاهش يابد. 

ن ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقيقي كـه خـارج از كارهـاي سـاختماني مربـوط بـه ايـ         14-3-3
وقـت   نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمايند در طول مدت يكسـال آينـده شـغل تمـام     مجموعه شيوه

درصـد بـه    50اسـتان باشـد، حـداكثر تـا      سـازمان   مديره  نكنند و مراتب مورد تاييد هيات ديگري را تقبل 
  يابد.  افزايش مينفره  سازمان استان و تصويب هيأت سهمديره  هيات پيشنهاد

، بـه  ناظراني كه تمايل به انجام كار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعـداد كـافي باشـند      14-3-4
كارهـا   ادتعـد  ظرفيـت آنـان و  درصد  50 و تصويب هيأت سه نفره تا  مديره سازمان استان  هياتپيشنهاد 

  درمناطق محروم اضافه خواهدشد.
ايان نرسيده باشد ، آن پروژه جزو ظرفيت و تعداد كارهاي اي به پ تا زماني كه دوره نظارت پروژه  14-3-5

تواند مسووليت نظارت پروژه ديگري را تقبل نمايـد   گردد. بنابراين ناظر حقيقي زماني مي ناظر محسوب مي
  باشد.  سازمان استان رسيده وكار به مرجع صدور پروانه ساختمان  كه گزارش پايان آن 



  ٦٦

  مقررات عمومي مربوط به ناظران حقيقي    4 -14
در زمينه اجـراي  درخواست فعاليت نامه  اين مجموعه شيوهمفاد چنانچه ناظران حقيقي براساس   14-4-1

ساختمان نمايند، بايد دوره نظارت و طراحي كليه كارهاي در دست اقدام آنان به پايـان رسـيده باشـد تـا     
از سـازمان مسـكن    حقـوقي  مجـري  پروانـه اشـتغال    ساختمان يـا دفتر اجراي نسبت به اخذ مجوز بتواند 

  نمايند. وشهرسازي
بر اساس مفـاد ايـن شـيوه نامـه درخواسـت فعاليـت در زمينـه طراحـي          حقيقي ناظرانچنانچه   14-4-2

ساختمان نمايند ،  بايد نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسي طراحي يا طراح حقوقي سـاختمان از سـازمان   
ي نمايند ، در اين صورت مجموع زيربنا و تعداد كار طراحـي در طـول يكسـال ودر عـين     مسكن وشهرساز

حال مجموع زيربنا و تعداد كار طراحي و نظارت توامان آنـان در هـر بـرش زمـاني نبايـد حسـب مـورد از        
  تجاوز نمايد. 2و  1ظرفيت اشتغال و تعداد كار مندرج در جداول شماره 

ش نظارت بر ساختمانهايي كه به موجب اين شيوه نامه ، استفاده مجـري  ناظران حقيقي در بخ   14-4-3
در آنها الزامي است ، مكلفند نسبت به اجراي ساختمان توسط مجـري اطمينـان حاصـل نماينـد و شـروع      
هرگونه  عمليات ساختماني كه مشمول شيوه نامه مجريان مي شود ، منوط به داشتن مجري ومعرفـي وي  

پروانه ساختمان و مجوز شروع عمليات سـاختماني بايـدداراي امضـاي همـه     . «  باشد به ناظران حقيقي مي
  »ناظران و ناظر هماهنگ كننده پروژه ساختمان و مجري باشد . 

نـاظر   قرارداد يا فسخ يا ابطال آن و يـا فـوت، حجـر، نـاتواني       يافتن مدت  به دليل پايان   چنانچه ـ4ـ4ـ14
قانوني وي و نظاير آن ، ادامه كار نـاظر حقيقـي    صالحيت   يا سلب» قانوني  درصورت تاييد مراجع «حقيقي 

غير ممكن شود، عمليات ساختماني متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جديد خواهد بود. 
تا معرفي ناظر حقيقي جديد توسط سـازمان   است در اين گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف

ز ادامه كار ساختمان جلوگيري بعمل آورد و سازمان استان نيز موظف است پس از عقـد قـرارداد   استان ، ا
  كار نسبت به معرفي ناظر يا ناظران جديد اقدام نمايد.  جديد با صاحب

درصد مدت مندرج  15در صورتي كه اجراي پروژه بدون قصور ناظر حقيقي به هر دليل بيش از   14-4-5
ر افتد و زمان اين تعليق كـار از شـروع تا پـايـان مدت آن ، مورد تـاييد سازمان اسـتان  در قرارداد به تاخي

قرار گيرد، ناظر حقيقي مجاز خواهد بود تا تعيين تكليف كار، نسـبت بـه ارايـه خـدمات مهندسـي پـروژه       
  ديگري در حدود ظرفيت تعيين شده از طريق سازمان استان اقدام نمايد.

نظارت كارهاي ساختماني به داليلي خارج از قصور ناظران حقيقي نياز بـه زمـاني    در صورتي كه  14-4-6
كننده موظف است حداكثر دو ماه مانده به  ناظر هماهنگ ، بيش از زمان اعالم شده در قرارداد داشته باشد

از سـازمان  كار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم و  پايان مدت قرارداد مراتب را به صاحب
كـار يـا    كار و نـاظران را نمايـد. سـازمان اسـتان نيـز بـا صـاحب        استان درخواست تمديد قرارداد با صاحب
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نمايد. در صورتي كه بنا به داليلي ناظران در پايان مـدت قـرارداد از    كارو ناظران تمديد قرارداد مي صاحبان
و اظهـارات آنـان مـورد تاييـد سـازمان اسـتان       داد خودداري نمايند و مراتب با توجه به دالئـل   تمديد قرار

قرارگيرد ناظران موظفند مراتب خاتمه كار خود را همراه با ارايه كارهاي انجام شده و گزارش وضعيت كـار  
در مقطع پايان مدت قرارداد به سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم نمايند. در ايـن حالـت   

شود ، نخواهنـد داشـت و كـار مـورد      رهايي كه بعداز اتمام قرارداد انجام ميناظران مسووليتي نسبت به كا
شود. بديهي است مسووليت كليه امور نظارتي كارهاي انجام شده در  اشتغال آنان خارج مي بحث از ظرفيت

د خواهد بو  شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران هاي اعالم مدت قرارداد با توجه به گزارش
كار از تمديد قرارداد با سازمان خودداري نمايند ، عمليـات اجرايـي    كار يا صاحبان و در صورتي كه صاحب

ساختمان با اعالم سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفي ناظران جديـد متوقـف خواهـد    
  گرديد.

  
  ـ ناظران حقوقي 15ماده 
عمـومي   محـل بودجـه   كه بودجه آن از هاي ساختماني ها و مجموعه ساختمانها ، مجتمع نظارت خدمات   ارايه

خصوصي و وابسته به دولت، تعاوني و دفتر فنـي موسسـات و    باشد (غير دولتي) توسط شركتهاي كشورنمي
اند موضوع مـواد   ساختمان بوده و مشمول ذكر نام شده نهادهاي عمومي غير دولتي كه داراي سابقه نظارت

اجرايي، منوط به احراز صالحيت و تعيين ظرفيت اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي  نامه آيين 15و  14
  باشد. براساس شرايط زير مي

  
  شرايط احراز صالحيت ناظران حقوقي  15-1
تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي بـه   شركتها بايد به يكي از صور مندرج در قانون   15-1-1

غيردولتـي   عمومي  و نهادهاي   باشد. موسسات شده  كشور آگهي  رسمي ا در روزنامهآنه ثبت رسيده و تاسيس
سازماني  ساختمان نموده و تشكيالت   نظارت خاص براي انجام  فني   واحدهاي سازماني تاسيس  نيز اقدام به  

  باشد. دار رسيده  صالحيت  تصويب مراجع  آنها به
  شده باشد. درجخدمات نظارت ساختمان  در موضوع شركت، انجام و عرضه  15-1-2
  ناظر حقوقي عضو سازمان استان باشد.  15-1-3
مديره شركت يا مـديران واحـد فنـي بايـد داراي پروانـه اشـتغال        حداقل دو نفر از اعضاي هيات  15-1-4

امه ن وقت فني تعريف شده در اين شيوه نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغالن تمام
  نباشند. 
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گـردد، بايـد داراي    مديرعامل شركت يا مسوول واحد فني كه پروانه حقوقي به نام او صـادر مـي    15-1-5
وقـت   هاي موضوع قانون بوده و جزو شاغالن تمام پروانه اشتغال مهندسي نظارت ساختمان در يكي از رشته

  نامه نباشد.  تعريف شده در اين شيوه
  

  ان حقوقي: ت ناظريحدود صالح   15-2
  هفتگانـه  هـاي   در رشـته  سـاختمان   نظـارت  خـدمات    انجام براي  حقوقي  ناظران   حدود صالحيت   15-2-1

هـاي   مشروح زير در هر رشته و در پايـه  بندهاي  حقيقي آن و با رعايت صالحيت اشخاص  به توجه با ساختمان
مكـانيكي    تأسيسـات برقـي و    تأسيساتان، هاي معماري ، عمر مهندسان رشته سه ، دو ، يك و ارشد براي 
نامـه و   اين مجموعه شـيوه  )13(اجرايي و جدول شماره  نامه   آيين 12ماده  )1(  حسب مورد به شرح تبصره

نامـه مصـوب وزارت مسـكن و     برداري و ترافيك به شرح شـيوه  هاي شهرسازي ، نقشه براي مهندسان رشته
  باشد. شهرسازي مي

واحد فني   شركت يا مديران مديره ساختمان تعداد اعضاي هيات هاي هررشته از رشته چنانچه در  2-2 - 15
دارنده باالترين درجه پروانه اشتغال  حقوقي براساس پايه   شخص نفر در آن رشته باشد صالحيت بيش از يك

  شود. مي در آن رشته تعيين 
هاي ساختماني بايد  ي ويژه و مجموعهها ناظران حقوقي ساختمان براي انجام نظارت ساختمان  2-3 - 15

گانه ساختمان مندرج در قانون باشند و يا از طريق همكاري با ساير ناظران  هاي هفت رشته  داراي صالحيت
  هاي ديگر خود اقدام نمايند. حقوقي ساختمان نسبت به تكميل صالحيت رشته

  
  ظرفيت اشتغال ناظران حقوقي:   15-3

ي كه فقط در بخش نظارت ساختمان فعاليت دارنـد و نسـبت بـه نظـارت بـر      ظرفيت اشتغال ناظران حقوق
پردازند، طي يك دوره كـه از شـروع اجـراي سـاختمان تـا پايـان        هاي مهندسي ساختمان مي اجراي رشته

باشـد بـه شـرح     كار و تاييد آن توسط مديرعامل شخص حقوقي مي اجراي ساختمان و ارسال گزارش پايان
نامـه   اين مجموعه شـيوه  1ـ3ـ6د كار مجاز آنان برابر همان تعدادكار مندرج در بند و تعدا 4جدول شماره 

  باشد. مي
در يك يا چند رشته سـاختمان باشـند ظرفيـت     نظارتچنانچه ناظران حقوقي داراي صالحيت   15-3-1

  نامه خواهد بود.  اين مجموعه شيوه 5ـ3اشتغال آنان به شرح بند 
عداد كار ناظران حقوقي ساختمان ، در هر استان با توجه به شرايط استان و ظرفيت اشتغال و ت  2 - 15-3

مديره سازمان استان و تصويب هيـات سـه نفـره     تواند به پيشنهاد هيات تعداد دارندگان پروانه اشتغال ، مي
  درصد افزايش يا كاهش يابد.  20حداكثر تا 
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رج از كارهـاي سـاختماني مربـوط بـه ايـن      ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقوقي كـه خـا    15-3-3
وقـت   نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمايند در طول مدت يكسـال آينـده شـغل تمـام     مجموعه شيوه

درصد با تصويب  50استان باشد، حداكثر تا  سازمان  مديره  نكنند و مراتب مورد تاييد هيات ديگري را تقبل 
  يابد.  مذكور افزايش مي مديره  هيات

كه تمايل به انجام كار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد كـافي باشـند    حقوقي ناظران  15-3-4
درصد زيربنـا و تعـداد ايـن     50 و تصويب هيأت سه نفره تامديره سازمان استان   هياتدر صورت پيشنهاد 

  نوع كارها جزو ظرفيت اشتغال اين اشخاص منظور خواهد شد.
اي به پايان نرسيده باشد ، آن پروژه جزو ظرفيت و تعداد كارهاي  ي كه دوره نظارت پروژهتا زمان  15-3-5
ديگري را تقبل نمايد كه  تواند نظارت پروژه گردد. بنابراين ناظر حقوقي زماني مي محسوب مي حقوقي ناظر

  باشد.  رسيدهبه تأييد سازمان استان و گزارش پايان كار آن به مرجع صدور پروانه ساختمان 
  

    حقوقي  وظايف عمومي مربوط به ناظران    15-4
حقيقي  اشتغال  حقوقي يا واحدفني كه صالحيت و ظرفيت  حقيقي شاغل در ناظر ناظران  چنانچه   15-4-1

حقوقي منصرف شوند و يا ناظرحقوقي بـا   كار با ناظر  آنان در پروانه ناظر حقوقي منظور شده است ، از ادامه
حقوقي مكلف است مراتب  نمايد ناظر قانوني از ادامه همكاري با آنان انصراف حاصل  و مقررات ضوابط  رعايت

و شهرسـازي ، سـازمان    مسكن  را حداكثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت كتبي به وزارت 
موظـف  ، م روز پـس از اعـال   10، مرجع صدور پروانه ساختمان  اعالم نمايد و حداكثر ظرف مـدت   استان 

است نسبت به معرفي ناظر يا ناظران حقيقي با همان صالحيت و ظرفيت اشـتغال اشـخاص مسـتعفي بـه     
وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد تا پروانه اشتغال وي تعويض گردد ، در اين حالت ادامه كار اشخاص 

بود كه توسط سازمان تصويب اي خواهد  نامه مستعفي به لحاظ تعيين ميزان ظرفيت اشتغال به موجب نظام
، انصراف شاغالن ناظر حقوقي زماني پذيرفته خواهـد شـد كـه نـاظر حقـوقي همزمـان       و ابالغ خواهد شد 

جايگزين او را با همان صالحيت و ظرفيت به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي نمايد و يا كـار نظـارت در   
  دست اقدام آنان به پايان رسيده باشد. 

، وول واحد فني نـاظر حقـوقي  در تركيب اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت يا مسچنانچه   15-4-2
روز به مرجع مذكور در بند  5تغييري حاصل شود ، ناظر حقوقي مكلف است مراتب را حداكثر ظرف مدت 

و  نمي توانـد كـار ديگـري را بپـذيرد    پروانه اشتغال ناظر حقوقي دارنده اعالم نمايد در اين حالت  1ـ4ـ15
  گردد.  ربط ابالغ مي مراتب توسط وزارت مسكن و شهرسازي به مراجع ذي
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وزارت مسكن و شهرسازي حدود صالحيت و ميزان ظرفيت اشتغال ناظران حقوقي را در پروانـه    15-4-3
نمايد و ناظران حقوقي پس از پايان مدت اعتبار پروانه اشـتغال، بايـد بـراي ارزيـابي و      اشتغال آنها درج مي

  صالحيت و تعيين ظرفيت جديد خود و دريافت پروانه اشتغال به وزارت مذكور مراجعه نمايند. بررسي 
همـراه   ساخت و اسناد تعهدآور بايد بـا مهـري    هايي چون نقشه حقوقي ذيل   مجاز ناظران امضاي   15-4-4

شـركت   مديرعامل  ها ، نام  رشته استان، نام  اشتغال، شماره عضويت سازمان  پروانه   كامل، شماره باشد كه نام
كـار او در   بـه  اشـتغال  پروانـه   كارگـاه و شـماره   شده باشـد. ذكـر نـام مسـوول      يا مدير واحد فني در آن درج

  است. ساخت نيز الزامي  هاي چون  مدارك و نقشه ذيل
ن اشتغال ناظران حقوقي در خارج از حدود صالحيت و ظرفيت مندرج در پروانه تخلـف از قـانو     15-4-5

  گردد. نامه اجرايي مي محسوب و موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي مقرر در آيين
و يا امور مربـوط    ارايه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقي كه مسووليت بررسي يا تاييد نقشه   15-4-6

  ود.ش به كنترل ساختمان و يا صدور پروانه همان پروژه را نيز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب مي
  بر ساختمانها يا مجتمع يا مجموعه ساختماني كـه بـه موجـب    نظارت  حقوقي در بخش  ناظران   15-4-7 

مجـري    توسط اجراي پروژه،  به  است ،مكلفند نسبت  در آنها الزامي  ساختمان نامه ، استفاده مجري  اين شيوه
شـود،   ساختمان مي  مجريان نامه  شيوه  مولمش عمليات اجرايي كه  هر گونه  نمايند و شروع   حاصل اطمينان  

و  سـاختمان    پروانـه «باشـد.   كـار مـي   صاحب  حقوقي توسط  وي به ناظران مجري و معرفي  منوط به داشتن 
  ».ساختماني بايد داراي امضاي مديرعامل ناظر حقوقي ساختمان و مجري باشد  عمليات مجوز شروع 

 15پروژه را بدون قصور ناظر حقـوقي بـه هـر دليـل بـيش از       كار، اجراي در صورتي كه صاحب  8- 15-4
درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخير اندازد و مـوضـوع اين تعليق كـار از بدو شـروع تـا پـايــان مـدت    
مذكور مورد تـاييد سازمان استان قرار گيرد، ناظر حقوقي مجاز خواهد بود تا تعيين تكليف كار، نسبت بـه  

هندسي ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني ديگري در حدود ظرفيت تعيين شـده از  ارايه خدمات م
  طريق سازمان استان اقدام نمايد.

در صورتي كه نظارت پروژه به داليلي خارج از قصور ناظران حقوقي نياز به زماني بيش از زمـان    15-4-9
ثر تا دو ماه مانده به پايـان مـدت قـرارداد    اعالم شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقي موظفند حداك

اعـالم و از سـازمان   مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان     كـار، سـازمان اسـتان و     نظارت ، مراتب را به صـاحب 
كـار و طـي مراحـل     درخواست تمديد قرارداد نظارت نمايند و سازمان استان پس از اعالم مراتب به صاحب

نمايـد. در   مـي  نظارت كار ساختمان با ناظر حقـوقي تمديـد قـرارداد    مربوط به امور مالي و اداري باقيمانده 
كار يا ناظران حقوقي ، در پايان مدت قرارداد از تمديـد قـرارداد خـودداري     صورتي كه بنا به داليلي صاحب

نمايد و مراتب با توجه به داليل و اظهارات آنان مورد تاييـد سـازمان اسـتان قـرار گيـرد، نـاظران حقـوقي        
مراتب خاتمه كار خود را همراه با ارايه كارهاي انجام شده و گزارش وضعيت كار در مقطـع پايـان    موظفند
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كار ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان  اعـالم نماينـد. در ايـن حالـت      مدت قرارداد به صاحب
نخـواهند داشت و كـار  شود از اتمام قرارداد انجـام مي ناظران حقوقي مسووليتي نسبت به كارهايي كه بعد

 مـدت قـرارداد    هاي انجام شده در  شود. مسووليت كليـه كار مورد بحث از ظرفيت اشتغال آنان خـارج مي
  بعهده ناظران حقوقي خواهد بود.

چنانچه به دليل پايان يافتن مدت قرارداد يا فسخ يا ابطال آن و يا سلب صـالحيت يـا بـه هـر       15-4-10
دامه كار ناظر حقوقي غيرممكن شود، عمليات ساختماني متوقف شده و شـروع مجـدد   دليل قانوني ديگر، ا

آن منوط به وجود ناظر جديد خواهد بود. در اين گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از 
  ادامه كار تا معرفي ناظر جديد جلوگيري بعمل آورد.

  گردد. د و انجام توامان آنها تخلف محسوب ميتوانند مجري باشن ناظران حقوقي ، نمي  15-4-11
چنانچه ناظران حقوقي كه داراي صالحيت طراحـي سـاختمان از وزارت مسـكن و شهرسـازي       15-4-12

در زمينه طراحـي   33نامه ماده  آيين 25باشند بخواهند بخشي از خدمات مهندسي خود را به موجب ماده  
نمايند و همزمان با ارجاع هر كار طراحي  سازمان استان اعالم ميارايه نمايند، مراتب را به صورت كتبي به 

اشتغال به  استان اعالم نموده و رعايت ظرفيت آنان مشخصات ملكي ساختمان و زيربناي آن را به سازمان  به
  نامه بنمايند. اين مجموعه شيوه 3ماده  3شده را براساس مفاد بند  كار تعيين

اختمان و ناظران حقيقي و حقـوقي سـاختمانهايي كـه بـه موجـب ايـن       مرجع صدور پروانه س  15-4-13
نامه ، استفاده مجري ساختمان در آنها الزامي است، مكلفند نسبت به اجراي ساختمان توسط مجري  شيوه

اطمينان حاصل نمايند. لذا صدور پروانه سـاختماني و شـروع هـر گونـه عمليـات سـاختماني در محلهـاي        
مستلزم داشتن مجري ساختمان و معرفي وي به همراه يك نسـخه قـرارداد اجـراي    نامه  مشمول اين شيوه

باشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عمليات ساختماني بايد داراي امضـاي   مي ساختمان به سازمان استان
اي از اين مجوز به طـور دايـم    مجري ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختماني ثبت و نسخه

  ربط نگهداري شود. محل كارگاه براي كنترل ماموران ذيدر 

  

نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي ، گردش كار معرفـي نـاظران     - 16ماده 
نظر بين ناظر و  الزحمه نظارت به ناظران و رفع اختالف كاران و شهرداري ، نحوه پرداخت حق به صاحب

  مجري 
  

  كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي. نحوه ارجاع   1ـ16
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استان به منظور تعيين ناظران حقيقي و حقوقي داراي صالحيت از وزارت مسـكن و   سازمان   16-1-1
هـاي مناسـب    ساختمان فعاليت نماينـد، طبـق اطالعيـه     شهرسازي كه مايلند در زمينه كارهاي نظارت

رشـته پروانـه اشـتغال      ناظران را بـه تفكيـك   متعاقبا فهرست  نويسي از آنان را آگهي نموده و موضوع نام
  نمايد  مي استان اقدام همكاري با سازمان كاربرگ تهيه و نسبت به امضاي

و نحوه اجراي آن طبق  اولويت بندي ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي  16-1-2
  ن به سازمانهاي استانها ابالغ خواهد شد .باشد كه توسط شوراي مركزي سازما نظام نامه اي مي

  
  كاران و شهرداري گردش كار معرفي ناظران به صاحب  2ـ16
كار ساختمان پس از مراجعه بـه مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان و تشـكيل پرونـده         صاحب  16-2-1

خذ تاييديه ساختمان و دريافت دستور نقشه (مجوز تهيه نقشه) و مراجعه به طراح و تهيه طرح اوليه و ا
طرح به لحاظ رعايت ضوابط شهرسازي از مرجع صدور پروانه ساختمان  ، بـا در دسـت داشـتن دفتـر     

هـاي اجرايـي كامـل، بـه سـازمان       اطالعات ساختمان تكميل شده توسط طراح به همراه يكسري نقشه
ان خود استان مراجعه و ضمن معرفي مجري مورد نظر خود درخواست معرفي ناظران مربوط به ساختم

  نمايد. را مي
سازمان استان پس از كنترل صالحيت و ثبـت ظرفيـت اشـتغال طـراح و مجـري در دفـاتر         16-2-2

هاي تهيه شده به صورت كامل و همچنين بازبيني دفترچه اطالعـات سـاختمان    مربوطه و كنترل نقشه
الزحمـه   ، حق 33نامه ماده  آيين 24ماده  2قانون و تبصره  37ارايه شده توسط طراح ، با توجه به ماده 

كننده و تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكـي سـاختمان ، حسـب گـروه      نظارت ناظران، ناظرهماهنگ
نامـه را   فصـل پـنجم ايـن مجموعـه شـيوه      10هاي مندرج در جدول شـماره   ساختمان براساس قيمت

  نمايد. كار اعالم مي محاسبه و به صاحب
را در وجه سازمان استان واريز نموده و رسيدهاي   الزحمه فوق ه حقكار مبالغ مربوط ب صاحب  16-2-3

الزحمـه نظـارت و تهيـه و صـدور      نمايـد، (نحـوه محاسـبه حـق     مربوطه را به سازمان استان تسليم مي
نامه اعالم گرديده است) سـازمان اسـتان نيـز     شناسنامه فني و ملكي در فصل پنجم اين مجموعه شيوه

كننـده سـاختمان بـه     فوق نسبت به معرفي ناظران و تعيين نـاظر هماهنـگ  پس از دريافت رسيدهاي 
  نمايد. كار اقدام مي مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب

كننده و مجري به  نامه مربوط به ناظران و ناظرهماهنگ كار با در دست داشتن معرفي صاحب  16-2-4
اخذ پروانه ساختمان به مرجع صـدور   شده توسط سازمان استان جهت كنترلهاي اجرايي  همراه نقشه

  نمايد. پروانه ساختمان  مراجعه مي
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كـار   ادامه مراحل صدور شناسنامه فني و ملكي توسط سازمان استان و سپس صـدور پايـان     16-2-5
  نامه ذكر شده است. ساختماني از طرف شهرداري در فصل ششم اين مجموعه شيوه

  
  ه ناظران الزحمه نظارت ب نحوه پرداخت حق  3ـ16
كـار بـه حسـاب سـازمان      سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واريزي صـاحب   16-3-1

استان را كسر و مابقي مبلغ را با توجه به مراحل اجراي پروژه به روشي كه به تصويب سـازمان اسـتان   
  خواهد رسيد در ازاي ارايه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود.

  
  رفع اختالف نظر بين ناظر و مجري   4ـ16
چنانچه در حين اجراي عمليات ساختمان ، در خصوص رعايـت مقـررات ملـي سـاختمان و       16-4-1

به پروانه ساختمان و مسايل ناشـي از اجـراي كـار در     منضمها و مشخصات فني  همچنين اجراي نقشه
كننـده ، در   ايد، ابتدا ناظر هماهنگمحل احداث بنا بين هر يك از ناظران و مجري اختالف نظر بروز نم
ربـط و مجـري    اي با حضور ناظر ذي خصوص اشخاص حقوقي مديرعامل يا مسوول واحد فني در جلسه

  نسبت به رسيدگي و حل و فصل مورد اختالف از طريق داوري اقدام خواهد نمود.
رار نگيـرد در ايـن   ربـط قـ   مورد تاييد مجري يا ناظر ذي 1ـ4ـ16چنانچه داوري موضوع بند  -16-4-2

  :   حالت
  هاي مورد كننده براي مجري قابل قبول نباشد و نسبت به رفع اشكال الف) اگر نظر ناظر هماهنگ

كننده مراتب را جهت توقف عمليات اجرايي آن بخش از كار يا در  هماهنگ ناظراقدام ننمايد   اختالف
نظر به مرجع صدور پروانه ساختمان  هاي مورد صورت نياز تمامي عمليات ساختماني تا رفع اشكال

اعالم مي نمايد چنانچه مجري اعتراضي به اين اقدام داشته باشد ضمن رعايت دستورات ابالغي توسط 
استان ، متشكل از رييس  تواند با مراجعه به كميته داوري مستقر در سازمان كننده ، مي ناظر هماهنگ

سكن و شهرسازي استان يا نماينده وي و رييس گروه سازمان استان يا نماينده وي ، رييس سازمان م
ته داوري سازمان استان يتخصص مربوط شكايت خود را مطرح و درخواست رسيدگي نمايد. نظر كم

  باشد.  االجرا مي قطعي و براي طرفين الزم
 ربط نباشد ناظر مذكور موظف است حداكثر ظرف كننده مورد تاييد ناظر ذي ب) اگر نظر ناظر هماهنگ

 كميتهساعت موارد اختالف را به كميته داوري سازمان استان به طور كتبي منعكس نمايد و  48مدت 
سـاعت بـه موضـوع رسـيدگي و اعـالم نظـر        24مذكور نيز مكلف است بالدرنگ و حداكثر ظرف مدت 

  االجرا است. نمايد. نظر كميته داوري قطعي و براي طرفين الزم
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ف است نظر كميته داوري را اعم از رفع اشكاالت و يا دستور توقف كننده موظ ناظر هماهنگ  16-4-3
عمليات اجرايي به ترتيب به مجري و مرجع صدور پروانه ساختمان  اعالم نمايد و نظر كميته داوري را 

  تا حصول نتيجه پيگيري كند.
ان ، چنانچه به دليل عدم حضور به موقع ناظر حقيقي يـا حقـوقي در محـل اجـراي سـاختم       16-4-4

تواند موارد را بـا ارايـه داليـل الزم بـه      موجبات اخالل در كار اجرايي ساختمان فراهم شود، مجري مي
كميته داوري سازمان استان اعالم و درخواست رسيدگي نمايد در ايـن خصـوص نظـر كميتـه مـذكور      

  باشد. االجرا مي قطعي و الزم
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  مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال 
  ها نامه نامه اجرايي و شيوه اساس آيين اجرا و نظارت ساختمان بر طراحي ،

يف
رد



شرح

شخص
حقوقي 

و  14ماده 
15

4تبصره
 11ماده 

شخص 
حقوقي

مجريان 
ساختمان 
شخص 
حقوقي

مجري 
 انبوه
ساز

دفاتر 
مهند
سي

شخص 
حقيقي 
ناظر

1





تقاضاي كتبي شخص
ناظر ، دفاترمهندسي  حقيقي

اجرا يا طراحي ، دفتر مهندسي 
شخص حقوقي موضوع مواد 

،  14، ماده   11ماده  4تبصره 
ساز و طرح و  ، انبوه 15ماده 

ساخت.

++++++

2

عضويت شخص حقيقي ناظر يا
شركاي دفتر مهندسي طراحي 
يا شركاي دفتر مهندسي اجرا يا 
شخص حقوقي موضوع مواد 

،  14، ماده   11ماده  4تبصره 
طرح و ساز و  ، انبوه 15ماده 

ساخت در سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان

++++++

3
تصوير اساسنامه و روزنامه رسمي

حاوي آگهي تاسيس و آخرين 
اشخاص حقوقي تغييرات

++++--

4

مدارك مربوط به احراز صالحيت
و گواهي تاييد آن در رشته يا 

هاي مورد درخواست از  رشته
يزي و برنامه ر سازمان مديريت

براي مهندسان مشاور  كشور 

----+  ـ
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11ماده  4موضوع تبصره 

5

مشاركت نامه رسمي ثبت شده
در دفاتر اسناد رسمي و مدارك 
مويد مربوط به تاسيس دفتر با 

مسووليت مشترك شركا

----+-

6
معرفي كتبي مسوول دفتر

مهندسي طراحي ، اجرا و نظارت 
توسط تمامي شركا

----+-

7

تعهدنامه ، امضاي كاربرگ
مربوط به رعايت و انجام وظايف 
و مقرراتي كه مربوط به فعاليت 

دفتر مهندسي است.

----+-

8

اشتغال: شاغالن ، تصوير پروانه 
تمامي شركا دفتر مهندسي ، 

مديره ، مديرعامل  هيات  اعضاي 
و مسوول واحد فني 

+++++-

9

مديرانامي ،تصوير شناسنامه تم
شاغالن در  و شخص حقوقي

دفتر  يشركتها و كليه شركا
مهندسي

++++++

10

خوداظهاري اعضاي هيات مديره
، مديرعامل ، شاغالن در شركت 
، مسوول واحد فني ، مديران و 
شاغالن آن ، شركاي دفتر 

مهندسي و ناظران حقيقي 

++++-+

11

اصل فيش واريزي به مبلغ
ريال به ازا هر رشته  300,000

به حساب خزانه داري كل نزد 
بانك مركزي به نام وزارت 

++++++
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مسكن و شهرسازي (قابل
پرداخت در كليه شعب بانك ملي 
ايران) و در مورد دفاتر مهندسي 

به صورت ريال  300,000فقط 
براي كليه شركا و علي الحساب 

 60,000شخص حقيقي ناظر 
ريال

12

عكس : مديرعامل ، دو قطعه
مسوول واحد فني ، مسوول دفتر 
مهندسي طراحي يا اجراي 

ساختمان و ناظر حقيقي

++++++

13كار مورد تاييد ارايه سابقه+ + +  ++  +  

14 
ها و اطالعات مربوط ارايه كاربرگ

به وزارت مسكن و شهرسازي به 
  صورت تكميل شده.

+  -  +  ++  -  

  



  فصل پنجم
  ي قيمت خدمات مهندسي ساختمان ها فهرست

  نامه اجرايي آيين 12و نحوه عمل به ماده 
  

مهندسـي سـاختمان در بخـش طراحـي، نظـارت و اجـرا ،         الزحمه خدمات نحوه محاسبه حق  -  17ماده 
الزحمـه تهيـه و صـدور شناسـنامه فنـي و ملكـي        نامه اجرايي و  نحوه محاسبه حق آيين 117موضوع ماده 

  ساختمان
ها و مراحل مختلـف كـار سـاختماني در بخـش      خدمات مهندسي ساختمان براي انجام انواع فعاليتقيمت 

بايـد مطـابق    برقي كه مي تأسيساتمكانيكي و  تأسيساتهاي معماري ، عمران ،  طراحي و نظارت در رشته
وجـه بـه   نامـه اجرايـي و بـا ت    آيين 117هاي ساختماني انجام پذيرد وفق ماده  شرح خدمات مهندسي گروه

  :گردد به شرح زير اعالم مي 1378ل هاي خدمات مهندسي مصوب سا مباني و قيمت
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الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در بخش طراحي و نظارت در چهار رشته فـوق   نجا كه حقآاز    17-1
گردد، هزينـه سـاخت و سـاز هـر مترمربـع       به صورت درصدي از هزينه ساخت و ساز ساختمان تعيين مي

هـاي   وزارت مسكن و شهرسازي و اعمال شاخص 1378هاي مصوب سال  ساختمان براساس قيمت زيربناي
 1378ريـزي كشـور در سـالهاي     تعديل كارهاي ساختماني اعالم شده از سوي سـازمان مـديريت و برنامـه   

  گردد. اعالم مي 10هاي مندرج در جدول شماره  برابر قيمت 1384براي ابتداي سال  1383لغايت پايان 
  

هـاي سـاختماني چهارگانـه در     هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال بـراي گـروه   ـ10جدول شماره 
  .1384ابتداي سال 

گروه 
  ساختمان

طبقه  2و  1
ارتفاع از 
 روي شالوده

طبقه  5تا  3
ارتفاع از 
 روي شالوده

طبقه  7و  6
ارتفاع از 
 روي شالوده

10تا8
طبقه ارتفاع 

از روي 
  شالوده

 12و  11
طبقه ارتفاع 

از روي 
  شالوده

 15تا  13
طبقه از 

 روي شالوده

طبقه و  16
باالتر از 

  شالوده روي

هزينه
ساخت 

هرمترمربع 
  بنا 

1,146,000 1,337,000 1,528,000 1,719,000 1,910,000 2,101,000 2,292,000 

هاي مندرج در  قيمت براساس 1385هزينه ساخت و ساز هر مترمربع زيربناي ساختمان براي سال   17-2
كه از سوي سازمان مديريت  1384هاي تعديل كارهاي ساختماني سال  و اعمال شاخص 10جدول شماره 

مهندسي ساختمان اعالم خواهد شد و در  گردد محاسبه و توسط سازمان نظام ريزي كشور اعالم مي و برنامه
هر سـاله توسـط سـازمان مـذكور اعـالم      هاي مذكور با همين شيوه محاسبه و  سالهاي بعداز آن نيز قيمت

  شود. مي
با توجه به شرايط و كيفيت ساخت و سـاز در هـر اسـتان ،     10هاي مندرج در جدول شماره  قيمت  17-3
مديره سازمان استان و تصويب هياتي مركب از معاون عمراني اسـتانداري ،   تواند براساس پيشنهاد هيات مي

هـاي   درصـد نسـبت بـه قيمـت     25سازمان استان حداكثر تـا   رييس سازمان مسكن و شهرسازي و رييس
  تعيين شده كاهش يا افزايش يابد.

بوده و » د«و » ج«، »ب«، »الف«گروه  مربوط به ساختمانهاي 10شماره  مندرج در جدول هاي قيمت  17-4
ي اين ساخت و ساز هر مترمربع زيربنا هاي شود در خصوص قيمت ساختمانهاي ويژه نمي هاي مشمول قيمت

ايـن دسـتورالعمل    3ــ 17تواند از هيات سه نفره موضوع بنـد   مديره سازمان استان مي چنين كارها ، هيات
  استعالم نمايد.
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برقـي و   تأسيسـات معماري ، عمران ،  ساختمان براي چهاررشته مهندسي گذاري خدمات مباني قيمت  17-5
هاي  و حجم كار، به صورت درصدي از هزينهمكانيكي با توجه به نوع خدمات و پيچيدگي عوامل  تأسيسات

گذاري خدمات مهندسي ساختمان است كـه   ساخت و ساز بنا محاسبه شده و مباني آن همان مباني قيمت
نامـه اجرايـي    يـين آ 117گذاري خدمات مهندسي موضوع مـاده   توسط شوراي بررسي و تاييد مباني قيمت

  گردد. اعالم مي 11و به شرح جدول شماره   رسيده بتاييد و به تصوي
گذاري خـدمات مهندسـي سـاختمان منـدرج در      الزحمه مربوط به مباني قيمت درصد مجموع حق  17-6

مـديره سـازمان اسـتان و     توان بنا بـه پيشـنهاد هيـات    با توجه به شرايط هر استان ميرا  11جدول شماره 
  . دادايش درصد كاهش يا افز 25حداكثر تا  3ـ17تصويب هيات سه نفره موضوع بند 

هاي ساختماني كه ساختمانهاي آن مشابه هم بوده و در يـك محوطـه    الزحمه طراحي مجموعه حق  17-7
شـود   مي 12شوند مشمول اعمال ضريب تكرار به شرح جدول شماره  عينا و يا با مختصر تغييري تكرار مي

ت تكـرار ضـرب شـده و    به طوريكه مجموع زيربناي ساختمانهاي تكراري در ضريب كاهش مربوط به دفعـا 
  گردد. الزحمه منظور مي حاصل آن در محاسبه حق
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هاي مربـوط بـه دارنـدگان صـالحيت      الزحمه خدمات مهندسي رشته درصد مجموع حق ـ11جدول شماره 
هـاي مقطـوع هـر متـر      برقي نسبت به هزينـه  تأسيساتمكانيكي و  تأسيساتهاي معماري ، عمران ،  رشته

  .شيوه نامه اين مجموعه  10لف ساختماني موضوع جدول شماره هاي مخت زيربنا در گروه
  د  ج  ب  الف  گروه ساختمان

 
تعداد طبقات 

  
  مهندسي خدمات

 2و  1
طبقه 

ارتفاع از 
روي 
  شالوده

5تا3
طبقه 

ارتفاع از 
روي 
  شالوده

7و6
طبقه 

ارتفاع از 
روي 
  شالوده

10تا8
طبقه 

ارتفاع از 
روي 

  الودهش

 12و  11
طبقه 

ارتفاع از 
روي 
  شالوده

 15تا 13
طبقه 

ارتفاع از 
روي 
  شالوده

طبقه  16
باالترارتفاع 

از روي 
  شالوده

  مجموع درصد 
الزحمه  حق

طراحي چهار 
  رشته

88/1  93/1  03/2  11/2  36/2  30/2  25/2  

  مجموع درصد 
الزحمه نظارت  حق

  چهار رشته
29/2  36/2  48/2  58/2  89/2  81/2  75/2  

مجموع درصد 
هاي  الزحمه حق

طراحي و نظارت 
  چهار رشته

17/4  29/4  51/4  69/4  25/5  11/5  5  

  
شود،  الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه توسط سازمان استان صادر مي حق  17-8

خواهـد   اين فصـل  10هاي جدول شماره  معادل پنج در هزار هزينه ساخت و ساز ساختمان براساس قيمت
  گردد. كار به حساب سازمان استان واريز مي صاحب توسطبود كه 

  
ها و مدارك فني ساختمان توسـط سـازمان اسـتان معـادل پـنج       ها ، نقشه الزحمه بازبيني طرح حق  17-9

هاي  براساس قيمت 11هاي ساختمان موضوع جدول شماره  الزحمه طراحي در هر رشته از رشته درصد حق
ربـط بـه حسـاب سـازمان      مهندسان ذي توسطگردد كه  اين فصل تعيين مي 10شماره  مندرج در جدول 

  استان واريز خواهد شد.
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الزحمه مجري در ازاي اجراي ساختمان در مواردي كه به صورت پيمان مديريت پروژه نسبت  حق  17-10
هـاي   هزينـه  نامـه انجـام شـود و صـاحب كـار تمـامي       به ارايه خدمات مهندسي مطابق اين مجموعه شيوه

آالت و پيمانكاران را راسا پرداخـت نمايـد ، در ايـن     تجهيزات ، وسايل ، ماشين ساختمان از قبيل مصالح ، 
هـاي   درصد هزينه ساخت و سـاز سـاختمان براسـاس قيمـت      10حدود  حداكثر الزحمه مجري حالت حق

مومي و خصوصي قرارداد شود كه طبق قراردادهاي همسان و شرايط ع توصيه مي 10موضوع جدول شماره 
  كار و مجري منعقد خواهد شد. بين صاحب

  هاي ساختماني. ضرايب تكراري مربوط به طراحي مجموعه - 12جدول شماره 
  

  ضريب تكرار دفعات تكرار ضريب تكرار  دفعات تكرار
2  50/67 17 92/26 
3  52/54 18 44/26 
4  47/47 19 00/26 
5  89/42 20 60/25 
6  63/39 25 99/23 
7  16/37 30 84/22 
8  22/35 35 97/21 
9  64/33 40 29/21 
10  33/32 45 74/20 
11  22/31 50 28/20 
12  27/30 60 56/19 
13  42/29 70 02/19 
14  59/28 80 60/18 
15  03/28 90 27/18 
 00/18 و بيشتر100 45/27   16

  
  

  هاي آن   رهنامه اجرايي و تبص آيين 12نحوه عمل به ماده   - 18ماده 
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مقدمه : به منظور تعيين حدود صالحيت مهندسان داراي پروانه اشتغال ، فعاليتهاي مهندسـي سـاختمان   

انـد و   بنـدي شـده   گـروه » د«و » ج«، » ب«، » الـف «براساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گـروه  
اران تجربـي داراي پروانـه   هـاي فنـي و معمـ    همچنين به منظور تعيين حدود صالحيت كاردانها و ديپلمـه 

كار ، ساختمانها به سه گروه  هاي فني در ساختمان براساس پيچيدگي عوامل و حجم اشتغال به كار فعاليت
  اند. بندي شده تقسيم» سه«و » دو«، » يك«

پيچيدگي عوامل و حجم كار مذكور و متعاقب آن تقسيمات ساختمانها به چهارگروه الف ، ب ، ج و د تـابع  
خدمات مهندسي موثر در احداث ساختمانها در مراحل طراحـي ، نظـارت و اجـراي سـاختمان بـه      تحليل 
  باشد.  هاي ساختماني متعارف و معمول در ساخت و سازهاي بناها در استانهاي كشور مي شيوه

ي اي (بنايي) يا اسكلت فلـز  هاي پايه هاي ساختماني متعارف و معمول، ساختمانهاي با سازه منظور از شيوه
  ساخته است.  يا بتن آرمه و يا پيش

هـاي   پيچيدگي عوامل و حجم كارهاي ساختماني درارتباط مستقيم بـا دخالـت فنـي هـر كـدام از رشـته      
مهندسي ساختمان موضوع قانون نهايتا به اين نتيجه رسيده است كه عوامـل اصـلي مـوثر در تعيـين ايـن      

تعـداد طبقـات و نـوع كـاربري سـنجيده       يربنـا ، پيچيدگي و حجم كار در ساختمانها با سه عامـل سـطح ز  
  شود. مي
هاي مهندسي ساختمان به  عوامل سه گانه اصلي موثر در پيچيدگي و حجم كار در تعيين فعاليت  1ـ18

  : باشد شرح زير مي
تـا   601و از » الـف «مترمربـع در گـروه    600ساختمانها از نظر سطح زيربنا به ترتيب از يك تـا    18-1-1

مترمربـع در   5000و بيشـتراز  » ج«مترمربع در گـروه   5000تا  2001و از » ب«ربع در گروه مترم 2000
  اند. بندي شده طبقه» د«گروه 

 5و  4،  3، از » الـف «طبقه از روي شـالوده در گـروه    2و  1ساختمانها از نظر طبقات به ترتيب   18-1-2
طبقـه   10و بيشتر از » ج«ي شالوده در گروه طبقه رو 10لغايت  6، از » ب«طبقه از روي شالوده در گروه 

  اند.  بندي شده تقسيم» د«در گروه 
ــت   18-1-3 ــدگي دخال ــوع پيچي ــي  ن ــاربري در طراح ــيات  ك ــاختمان و خصوص ــاس   س ــي آن براس اجراي

بندي شـده اسـت و معيـار كـاربري      ها در قالب تقسيمات توزيع خدمات شهري طبقه كاربري عملكرد حيطه
كار ساختمان دارد. عامل كـاربري عمـدتا براسـاس پيشـنهادات      بندي پيچيدگي طبقه قابليت مناسبي براي

هـا) شـامل : محلـه (بـرزن) ، ناحيـه،       قانون شـهرداري  100هاي مشمول ماده  تقسيمات شهري (ساختمان
هاي جامع ، هادي و تفضيلي شهر مورد عمـل   هاي منعكس در طرح باشد و توزيع كاربري منطقه و شهر مي

نوسـازي و توسـعه و   ها و در مواردي هم از طريق مصوبات سازمانهاي متولي كاربري مانند سازمان شهرداري
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ربط بـراي سـاختمانهاي بـا     عمومي و يا سازمانهاي ذي ساختمانهاي با كاربري آموزشباره تجهيزمدارس در
بـه شـرح زيـر     كاربري بهداشتي ـ درماني و موارد مشابه قابل بررسي است. ساختمانها بـه لحـاظ كـاربري    

  گردند: بندي مي تقسيم
ها با حيطه عملكردي محله (برزن) كه عملكـرد خـدماتي سـاختمان در     كاربري» : الف«ساختمانهاي گروه 

هـا ،   مـدارس ابتـدايي ، كلينيـك     باشد مانند واحدهاي مسـكوني ، تجـاري كوچـك ،    محدوده كوچكي مي
  ها و ...  نها ، كارگاهاكودكست

متوسطه  بĤنكها ، مدارس  فرعي عملكردي ناحيه مانند شعبات  هاي با حيطه يكاربر» : ب«ساختمانهاي گروه 
  هاي ورزشي ساده و ...   ها ، سالن ها ، خوابگاه ، درمانگاه

نها ،  اهـاي بـزرگ ، بيمارسـت    ها با حيطه عملكردي منطقه مانند فروشـگاه  كاربري» : ج«ساختمانهاي گروه 
، نكهـا انشاني ، شعب اصـلي ب  فرعي مترو ، ساختمانهاي : پست ، پليس ، آتش هاي ستگاهيمراكز فرهنگي ، ا

  هاي كوچك و ... . مهمانپذيرها ، هتل
هـا ،   هـا ، اسـتاديوم   ها با حيطه عملكرد شهري و فراشهري مانند فرودگـاه  كاربري» : د«ساختمانهاي گروه 

هـاي   هاي اصلي مترو ، بناهاي يـادبود ، هتـل   ها ، مراكز اصلي مخابرات ، مراكز تحقيقاتي ، ايستگاه دانشگاه
  بزرگ و ... .

كاربري ساختمان ميسر نباشد از طريق استعالم از وزارت مسكن و   در مواردي كه بررسي گروه  1ـ3ـ1ـ18
  شهرسازي ، حيطه عملكردي كاربري مورد نظر تعيين خواهد شد. 

ختمان را براي ارايه خدمات مهندسي توسـط  هر يك از عوامل سه گانه فوق به تنهايي گروه سا  1-4 -18
نمايـد. در خصـوص ارايـه خـدمات مهندسـي       هاي مختلف ساختمان تعيين مـي  مهندسان حقيقي در پايه

ساختمان توسط اشخاص حقوقي دو عامل طبقه و كاربري ساختمان مالك تعيين گـروه سـاختمان بـراي    
در ظرفيـت اشـتغال اشـخاص حقـوقي مـوثر       ارايه خدمات مهندسي خواهد بود و عامل زيربناي ساختمان

  باشد. مي
ي و تأسيسـات هـاي   برقـي در تهيـه طـرح    تأسيساتمكانيكي و  تأسيساتحدود صالحيت مهندسان   2ـ18

  باشد. مي 13ب ، ج و د به شرح جدول شماره  هاي ساختماني الف ، همچنين نظارت آن براي تمام گروه
هـاي   در تمـامي رشـته  » ويـژه «و » د«ساختمانهاي گـروه   انجام خدمات طراحي ، نظارت و اجراي  3ـ18

هفتگانه ساختمان ،  تا زماني كه پروانه اشتغال در پايه ارشد صادر نگرديده است توسـط دارنـدگان پروانـه    
سال سابقه كار و دارنده صالحيت در آن گرايش انجـام پـذيرد و     18اشتغال مهندسي پايه يك با بيش از 

  تغال اين گونه اشخاص در پايه ارشد محاسبه و منظور شود.در اين حالت ظرفيت اش
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حقيقي يا حقـوقي داراي پروانـه اشـتغال بـه      ، ناظران و مجريان اشخاص هايي كه طراحان در محل  4ـ18
  هيـأت سـه نفـره بـا پيشـنهاد سـازمان اسـتان ، در چهـارچوب         تعداد كافي نباشد يا وجود نداشـته باشـد   

  . ئين نامه اجرايي قانون تصميم گيري خواهند نمودآ 12ماده  2و  1تبصره هاي 
  

برقي بـراي هـر يـك از     تأسيساتمكانيكي و   تأسيساتمهندسان   بندي صالحيت ـ طبقه  13جدول شماره 
  ساختمان هاي  گروه

 
 صالحيت

  
ــروه  گـــــــ

  ساختمانها

  تهيه طرح
 توسط: مكانيكي تأسيسات

  تهيه طرح 
 توسط: برقي تأسيسات

ح نظارت بر طر
 توسط: مكانيكي تأسيسات

  نظارت بر طرح 
 توسط: برقي تأسيسات

 مهندس مكانيك  »الف«گروه 
  يا باالتر 3پايه 

 مهندس برق
  يا باالتر 3پايه 

 مهندس مكانيك 
  يا باالتر 3پايه 

  مهندس برق 
  يا باالتر 3پايه 

 مهندس مكانيك  »ب«گروه 
  يا باالتر 2پايه  

 مهندس برق
  يا باالتر 2پايه 

 مهندس مكانيك 
  يا باالتر 3پايه 

  مهندس برق
  يا باالتر 3پايه  

 مهندس مكانيك  »ج«گروه 
  يا باالتر 1پايه 

 مهندس برق
  يا باالتر 1پايه 

 مهندس مكانيك 
  يا باالتر 2پايه 

  مهندس برق 
  يا باالتر 2پايه 

 مهندس مكانيك  »د«گروه 
  ارشد

 مهندس برق
  ارشد 

 مهندس مكانيك 
  ا باالتري 1پايه 

  مهندس برق
  يا باالتر 1پايه 

  
 14هـاي شهرسـازي بـه شـرح جـدول شـماره        حدود صالحيت مهندسان شهرساز در تهيـه طـرح     5ـ18
  باشد. مي
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  هاي شهرسازي حدود صالحيت مهندسان شهرساز در تهيه طرحـ 14جدول شماره 

ماد
پايه   ها تهيه انواع طرح  ه

3  
پايه 

2  
ه پاي
1  

ارش
  د

  شهرسازي

شهر
 سازي

ر برنامه
يزي 
 شهري

طراح
ي 

 شهري
    *  *  +  - - -   طرح كالبدي ملي 1
    *  *  +  + - - با هر مقياس  اي طرح كالبدي منطقه 2

طرح جامع ناحيه (يك   3
  يا چند شهرستان)

    *  *  +  + + + هزار جمعيت400تا
جمعيتنفرميليونتا يك

شهر    فراگير شهرستان  و  
 مركز استان

-  +  +  +  *  *    

بيشتر از يك ميليون نفر
 جمعيت

- - +  +  *  *    

طرح ساماندهي مجموعه   4
    *  *  +  + + +  با هر مقياس  روستايي

هاي راهبردي و طرح  5
    *  *  +  + + -  با هر مقياس  يابينمكا

طرح جامع مجموعه   6
  *  *  *  +  + - -  با هر مقياس  شهري

  طرح جامع شهر  7

هزار نفر و200جمعيت تا
 شهرهاي مركز استان

+ + +  +  *  *  *  

  *  *  *  +  + + - ميليون نفرجمعيت تا يك
جمعيت بيش از يك

 ميليون نفر
- - +  +  *  *  *  

  طرح جامع (شهرجديد)  8

  *  *  *  +  + + + نفر جمعيت000/100تا
  *  *  *  +  + + - نفر جمعيت000/200تا

نفر000/200بيش از
 جمعيت

- - +  +  *  *  *  

هادي شهر يا طرح  9
  *  *  *  +  + + +  با هر مقياس  روستا

  *  *  *  +  + + + هزار نفر200جمعيت تاطرح تفصيلي شهرها  10
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  *  *  *  +  + + - جمعيت تا يك ميليون نفر  (موجود و جديد)
جمعيت بيش از يك

 ميليون نفر
- - +  +  *  *  *  

11  
طرح

شهرك(مسكوني،صنعتي،
  توريستي و ...)

  سبا هر مقيا
+ + +  +  *  *  *  

12  

هاي نوسازي،  طرح
بازسازي و بهسازي 

بافتهاي قديمي و 
  فرسوده

هزار200در شهرهاي تا
 نفر جمعيت

+ + +  +  *  *  *  

در شهرهاي تا يك ميليون
 نفر جمعيت

- + +  +  *  *  *  

در شهرهاي بيش از
 ميليون نفر جمعيتيك

- - +  +  *  *  *  

طرح آماده سازي   13
  ديد شهريهاي ج توسعه

  *  *  *  +  + + + هكتار50تا مساحت
  *  *  *  +  + + - هكتار150تا مساحت

  *  *  *  +  + - - هكتار150بيش از

ريزي انطباق برنامه  14
  *  *  *  +  + + -  با هر مقياس  كاربري اراضي شهري

  *    *  +  + + + با هر مقياس طرح جزييات شهرسازي 15

طرح تفكيك اراضي   16
  شهري

  *    *  +  + + + احت يك هكتارتا مس
  *    *  +  + + - تا مساحت پنج هكتار
مساحت بييش از پنج

 هكتار
- - +  +  *    *  

زير نظر و با مسووليت مهندسان شهرساز و واجد صالحيت تهيه شود و  بايدهاي فوق  كليه طرح  18-5-1
ل يكـي از مهندسـان فـوق بـا     ها توسط اشخاص حقوقي تهيه گردند بايستي حـداق  در صورتي كه اين طرح

  توجه به حدود صالحيت خود در تهيه طرح مشاركت عملي داشته و طرح به تاييد وي برسد.
) تعيـين  14تـا   6رديف ريزي و طراحي شهري ( در مواردي كه صالحيتهاي مشترك براي برنامه  18-5-2

  شده است مشاركت عملي هر دو گرايش و تاييد طرح توسط آنها الزامي است. 
 15هـاي شهرسـازي بـه شـرح جـدول شـماره        بردار در تهيه طرح حدود صالحيت مهندسان نقشه   18-6
  باشد. مي
  باشد مي 16هاي شهرسازي به شرح جدول شماره  حدود صالحيت مهندسان ترافيك در تهيه طرح  7ـ18
  باشد. مي 17سازي به شرح جدول شماره  برداري در امور ساختمان حدود صالحيت مهندسان نقشه  8ـ18
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هـاي ناشـي از آن    هاي ساير مهندسان و مسووليت نافي صالحيت  17هاي موضوع جدول  صالحيت  9ـ18
نامه  آيين 12ماده  2كه به موحب جدول حدود صالحيت مندرج در تبصره   اي از امور  فوق براي انجام پاره

باشـد ،   اجرا تعيين شده اسـت نمـي   مهندسي و كنترل ساختمان در انجام امور نظارت و اجرايي قانون نظام
  هاي ساختمان نيز صادق است. اين توضيح در مورد ساير رشته
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  هاي شهرسازي بردار در تهيه طرح حدود صالحيت مهندسان نقشه ـ 15جدول شماره 

يف
رد

  

پايه   روش  نوع خدمات
3  

پايه 
2  

پايه 
1  

ار
  شد

  گرايش

ژئود
  زي

فتوگرام
  تري

هيدرو
  گرافي

GI
S 
LI
S  

1  

ــاط ــبكه نق ــاد ش ــي و ايج طراح
كنترل اصلي و فرعي (مسـطحاتي  
و ارتفاعي) در سيسـتم مختصـات   

  (U.T.M)كشوري 

 زميني

-  +  +  +  

+      

فتوگرامتر
      +    ي

  تهيه نقشه توپوگرافي  2

 زميني

+  +  +  +  

        
فتوگرامتر

      +   ي

ژنراليزه
         كردن

3  

ــير ــوگرافي مس ــه توپ ــه نقش تهي
اهن، كانـال، خـط    د (راه، راهموجو

نيــرو) شــامل تهيــه نقشــه  انتقــال
توپوگرافي از باند مورد درخواست، 

طــولي و عرضــي   مقــاطع  تهيــه
 طبيعي  مسيرموجود و زمين

          زميني

فتوگرامتر  
      +   ي

4  
ــري و محاســبه حجــم ــدازه گي ان

هـاي خـاكي (مثـل     عمليات تـوده 
  دپوها، گودها، ......)

  
        

نقشه مسيرزيرزميني (متـرو،تهيه  5
    تونل، فاضالب)

  +         تهيه نقشه كاداستر 6
    +      تهيه نقشه هيدروگرافي 7
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8  

ها شـامل طـرح پياده كردن طرح
هـاي   سازي، مسير تفصيلي و آماده

ــك    ــي و تفكي ــي و زيرزمين زمين
 هاي ساحلي اراضي شهري و سازه

          

ــ   9 ــديل سيسـ ــات وتبـ تم مختصـ
          +  +  +  -   ها به يكديگر  سيستم تصوير نقشه

تهيه نقشه وضع موجـود كـاربري  10
          +  +  +  +    اراضي

11  
ــه ــه نقشـ ــي از تهيـ ــاي عكسـ هـ

هــاي هــوايي و تصــاوير    عكــس
  اي ماهواره

  

-  +  +  +  

  +      

12  

گيري و محاسبه تغيير شكلاندازه
ــازه  ــايي س ــد و   و جابج ــاي بلن ه

ني شهري ماننده سنگين و ابنيه ف
  پل، تونل و سد

  +        

   ها رفتار سنجي گسل 13

ــتم   14 ــاد سيس ــات ايج ــاي اطالع ه
  +        +  +  +  +    (GIS)جغرافيايي 

15  
نماي ابنيـه تـاريخي و  تهيه نقشه

ــرد   ــوگرامتري ب ــا روش فت مهــم ب
  كوتاه

  -  +  +  +    +      

  ايش مربوطهبودن گراودار  14تا  1هاي  نظارت بر بند 16
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  هاي شهرسازي حدود صالحيت مهندسان ترافيك در تهيه طرح ـ16جدول شماره 

يف
رد

  

ريزي، طراحي و  انوع فعاليتهاي برنامه
  نظارت

بنديطبقه
 مهندسان

 مقياس
پايه  1پايه  2پايه  3پايه 

  ارشد

طرح مطالعات ترابري طرح جامع  1
  +  +  -  -  با هر مقياس اي(ساماندهي) ملي و منطقه

مطالعات ترابري طرح جامع (ساماندهي)   2
  ناحيه (يك يا چند شهرستان)

هزار نفر100تا
  +  +  +  + جمعيت

هزار نفر500تا
  +  +  +  - جمعيت

تا يك ميليون نفر
  +  +  -  - جمعيت

ميليونبيش از يك
  +  -  -  - نفر جمعيت

  +  + -  - با هر مقياس هاي راهبردي و مكانيابي تسهيالت طرح 3
مطالعات ترابري طرح جامع (ساماندهي)  4

  +  +  +  +  با هر مقياس  روستايي
مطالعات ترابري طرح جامع (ساماندهي)  5

  +  +  -  -  با هر مقياس  مجموعه شهري

مطالعات ترابري طرح جامع شهرهاي   6
  جديد

هزار نفر50تا
  +  +  +  + جمعيت

هزار نفر100تا
  +  +  +  - جمعيت

نفرهزار200تا
  +  +  -  - جمعيت
هزار200بيش از

  +  -  -  - نفر جمعيت
مطالعات ترابري طرح هادي شهر يا  7

  +  +  +  +  با هر مقياس  روستا

مطالعات ترابري طرح جامع (ساماندهي)   8
  شهرها

هزار نفر100تا
  +  +  +  + جمعيت

هزار نفر500تا
  +  +  +  - جمعيت

تا يك ميليون نفر
  +  +  -  - جمعيت

بيش از يك ميليون
  +  -  -  - نفر جمعيت

مطالعات ترابري طرح تفصيلي شهرها   9
  (موجود و جديد)

هزار نفر100تا
  +  +  +  - جمعيت

هزار نفر500تا
  +  +  +  - جمعيت

تا يك ميليون نفر
  +  +  -  - جمعيت
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بيش از يك ميليون
  +  -  -  - نفر جمعيت

تي،مطالعات ترابري طرح شهرك (صنع 10
  +  +  +  +  با هر مقياس  مسكوني، توريستي)

هاي ساماندهي مركز  مطالعات ترابري طرح 11
  شهر و بافتهاي قديمي

100در شهرهاي تا
  +  +  +  + هزار نفر جمعيت
500در شهرهاي تا

  +  +  +  - هزار نفر جمعيت
در شهرهاي تا يك
  +  +  -  - ميليون نفر جمعيت

در شهرهاي بيش از
ون نفر ميلي يك

 جمعيت
-  -  -  +  

سازي  هاي آماده مطالعات ترابري طرح 12
  هاي جديد شهري توسعه

10تا مساحت
  +  +  +  + هكتار

50تا مساحت
  +  +  +  - هكتار

150تا مساحت
  +  +  -  - هكتار

مساحت بيش از
  +  -  -  - هكتار150

13 
طراحي جزييات فني و هندسي معابر

ضي و حجم (پالن، پروفيل طولي و عر
  عمليات خاكي)

  +  +  +  +  با هر مقياس

طراحي فني و هندسي گذربندي تفكيك 14
  +  +  +  +  با هر مقياس  اراضي

  طرح تسهيالت و تجهيزات ترافيك 15

تا مساحت يك
  +  +  +  + هكتار

  +  + +  - هكتار5تا مساحت
15تا مساحت

  +  +  -  - هكتار
15مساحت بيش از

  +  -  -  - هكتار
  +  + -  - با هر مقياس ارزيابي ايمني و تصادفات 16
  بندي مهندسان در هر موردمطابق مقياس و طبقه 16تا1نظارت بر اجراي موارد 17
  

  سازي برداري در امور ساختمان حدود صالحيت مهندسان نقشه - 17جدول شماره 

پايه 
ار
 شد

پايه 
1  

پايه 
 3پايه   2

گروهها
ي 

ساختما
  ني

يف  نوع خدمات
رد
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روه  +  +  +  +
ي گ

مام
ت

 
اني

ختم
 سا

اي
ه

  
 د)

ج ـ
ب ـ 

ف ـ 
(ال

  

هـوايي يـا ... مـوردـ   تعيين موقعيت ملـك بـر روي نقشـه1ـ1
  درخواست

ـ   مشخص كردن (پياده كردن) محل دقيـق ملـك بـر روي    2ـ1
  زمين

ـ   تعيين مساحت امالك و تعيين ابعاد و مختصات دقيق آن 3ـ1
  يتو تطبيق با حدود مشخصات اسناد مالك

ـ   تهيه نقشه توپوگرافي بزرگ مقياس در سيستم مختصات 4ـ1
  و سيستم تصوير از زمين مورد نظر 

  ـ   تهيه مقاطع طولي و عرضي از معابر5ـ1
گذاري تراز صفرساختمان و ثبت  ـ   تعيين بر و كف و عالمت6ـ1

  مناسب آن در محل

1  

+  +  +  +  

روه
ي گ

مام
ت

 
اني

ختم
 سا

اي
ه

 
 د)

ج ـ
ب ـ 

ف ـ 
(ال

  

  ـ   كنترل استقرار درست ساختمان در سطوح قايم و افقي 1ـ2
  ها ها و پاركينگ بندي محوطه ـ   كنترل شيب2ـ2

2  

+  +  +  -  
ـــ   كنتــرل جابجــايي نشــت و تغييــر شــكل ســاختمان و  3ـــ2

هاي مجاور آن در حين ساخت و بعد از آن ناشي از عوامـل   زمين
  و حوادث طبيعي و انساني

روه  +  +  +  +
ي گ

مام
ت

 
اني

ختم
 سا

اي
ه

 
 د)

ج ـ
ب ـ 

ف ـ 
(ال

  

ــه  ــه نقش ــود در     تهي ــدهاي موج ــك واح ــراي تفكي ــاي الزم ب ه
  3  هاي ساختماني مجتمع
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  فصل ششم :
  شناسنامه فني و ملكي ساختمان


  ـ شناسنامه فني و ملكي ساختمان :19ماده 

ساختمان بـوده و توسـط    فني و ملكي  است كه حاوي اطالعات  سندي   ساختمان فني و ملكي   شناسنامه 
  هاي چون ساخت ، تحويل با نقشه ساختماني همراه گردد و دركليه نقل و انتقاالت استان صادر مي سازمان  

شوند.  نمايد مطلع  مي  ساختماني كه خريداري  گردد تا از مشخصات داران مييخر

متر بوده و  سانتي 5/22×  5/16شناسنامه فني و ملكي ساختمان به لحاظ مشخصات ظاهري داراي ابعاد 
باشد ، شناسنامه فنـي و   گور طاليي رنگ مي برگهاي اصلي آن از جنس كاغذ كتان و مجلد به جلد گالين

ار يملكي ساختمان در كل كشور توسط وزارت مسكن و شهرسازي به صورت همسان تهيه شده و در اخت
  گيرد. ها قرار مي هاي استان سازمان

كـار سـاختمان تحويـل مرجـع      ني و ملكي ساختمان نيز به منظور صدور پايـان يك نسخه از شناسنامه ف
شـود. صـدور شناسـنامه فنـي و ملكـي سـاختمان مسـتلزم تهيـه و تكميـل           صدور پروانه ساختمان مـي 

، نظـارت و   اباشد كه مشتمل بر جداول مربوط به رونـد تهيـه طـرح ، اجـر     ساختمان مي اطالعات دفترچه
شـود كـه ايـن     سـاختمان مـي   و نهايتا منجر به صدور شناسنامه فنـي و ملكـي   ساختمان است   اطالعات
  شود. ساختمان قرار داده مي حقوقي ها به تعدادكافي در اختيار دفاتر مهندسي طراحي و طراحان دفترچه

  
  ه شناسنامه فني و ملكي ساختمان:يمراحل ته  1ـ19
ه ساختمان به شهرداري يا سـاير مراجـع   صاحب كار با در دست داشتن درخواست صدور پروان  19-1-1

  دهد. صدور پروانه ساختمان مراجعه نموده و با ارايه مدارك الزم تشكيل پرونده مي
كار نسبت بـه صـدور    مرجع صدور پروانه ساختمان  پس از بررسي مدارك و درخواست صاحب  19-1-2

  نمايد. مجوز تهيه نقشه (دستور نقشه) اقدام مي
با در دست داشتن مجوز تهيه نقشه (دستور نقشه) به يكـي از دفـاتر مهندسـي يـا     كار  صاحب  19-1-3

  نمايد. نامه مراجعه مي موضوع اين شيوهجهت تهيه طرح اشخاص حقوقي طراحي ساختمان 
طراح ساختمان ضمن تهيه نقشـه معمـاري منطبـق بـر ضـوابط شهرسـازي و مقـررات ملـي           19-1-4

ري تهيه شده را جهت كنترل ضـوابط شهرسـازي تحويـل مرجـع     هاي معما ساختمان يك نسخه از نقشه
يـا ايـراد    صمعمـاري داراي نقـ  هاي  نقشه در نمايد و شهرداري در صورتي كه صدور پروانه ساختمان مي

  دهد. آن را براي اصالح به طراح عودت ميموارد را رسماً و كتباً به طراح اعالم نموده وباشد ، 
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هـاي معمـاري ، نسـبت بـه صـدور       تمان  در صورت كامل بودن نقشهمرجع صدور پروانه ساخ  19-1-5
  نمايد. هاي اجرايي را مي صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهيه و تكميل نقشه

ي را تهيـه كـرده و جـداول    تأسيسـات اي و  هاي اجرايـي معمـاري ، سـازه    طراح ساختمان نقشه  19-1-6
هاي تهيه شـده را جهـت    نمايد و يكسري كامل از نقشه اييد ميدفترچه اطالعات ساختمان را تكميل و ت

  .نمايد  كنترل مقررات ملي ساختمان به سازمان استان آن ارايه مي
هاي مربوط را با توجه به مقـررات ملـي    سازمان استان ضمن بازبيني مدارك ارايه شده ، نقشه  19-1-7

ساختمان يا مجتمع يـا   يداشتن ايراد زيربنايساختمان و ضوابط شهرسازي ، كنترل نموده و در صورت ن
مجموعه ساختمان را در بخش  مربـوط بـه طراحـي سـاختمان در دفترچـه اطالعـات سـاختمان ثبـت         

  نمايد.  مي
 سازمان اسـتان كتبـاً و رسـماً بـه طـراح     هاي ارايه شده داراي ايراد باشد ،  در صورتي كه نقشه  19-1-8

الح و ارسال آن به سازمان استان اقدام خواهـد نمـود ، در هـر حـال     طراح نسبت به اصد و نماي اعالم مي
  ها و تاييد آن توسط سازمان استان نبايد از يكماه تجاوز نمايد. نقشه بررسيمدت 

سازمان استان پس از معرفي مجري مورد نظر مالك به سازمان استان ، با دريافت يك نسـخه    19-1-9
طالعات ساختمان تكميل شده توسط طراح را تحويل مجري نموده و از قرارداد مالك و مجري ، دفترچه ا

نمايـد ،   وي را به همراه ناظران حقيقي يا حقوقي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان  معرفي مـي 
گردد در ضمن تعداد و زيربنـاي   يك نسخه از معرفي نامه ناظران مذكور به مالك و مجري نيز تحويل مي

  گردد. سازمان استان در دفتر كنترل ظرفيت اشتغال مجريان ثبت مي توسط ركار مورد نظ
شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان يك نسـخه از    19-1-10

  دهد. قرار مي يك نسخه به هريك از مهندسان ناظرار مجري و يهاي مصوب در اخت آن را به همراه نقشه
هـاي مصـوب را بـه سـازمان      لف است تصوير پروانه ساختمان و يك نسخه از نقشهمجري مك  19-1-11

  استان تحويل نمايد. 
مجري مكلف است اطالعـات عمليـات اجرايـي را مرحلـه بـه مرحلـه در دفترچـه اطالعـات           19-1-12

داول هاي ناظران را در هر مرحله اخذ نمايـد. پـس از تكميـل و تاييـد جـ      ساختمان وارد نموده و تاييديه
مربوطه در پايان كار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنـي و ملكـي سـاختمان بـه سـازمان اسـتان       

  تحويل دهد.
هـاي موجـود در دفترچـه اطالعـات سـاختمان ،       سازمان استان براساس اطالعات و تاييديـه   19-1-13

رايـه بـه مرجـع صـدور     روز صادر نموده و جهـت ا  15و ملكي ساختمان را حداكثر ظرف  شناسنامه فني
  دهد. پروانه ساختمان  در اختيار مجري قرار مي
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كار ، شناسنامه فني و ملكي سـاختمان صـادر    مجري مكلف است جهت دريافت گواهي پايان  19-1-14
شده توسط سازمان استان را در اختيار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار داده و مراجع مـذكور مكلفنـد   

  براساس شناسنامه فني و ملكي ساختمان صادر نمايند. گواهي پايان كار را
استنكاف از ثبت اطالعات ساختمان از جانب طراحان ، ناظران و مجريـان بـه عنـوان تخلـف       19-1-15

  باشد. محسوب و توسط سازمان استان قابل پيگرد مي
شناسنامه فنـي و  شوند پس از صدور  هايي كه با يك پروانه ساختماني ساخته مي در مجموعه  19-1-16

ملكي ساختمان ، به ازا هر واحد يك نسخه مصدق شناسنامه فني و ملكي ساختمان بـا قيـد توضـيحات    
  رد.يگ الزم بنابر تقاضاي مالكان توسط سازمان استان صادر و در اختيار آنها قرار مي

  شود بالمانع است. صدور المثني طبق ضوابطي كه توسط سازمان تعيين مي  19-1-17
باشد و در برابر  يا شخص وارد كننده اطالعات فقط در قبال اطالعات خود مسوول مي نهادهر   19-1-18

  مسووليتي ندارد. نهاد يا شخص ديگرسقم اطالعات وارد شده توسط صحت و
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  فصل هفتم :
نامه  آيين 11ماده  4شيوه نامه تعيين حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 

  اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
  

شيوه نامه تعيين حدود صالحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سـازمان مـديريت و    : 20ماده 
صالحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شوند ، به تصـويب سـازمان مـذكور و     برنامه ريزي كشور تشخيص

به مراجع ذي ربط  14/5/1383مورخ  26333/400وزارت مسكن و شهرسازي رسيده و طي نامه شماره 
  ابالغ شده است ، عيناً به شرح زير نقل مي شود :

  
  » بخش الف« 

   تعاريف  و كليات
    

  تعاريف : -1ماده 
  

  است. 1374: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال قانون     1-1
  
  سازمان مديريت : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است .   1-2
  
  سازمان استان : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان است.    1-3

       
ت و تأسـيس و  پروژه ساختماني : كليه عملياتي است كه طبـق ضـوابط و مقـررات مصـوب، سـاخ         1-4

بازسازي آنها منوط به قبول مسئوليت و تأييد متخصصان ذي صالح براي طراحـي، محاسـبه و نظـارت بـر     
طرحهايي است كه اعتبار آنها از محل بودجه عمومي كشور تأمين نشده باشد و شامل ساخت و ساز جديد 

  د.شو و احداث بنا در سطح يا طبقات و بازسازي نيز مي
  
كليه فعاليت ها و خدماتي است كه منجر به تهيه و تأييد نقشه هاي الزم  براي  محاسبه :طراحي و     1-5

هر يك از مراحل (مقدماتي و اجرايي) در رشته هاي مختلف مهندسي مي گـردد.اين خـدمات بايـد از هـر     



  ١٣٣

مقـررات  ها، اسـتانداردها، ضـوابط و    حيث جامع و كامل بوده و مطابق با مقررات ملي ساختمان، آيين نامه
شهرسازي و دستورالعمل شرح خدمات مصوب وزارت مسكن و شهرسازي باشد. مسئوليت صحت  طراحي 

قـانون بـا اشـخاص      31و محاسبه در هر پروژه ساختماني در حدود شرح خدمات مصوب به استناد مـاده  
  حقوقي ذي ربط مي باشد.

  
كارفرما و اشـخاص حقـوقي ذي ربـط     مدتي است كه در قرارداد بين مدت زمان طراحي و محاسبه :  1-6

  تعيين شده است.  
  
مجموعه خدماتي است كه براي حصول اطمينان از انطباق عمليات ساختماني و تأسيساتي  نظارت :    1-7

  گيرد. ها و مشخصات فني عمومي و خصوصي كار ارائه شده توسط مهندسان مشاور طراح انجام مي با نقشه
  
است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي بوده و براي نظـارت بـر انجـام     مهندسي ناظر مقيم :  - 1-8

امور اجرايي در حدود صالحيت خود در هر بخش به صورت تمام وقت در كارگاه ساختماني حضور داشـته  
  باشد. 

  
زمان تعيين شده در قرارداد بين كارفرما و اشـخاص حقـوقي بـراي نظـارت بـر       مدت زمان نظارت :   1-9
  راي پروژه موضوع قرارداد است.اج
  
  عبارت  از طراحي يا محاسبه، يا نظارت و يا اجراي يك پروژه ساختماني است. واحد كار :   1-10
  
بناهايي است كه طراحي معماري ، سازه ، تأسيسات مكانيكي وتأسيسـات   گروه ساختمانهاي ويژه :  1-11 

به كنترل بسـياردقيقي دارد و در مبحـث ششـم مقـررات     برقي آن ، بنابرضرورت ، يك يا چند رشته ، نياز 
جـزو گـروه بنـدي سـاختمانهاي بـا اهميـت زيـاد        » بارهاي وارد بر ساختمان«ملي ساختمان تحت عنوان 

اشد وهمچنين ساختمانهايي كـه تأسيسـات مكـانيكي يـا     ب قراردارند ومورد استفاده آنها كامالً تخصصي مي
هوا، دما ، رطوبت ، پاكيزگي ، فشارهاي نسبي ، صدا ، ولتاژ و فركانس  برقي آن نياز به كنترل دقيق شرايط

  خاص دارند و داراي تجهيزات با كاربري خاص مي باشند.
  

  : كليات 2ماده 
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  شرايط الزم براي تعيين حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال به كار اشخاص حقوقي :  1-2
  ستان باشند.شخص حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان ا -الف 
حداقل دونفرازاعضاي هيات مديره يا مديران شخص حقوقي داراي پروانه اشتغال بـه كارمهندسـي در    -ب 

  .باشد دفتر مشاورشاغل تمام وقت در  اصلي ساختمان وهاي  رشته
پروانه اشتغال حقوقي بنام مهندسين مشاور با مديريت مدير عاملي كه حداقل داراي پروانه اشتغال بـه  -پ
  ر مهندسي در يكي از رشته هاي اصلي يا مرتبط يا مديريت موضوع اين قانون باشد.كا

در سـازمان مـديريت و    74تبصره : مديران عامل شركتهاي مهندسين مشاور كه قبـل از اسـفندماه سـال    
  برنامه ريزي كشور تشخيص صالحيت شده اند مشمول بند (پ) نمي باشند.

  
  ر پروانه صالحيت : مدارك مورد نياز براي صدو    2-2

  گواهي تأييد صالحيت در رشته يا رشته هاي مورد درخواست از سازمان مديريت  -الف 
  تصوير كارت عضويت معتبر در سازمان نظام مهندسي  ساختمان استان. -ب 
، شاغلين و مـديرعامل ( در صـورت دارابـودن    تصوير پروانه اشتغال به كار اعضاي هيأت مديره، شركا  - پ
  .انه اشتغال )  حداقل دو نفر پرو
  تصوير شناسنامه اعضاي هيات مديره. - ت
در دفـاتر   شـركت ارائه خود اظهاري مبني بر شاغل تمام وقت بودن يا نيمه وقـت بـودن شـاغلين در     - ث

  اسناد رسمي.
  فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال. - ج

  
  

  »بخش ب«
  حدود صالحيت
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را   كه گواهينامه تشخيص صالحيت از سوي سازمان مديريت حدود صالحيت اشخاص حقوقي  - 3ماده 
بر اجراء  طراحي، محاسبه و نظارت در امور براي انجام خدمات مطالعات مقدماتي و نهاييباشند ،  دارا مي

هاي هفتگانه معمـاري، عمـران، تأسيسـات مكـانيكي، تأسيسـات برقـي، شهرسـازي،         رشته ساختمان در
رشته و درجه اي كه تشـخيص صـالحيت    همان افيك و نقشه برداري با رعايت بندهاي مشروح زير درتر
  شوند، تعيين مي گردد.  مي
كـار    بندي اشخاص حقـوقي بـا توجـه بـه پروانـه اشـتغال بـه        در ساير رشته هاي مورد تقاضا پايه   3-1

هاي ارشد، يك، دو، سه در هر رشـته    مديره، شركاء، مديرعامل و شاغلين به پايه  مهندسي اعضاي هيأت
  گردد.  تقسيم و بشرح بند زير تعيين مي

براي اخذ پروانه اشتغال به كار حقوقي در هر رشته و پايه عضويت يـك مهنـدس در رشـته و پايـه       3-2
مورد تقاضا الزامي است. (براي اخذ پايه ارشد در هر رشته يك مهندس پايه ارشد درآن رشته و ساير پايه 

  ا به همين ترتيب خواهد بود)ه
  

صالحيت اشخاص حقوقي در بخش طراحـي، محاسـبه و نظـارت در هـر رشـته در پايـه هـاي         - 4 ماده
  مختلف به شرح جداول زير تعيين مي شود:

 
  جدول طبقه بندي صالحيت اشخاص حقوقي در بخش طراحي و محاسبه در هر رشته

 
  گروه ساختمان  رتبه شخص حقوقي در هر رشته  

  الف 3  
  الف و ب 2
  الف ، ب ، ج  1

  الف ، ب ، ج ، د  ارشد
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  جدول طبقه بندي صالحيت اشخاص حقوقي در بخش نظارت در هر رشته
  

  

  »بخش ج«
  ظرفيت اشتغال

  
  

ظرفيت اشخاص حقوقي تعيين شده از سوي سازمان مديريت براي پروژه هاي دولتـي بـه ميـزان     ـ  5ماده 
تعيين شده در گواهينامه تشخيص صالحيت پا برجا بوده و به طور همزمان مي توانند براسـاس ظرفيـت و   

  صالحيت تعيين شده اين دستورالعمل در پروژه هاي غيردولتي فعاليت نمايند.
  

ظرفيت اشتغال بـه كارمهندسـي، عبـارت اسـت ازتـوان وامكـان ارائـه        براي پروژه هاي غيردولتي  -6ماده 
داراي پروانه اشتغال به كارمهندسي درمدت زمـان معـين ، ايـن    اشخاص حقوقي خدمات مهندسي توسط 

هاي ساختمان مـي   كه نسبت به ارائه خدمات طراحي يا محاسباتي رشتهاشخاص حقوقي مدت درخصوص 
كه نسبت به ارائه خـدمات نظـارت   اشخاص حقوقي ند يك سال تمام محاسبه شده است ودرخصوص پرداز

ورزند به صورت دوره اي تعيين ميشود، به اين ترتيب كـه ازابتـداي شـروع     براجراي ساختمان مبادرت مي
كنتـرل  محاسبه ميشود. براي   نظارت تا پايان مرحله نازك كاري وارسال گزارش آن به شهرداري يك دوره

ظرفيت اشتغال به كار مهندسان مشاور كه عبارت ازسطح زيربنا وتعداد كاراست ، اين تـوان دريـك بـرش    
ونظارت بـا   5/0گردد دراين حالت تعداد كاروزيربناي كارهاي طراحي يامحاسبه با ضريب  زماني تعيين مي

  ضريب يك محاسبه ميشود.
  

هـاي   وقي كه نسبت به ارائه خدمات مهندسي رشـته ظرفيت اشتغال به كار مهندسي اشخاص حق  -7ماده 
كـار حقيقـي اعضـاي     هفتگانه ساختمان مبادرت مي ورزند در هر رشته برابر مجموع ظرفيـت اشـتغال بـه   

گردد و تعداد كارهاي شـخص حقـوقي در    مديره، مدير عامل ، شركاء و شاغلين در شركت تعيين مي هيأت

  گروه ساختمان  پايه شخص حقوقي در هر رشته  
  الف و ب 3
  الف ، ب ، ج 2

  الف ، ب ، ج و د 1  
  ج ، د   الف ، ب ، ارشد
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مـديره، مـدير عامـل ، شـركاء و      تعداد كار مجاز اعضاي هيأتدرصد مجموع  50هر رشته عبارت است از : 
  شاغلين در مهندسين مشاور در رشته اي كه براي اشخاص حقيقي آنان تعيين گرديده است. 

در صورتيكه اشخاص حقيقي شاغل در شركت در بخـش هـاي دولتـي، نيمـه دولتـي و خصوصـي و         1-7
و به صورت پاره وقت در شركت فعاليت نماينـد ظرفيـت    سازمانها و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته

درصد ظرفيت اشتغال شخص حقيقي خواهـد بـود كـه احـراز آن از      50اشتغال به كار آنها عبارت است از 
طريق خود اظهاري انجام پذيرفته و چنانچه اثبات گردد شخص حقيقي شاغل در شركت خالف واقع خـود  

سال از ارائه خدمات مهندسـي طراحـي و محاسـبه و سـه سـال از      اظهاري يا عمل نموده است به مدت دو
خدمات نظارتي محروم شده و نمي تواند در اين مدت از ظرفيت اشتغال به كار خود به صورت حقيقي نيـز  
نمي تواند استفاده نمايد. (در اين مدت به عنوان مجري ساختمان نيز نمي توانـد اشـتغال بـه كـار داشـته      

رجع صدور پروانه ساختمان هنگام ارجاع كار به اشخاص حقـوقي و اشـخاص حقيقـي    منظور م باشد.) بدين
كار شخص حقوقي و حقيقي و  به بايست از مشاركت يا عدم مشاركت آنان در استفاده از ظرفيت اشتغال  مي

مقادير آن اطمينان حاصل نمايد. اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، شركاء بايد شـاغل تمـام وقـت باشـند و     
ربـط ابطـال    نچه خالف واقع خوداظهاري يا عمل نموده يا نمايند، پروانه اشـتغال بـه كـار حقـوقي ذي    چنا

  خواهد گرديد.    
  
  

  »بخش د«
  مواد عمومي

  
اشخاص حقوقي دربخش نظارت برساختمانهايي كه به موجب اين دستورالعمل ، استفاده مجـري   - 8ماده 

ه اجراي ساختمان توسط مجري اطمينان حاصـل نماينـد .   ساختمان درآنها الزامي است ، مكلفند نسبت ب
لذا صدور پروانه ساختماني وشروع هرگونه عمليات ساختماني درساختمانهايي كـه مشـمول دسـتورالعمل    
مجريان ساختمان مي باشند ، منوط به داشتن مجري ساختمان ومعرفي وي بـه شـخص حقيقـي توسـط     

شروع عمليات ساختماني بايد داراي امضاي اشخاص حقوقي صاحب كار مي باشد. پروانه ساختمان ومجوز 
  ذي ربط ومجري باشد.

  
چنانچه به دليل پايان يافتن مدت قرارداد يا فسخ يا ابطال آن و يـا سـلب صـالحيت يـا هردليـل       ـ9ماده 

قانوني ديگر ، ادامه كار شخص حقوقي غيرممكن شود، عمليات ساختماني متوقف شده وشـروع مجـدد آن   
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وجود شخص حقوقي جديد خواهد بود . دراين گونه موارد مرجع صـدورپروانه سـاختمان موظـف     منوط به
  است ازادامه كار كارتا معرفي شخص حقوقي صاحب صالحيت جديد جلوگيري بعمل آورد.

  
درصد  20درصورتيكه صاحب كار، اجراي پروژه را بدون قصور شخص حقيقي به هردليل بيش از ـ10ماده 

شروع تا پايان مـدت مـذكور مـورد     از بدو ارداد به تأخير بياندازد وموضوع اين تعليق كارمدت مندرج درقر
تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرارگيرد شخص حقوقي مجاز خواهد بود تـا تعيـين تكليـف    

ام ربط اقد كارنسبت به ارائه خدمات مهندسي پروژه ديگري درحدود ظرفيت تعيين شده ازطريق مرجع ذي
  نمايد.

  
كه ظرفيت اشتغال به كار حقيقي آنان به صورت حقـوقي   شركتچنانچه كارشناسان شاغل در  - 11ماده 

با رعايت  ضوابط و مقررات قانوني از ادامه همكـاري بـا شـاغلين انصـراف      شركتمحاسبه گرديده است يا 
سـازي اعـالم گرديـده و    حاصل نمايند مراتب حداكثر ظرف مدت يك هفته كتباً بـه وزارت مسـكن و شهر  

مجدداً تعيين و به مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم خواهد شد و ظرفيـت   شركتظرفيت اشتغال به كار 
كه از محل پروانه حقيقي بـه صـورت حقـوقي بـوده      شركتاشتغال به كار استفاده شده توسط شاغلين در 

اهد گرديد. توضيح اينكـه مسـئوليت   است نيز عيناً از سقف ظرفيت اشتغال به كار شخص حقيقي كسر خو
  آيين نامه اجرايي قانون قراردارد. 16ناشي از كارهاي در دست اقدام شخص حقوقي در حوزه  شمول ماده 

  
اشخاص حقوقي موظفند در صورتيكه در تركيب اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و شـاغلين مـوثر      1-11

اتي حاصل شود، حداكثر ظرف يك هفتـه مراتـب را بـه    در تعيين صالحيت و ظرفيت اشتغال به كار، تغيير
وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه ساختمان اطالع دهند تا پس از هماهنگي الزم نحوه ادامه 
كار به لحاظ حدود صالحيت و ميزان ظرفيت اشتغال به كار مشخص گردد ويا ظرف مدت مذكور نسبت به 

ت وظرفيت اقدام نمايند عدم اطالع به موقع ايـن تغييـرات توسـط    معرفي جايگزين درهمان حدود صالحي
كار حقوقي به وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه سـاختماني موجـب    دارنده پروانه اشتغال به

  لغو پروانه اشتغال به كار حقيقي مديران يا  شخص حقوقي يا هر دو خواهد شد.
  

( در صورت دارابودن پروانه اشتغال به كار ) ، شركاء و شـاغلين   اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل -12ماده 
بنـدي اشـخاص    داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در صورت دخالت دادن پروانه حقيقي خود در درجـه 

حقوقي ديگر نمي توانند به صورت حقيقي از پروانه خود استفاده نمايد . و در صـورت تقبـل كـار ديگـري     
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ي توانند با هماهنگي مهندسين مشاور از طريق خود مهندسين مشاور بـه مرجـع صـدور    بيرون از مشاور م
  پروانه ارائه نمايند.

  
وزارت مسكن و شهرسازي حدود صالحيت و ميـزان ظرفيـت اشـخاص حقـوقي را در پروانـه      -13ماده 

  رفيت مي شوند.نمايد و پس از پايان مدت اعتبار پروانه، مجددا تعيين صالحيت و ظ اشتغال آنها درج مي
  

امضاي مجاز اشخاص حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهد آور بايد با مهري همـراه باشـد كـه در     - 14ماده 
 شـركت آن نام كامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضويت سازمان نظام مهندسي، رشته، نـام مـديرعامل   

  ا نيز الزامي است.درج شده باشد. مهر، امضاونام مهندس طراح يامحاسب درذيل نقشه ه
  

اشتغال اشخاص حقوقي در خارج از حدود صالحيت و ظرفيت مندرج در پروانه تخلف از قانون  - 15ماده  
  محسوب و موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي مقرر در آيين نامه اجرايي مي گردد.

  
كـه مسـئوليت    شـركتها ارائه خدمات مهندسي، محاسباتي و نظارت توسط اشخاص حقيقـي و    - 16ماده 

بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان و يا صدور پروانه ساختماني همان پـروژه را نيـز   
  عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب مي شود.

  
توانند مجري يا پيمانكار همان پروژه باشند  اي را تقبل نموده اند، نمي كه نظارت پروژهها  شركت -17ماده 
  گردد.   م آن تواماً تخلف محسوب ميو انجا

  
در صورتي كه طراحي، محاسبه و يا نظارت پروژه به داليلي خارج از قصور اشخاص حقوقي نياز  - 18ماده 

به زماني بيش از زمان اعالم شده در قرارداد داشته باشد اشخاص حقوقي موظف اند حـداكثر تـا يـك مـاه     
ماه مانده به مـدت قـرارداد بـراي نظـارت      2و محاسبه و حداكثر  مانده به پايان مدت قرارداد براي طراحي

مراتب را به كارفرما، مرجع صدور پروانه ساختمان و سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان اسـتان  اعـالم و       
درخواست  تمديد قرارداد نمايند. كارفرما نيز با نظارت سازمان استان با اشخاص حقوقي تمديد قرارداد مي 

رتيكه بنا به داليلي كارفرما يا اشخاص حقوقي طراح يا محاسب يا ناظر در پايان مدت قرارداد نمايد. در صو
از تمديد قرارداد خودداري نمايد و مراتب باتوجه بـه داليـل و اظهـارات آنـان مـورد تأييـد سـازمان نظـام         

اه بـا ارائـه   مهندسي ساختمان استان قرار گيرد، اشخاص حقوقي موظفند مراتب خاتمه كـار خـود را همـر   
كارهاي انجام شده و گزارش وضعيت كار در مقطع پايان مدت قرارداد به كارفرما و سازمان نظام مهندسـي  
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ساختمان و مرجع صدور پروانه ساختمان استان اعالم نمايند. در اين حالـت اشـخاص حقـوقي مسـئوليتي     
ت و كار مورد بحث از ظرفيت اشتغال نسبت به كارهايي كه بعد از اتمام قرارداد انجام ميشود نخواهند داش

آنان خارج مي شود. بديهي است مسئوليت كليه كارهـاي انجـام شـده در مـدت قـرارداد بعهـده اشـخاص        
  حقوقي خواهد بود.

  
در صورتيكه شخص حقوقي از حدود وظايف و مسئوليتهاي مندرج در اين دسـتورالعمل و شـرح    -19ماده 

اير دستورالعمل هاي ذيربط عـدول نمايـد و يـا مرتكـب خـالف      هاي مهندسي ساختمان و س خدمات گروه
آيين نامه اجرايي قانون، به تخلفات حرفه اي، انضـباطي،   23و مندرج ماده  91و   85شود، به استناد مواد 

  انتظامي وي يا عدم توجه به ابالغيه هاي قانوني رسيدگي و رفتار خواهد شد. 
  
  بند مي باشد.     17اده و م 20اين دستورالعمل شامل  -20 ماده  
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  فصل هشتم :
  نامه مجريان ساختمان شامل : پيوست مربوط به شيوه 

  شرايط عمومي قرارداد ، شرايط خصوصي قرارداد و قراردادهاي همسان مربوط به مجريان ساختمان
  
  

  شرايط عمومي قرارداد براي قراردادهاي اجراي ساختمان
  

  
  ريف و مفاهيمفصل اول ، تعا

  
  ـ قرارداد اجراي ساختمان :  1ماده 

اعم از اينكه به صورت عادي يا رسمي تنظيم شده باشد براي طـرفين آن حكـم سـند دارد و مشخصـات     
اصلي و كلي قرارداد مانند مشخصات و نشاني دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارك منضم 

  شود. به قرارداد در آن قيد مي
  
  ـ شرايط عمومي : 2ده ما

كار و مجريان ساختمان منعقد  شرايطي است كه در تمامي انواع قراردادهاي اجراي ساختمان بين صاحب
شود و بايد مورد رعايت طرفين قرار گيرد و حاكم برقرارداد منعقده بوده و جزو الينفك آن محسـوب   مي
  شود. مي
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  ـ شرايط خصوصي :  3ماده 
جراي هرساختمان با توجه به وضعيت، موقعيت و ماهيـت خـود دارد و متضـمن    شرايط خاصي است كه ا

عمـومي قـرارداد اسـت كـه      منظور تكميل شرايط  خاص هر يك از طرفين قرارداد و به ها و نظرات خواسته
شـود.   طرفين قرار گرفته و بايد مورد رعايت قرار گيرد و جز الينفك قرارداد محسـوب مـي   مورد موافقت 
تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند مگر در مواردي كه در شـرايط عمـومي ايـن     صي نميشرايط خصو
  بيني شده باشد. اختيار پيش

  
  ع قرارداد اجراي ساختمان : اـ انو 4ماده 

قرارداد اجراي ساختمان معموال به يكي از سه شكل زير و براي انجام كل كار و يا بخشـي از كـار منعقـد    
  شود: مي

  الف). د اجراي ساختمان با مصالح (كاربرگالف) قراردا
  ب). ب) قرارداد اجراي ساختمان بدون مصالح يا دستمزدي (كاربرگ
  ج). ج) قرارداد اجراي ساختمان به صورت پيمان مديريت (كاربرگ

  
  ـ اجراي ساختمان :5ماده 

 تأسيسـات اي كـاري، اجـر   كـاري، نـازك   سـازي، سـفت   سازي، اسكلت عبارت است از تجهيز كارگاه، آماده
سازي، حصاركشي و امور مربوط به مديريت، اجرا و ساخت و سـاز تـا    برقي، محوطه تأسيساتمكانيكي و 

  برداري. بهره
  

  اي، حدود آن و ظرفيت اشتغال :  ـ صالحيت حرفه6ماده 
عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه طبق شـرايط و ضـوابط مربـوط، توسـط وزارت     

  گردد. شهرسازي براي دارندگان صالحيت صادر مي مسكن و
  

  ـ ناظر :7ماده 
بر ساختمان در يك يـا چنـد رشـته از     پروانه اشتغال با صالحيت نظارت  شخص حقيقي يا حقوقي داراي 

كار، شهرداري و  استان انتخاب و به صاحب سازمان  هاي اصلي و مرتبط موضوع قانون است كه توسط رشته
صالحيت  ساختماني درحيطه صحيح عمليات شود و براجراي مي ساختمان معرفي دورپروانهيا ساير مراجع ص

ها ، مقـررات   مندرج درپروانه و نقشه ساختمان با مشخصات  در پروانه اشتغال خودبه لحاظ انطباق   مندرج
  نمايد. نظارت مي فني منضم به آن  ملي ساختمان و محاسبات 
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  كننده : ـ ناظر هماهنگ8ماده 

شخصي حقيقي داراي پروانه اشتغال و صالحيت نظارت در رشته معماري يا عمـران اسـت كـه براسـاس     
هـاي هفتگانـه    هاي ساختمان، مسوول هماهنگي بين تمامي ناظران رشـته  شرح خدمات مهندسان رشته

اي بـه   هـاي مرحلـه   مندرج در قانون در يك ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني و ارسال گـزارش 
باشد. در خصوص ناظران حقوقي ساختمان ، مـديرعامل شـركت يـا     ربط مي هرداري و ساير مراجع ذيش

  كننده خواهد بود. مسوول واحد فني موسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي همان ناظر هماهنگ
  

  ـ پيمانكار : 9ماده 
ي را دارد و بـراي آن  شخص حقيقي يا حقوقي است كه صالحيت انجام تمام يا بخشي از كارهـاي اجرايـ  

  گردد. بخش از عمليات با وي قرارداد منعقد مي
  

  ـ كارگاه، تجهيز و برچيدن آن : 10ماده 
كار از آن  يا با اجازه صاحب شود،  هايي است كه عمليات موضوع قرارداد در آن اجرا مي الف) محل يا محل

  گردد. استفاده مي
داركاتي كه به منظور شروع و انجـام دادن كـار بـه صـورت     ب) تجهيز كارگاه، عبارت است از اقدامات و ت

  شود. موقت براي دوره اجرا انجام مي
و يا ساختمانهاي موقت و خارج كردن  تأسيساتآوري تجهيزات،  ج) برچيدن كارگاه، عبارت است از جمع
هـاي   كـردن محـل  آالت و ابزار كار از كارگـاه و تسـطيح و تميـز     آنها به عالوه ساير مواد زايد و يا ماشين

  .رمذكو
  

  بندي : ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمان11ماده 
بندي كلي و تفصيلي آن ، براساس نوع قرارداد،  الف) مدت الزم جهت اجراي ساختمان همراه با برنامه زمان

گردد.  كار در چارچوب برنامه مذكور به عنوان مدت قرارداد تعيين مي توسط مجري برآورد و با قبول صاحب
بندي با توجـه   زمان  ها و ساعت كار براساس تقويم و ساعت رسمي كشور است. مدت قرارداد و برنامه ريختا

  باشد. به تغيير مقادير كار با توافق طرفين قرارداد به نحو مندرج در شرايط خصوصي قرارداد قابل تغيير مي
ن شده در قرارداد نياز داشـته  ب) در صورتي كه به هر علت اجراي ساختمان به زماني بيش از زمان تعيي

باشد، مجري موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد، مراتب را به صاحب كار اعالم نمايد. در اين 
كار با رضايت طرفين قابل تمديد است. در صورت تمديد يا عـدم تمديـد    صورت قرارداد مجري و صاحب
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كار،  ر خود را همراه با گزارش وضعيت كار به صاحبقرارداد، مجري موظف است مراتب ادامه يا خاتمه كا
  مرجع صدور پروانه ساختمان  و سازمان استان اعالم نمايد.

  
  ـ مبلغ قرارداد ـ نحوه پرداخت : 12ماده 

كار و مجري توافق و تعيين  عبارت است از مبلغ يا درصدي كه با توجه به نوع قرارداد منعقده بين صاحب
ها حسب نوع هر قرارداد بايـد بـا ذكـر مراحـل و      ود. ميزان، موعد و نحوه پرداختش و در قرارداد درج مي

  مواعد پرداخت و همچنين شرايط تعديل آن در شرايط خصوصي قيد شود.
  

  كار فصل دوم ـ تعهدات و اختيارات صاحب
  

  كار : ـ تعهدات صاحب 13ماده 
جلسه كتبي  و معارض طي صورت كار متعهد است محل اجراي ساختمان را بدون متصرف صاحب  1ـ13

تحويل مجري بدهد. چنانچه تاريخ معيني جهت تحويل كارگاه در قرارداد پيش بيني نشده باشد، تحويل 
  روز از تاريخ امضاي قرارداد به طول انجامد. 30آن نبايد بيش از 

ي مـورد نظـر ،   هـا  هاي الزم را با توجه بـه نقشـه   كار متعهد است پروانه ساختماني و مجوز صاحب  2ـ13
ي و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان ، قبل از شروع اجراي ساختمان اخـذ و  رحسب مورد از شهردا

  اي از آنها را به مجري تحويل دهد. نسخه
كار متعهد است تسهيالت الزم به منظـور تـامين آب و بـرق كارگـاه سـاختمان را قبـل از        صاحب  3ـ13

  مايد.شروع عمليات ساختماني فراهم ن
تان و مرجـع  هاي اجرايي كار را كه به تصويب سازمان اسـ  سري از نقشه 2 كار متعهد است صاحب 4ـ13

  سيده است و همچنين ساير اسناد و مدارك الزم را به مجري تحويل نمايد.رصدور پروانه ساختمان 
كـار متعهـد    احبكننده مبني بر انجام كار توسط مجري، ص در صورت تاييد ناظر و ناظر هماهنگ  5ـ13

  هايي را كه با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت كند. است كليه پرداخت
هاي مربوط به بيمه كارگاه ساختمان را (غيـر   كار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزينه صاحب  6ـ12

  لق به مجري است) بپردازد.آالت و تجهيزاتي كه متع از هزينه بيمه نيروي انساني و ماشين
كار متعهد است در مواردي كه مجري يا ناظر پيشنهادهايي ارايـه و يـا از وي كسـب نظـر      صاحب 7ـ 13
كنند، متناسب با شرايط كار در اسرع وقت، حداكثر ظرف مدت يك هفته نظـر نهـايي خـود را اعـالم      مي

  دارد.
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ربط و توسط  خود را فقط پس از تاييد ناظر ذي كار هر گونه تغييرات و اصالحات مورد نظر صاحب  8ـ13
  باشد در امور اجرايي گارگاه مستقيما دخالت نمايد. وجه مجاز نمي كند و به هيچ وي به مجري ابالغ مي


  كار :  ـ اختيارات صاحب14ماده 

ود كار اختيار دارد بطور مستمر و دايم بنحوي كه موجب اختالل درامور جاري كارگاه نشـ  صاحب  1ـ 14
كاري، كندي، يا توقـف كـار، حيـف و ميـل، عـدم       انضباطي، كم از كارگاه بازديد نمايد و چنانچه موارد بي

مالحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور كتبي به مجـري يـا پيمانكـار اعـالم      ...رعايت اصول ايمني و 
اختيار دارد براساس مفاد  كار كند. در صورتي كه مجري يا پيمانكار به نظرات مذكور توجه ننمايد صاحب

  بيني شده در قرارداد نسبت به تعويض آنها اقدام نمايد. پيش
درصـد مبلـغ قـرارداد را     20كار اختيار دارد در ضمن اجراي ساختمان حداكثر تا معـادل   صاحب  2ـ14

 درصد قرارداد ، مجـري موظـف اسـت بالفاصـله قيمـت      20تقليل يا افزايش دهد. اما در صورت تجاوز از 
كار اعالم نمايد تا در صورت حصول توافـق و عقـد قـرارداد الحـاقي ، در آن      پيشنهادي خود را به صاحب

  خصوص اقدام گردد.
  

  فصل سوم ـ تعهدات و اختيارات مجري
  

  ـ تعهدات : 15ماده 
هـا را   مجري بايد قبل از انعقاد قرارداد از محل اجراي ساختمان بازديد كرده و تمام اسناد و مدارك و نقشه

مالحظه نموده و از موقعيت، نوع كار، وضعيت آب و هوا، امكان اجراي كار در فصلهاي مختلف سـال، انـواع   
آالت و امكانات نيروي انساني ماهر در بازار كار ، آگاهي كامل داشته و با توجـه   مصالح و تجهيزات و ماشين

  د، تعهدات زير را تقبل نمايد.در زمينه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خو مذكوربه اطالعات 
 موضوعهاي اجرايي يا عدم رعايت اصول فني در آنها بالفاصله  در صورت مالحظه مغايرت بين نقشه  15-1

  را به مهندس طراح و ناظر و صاحب كار اعالم نمايد.
هـاي عمـومي اجـراي سـاختمان و ايمنـي كارگـاه و        نامـه  تمامي مقررات ملـي سـاختمان و شـيوه     15-2
  محيطي در كارگاه را رعايت كند. ختمانهاي مجاور و مسايل زيستسا
  تجهيز كارگاه ساختان توسط وي يا زير نظر او انجام پذيرد.  15-3
ربـط و دريافـت آن    هـاي ذي  عمليات اجرايي را پس از صدور مجوزهاي قـانوني از سـوي دسـتگاه     4- 15

  ايد.نبدي شروع نم ، مطابق برنامه زمان كار مدارك از صاحب
  هاي مصوب اجرا كند. تمامي عمليات اجرايي را براساس نقشه  15-5
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  بين پيمانكاران هماهنگي الزم را ايجاد نمايد. زدر صورت نيا  15-6
  تقدم و تاخر منطقي بين اقالم كار را تعيين كند.  15-7
  هاي الزم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ كند. تاييديه  15-8
در پذيرش كار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صالحيت و ظرفيـت اشـتغال خـود و سـاير اشـخاص        15-9

صالح تعيين و ابالغ شده است را كامال رعايت نمايـد   داراي صالحيت در رشته مربوط كه توسط مراجع ذي
  ايد.باشد امتناع نم و همچنين از پذيرش مسووليت نظارت بر ساختماني كه اجراي آن بعهده وي مي

  عمليات مورد قرارداد را به وسيله افراد متخصص و با تجربه و داراي صالحيت انجام دهد.  15-10
  تجهيزات الزم را فراهم نمايد. و آالت، ابزار، مصالح استاندارد حسب نوع و مفاد قرارداد، ماشين  15-11
ازمانيكـه مقـررات دولتـي اجـازه     نيروي انساني ماهر مورد نياز كارگاه را تهيـه يـا تاييـد كنـد و ت      15-12
آنان   دهد از به كارگيري كارگران خارجي خودداري يا جلوگيري كند و در صورت ضرورت به كارگيري نمي

  مجوز وزارت كار و امور اجتماعي را دريافت و يا مطالبه نمايد.
عايت و يا نسبت بـه  هاي منبعث از آن را ر مقررات بيمه و تامين اجتماعي و قانون كار و بخشنامه  15-13

  رعايت آنها الزام نمايد.
آالت و وسـايل متعلـق بـه خـود را      قبل از شروع عمليات اجرايي كارگاه، كليه تجهيزات و ماشين  15-14

كـار بـه عهـده     سوزي و حوادث قهري كند. (هزينه بيمه ساختمان و وسـايل متعلـق بـه صـاحب     بيمه آتش
سوزي يـا حـوادث    موده باشد ، در صورت بروز آتشنا را بيمه نكار آنه كار است. لكن چنانچه صاحب صاحب

قهـري،    كـار خواهـد بـود.) صـرفنظر از حـوادث      قهري، مسووليت و جبران خسارات وارده به عهده صـاحب 
زيربنايي و تمامي وسايل و لوازم و مصـالح موجـود در كارگـاه بـه      تأسيساتمسووليت حفاظت از كارگاه و 

خسارتي واردشود موظف به رفع نقـص و يـا جبـران خسـارت     و هر يك صدمه  عهده مجري است و اگر به
  باشد. مي
كار، در صورتي كه بـه اصـول فنـي كـار      هاي موجود و نظرات صاحب نظرات ناظر را براساس نقشه  15ـ15

  قرارداد و شرايط عمومي قرارداد بپذيرد. مفادلطمه نزند و ناظر به طور كتبي تاييد كند با رعايت 
ها يا به كاربردن مصالح نـامرغوب يـا    هرگونه ايراد و نقص در اجراي كار ناشي از عدم رعايت نقشه  15-16

  براساس مفاد قرارداد رفع نمايد.را عدم ارايه كار مناسب از ناحيه نيروي انساني كارگاه 
اسـتفاده از   رو، بيني راه عبـور مناسـب در پيـاده    كليه مقررات مربوط به نحوه تخليه مصالح، پيش  15-17

  كنترل نمايد. وعاليم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي و تامين انتظامات كارگاه را حسب مورد رعايت 
  اجاره واگذاري قرارداد را به ديگران ندارد.  15-18
  ها دقت و رعايت امانت را بنمايد. هزينه ها و يا صورت در تهيه و يا تاييد صورت وضعيت  15-19
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ها مستلزم داشـتن   قانون اجراي كار ساختمان در يكي از رشته 4ردي كه به موجب ماده در موا   15-20
باشد و مجري فاقد صالحيت مذكور باشـد موظـف اسـت از دارنـدگان پروانـه       پروانه صالحيت مربوط مي

  آن بخش از كار استفاده نمايد. هصالحيت مربوط ب
  

  ـ اختيارات مجري :16ماده 
  پرداخت نمايد. روع كار را موكول به دريافت پيشتواند ش مجري مي  1 -16
در صورتي كه پرداخت هر يك از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد، از موعد تعيـين شـده     16-2

تواند آن مبلغ و معـادل درصـدي از    كار به تاخير افتد ، مجري مي در قرارداد بيش از يك ماه توسط صاحب
شود در طول مدت توقف  الزحمه خود را كه در شرايط خصوصي تعيين مي ت حقتاخيرات مربوط به پرداخ

  كار مطالبه نمايد. از صاحب
ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتـب را بـه    چنانچه مجري اجراي بخشي از كار را براساس نقشه  16-3

ر حال نبايـد بـيش از   رساند و تا وصول پاسخ كه در ه كننده و طراح مي طور كتبي به اطالع ناظر هماهنگ
  نمايد. يك هفته از تاريخ ابالغ به طول انجامد ، اجراي كار در آن بخش را متوقف مي
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  ها ، نحوه پرداختها و تعليق كار هزينه تضمين انجام تعهدات قرارداد ، تهيه صورت  - چهارمفصل 
  

  ـ تضمين انجام تعهدات : 17ماده 
تواند  كار مي دريافت، صاحب ز قرارداد و همچنين تضمين مبلغ پيشبه منظور تضمين انجام تعهدات ناشي ا

از مجري براساس مندرج در قرارداد خصوصي تضمين الزم را دريافت نمايد. در صورت دريافت تضـمين از  
  هاي ماخوذه را مسترد دارد. كار موظف است پس از انجام تعهدات تضمين يا تضمين مجري صاحب

  
  : ها هزينه ـ صورت18ماده 

مثبته تهيـه و پـس از تاييـد     با اسناد و مدارك   ها همراه حساب وضعيت يا صورت قرارداد، صورت حسب نوع 
قـرارداد در اختيـار    خصوصي  ناظر در زمانهاي معين شده در شرايط  اجرايي توسط مهندس كارهاي  كيفيت 
  كار قرار گيرد. صاحب


  ـ نحوه پرداختها : 19ماده 
وضـعيت يـا    حسب نوع قرارداد، در زمانهاي تعيـين شـده پـس از دريافـت صـورت     كار موظف است  بصاح

ها طبق شرايط مندرج در شرايط خصوصي قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجـري اقـدام    حساب صورت
ها پس از تاييد كيفي كارهاي اجرايـي   كند در صورت وجود اشكال يا ابهام يا اختالف نظر در صورت هزينه

درصد آن پرداخت و در مورد باقيمانده چنانچه نظر اصـالحي   70يا مهندسان ناظر حداقل توسط مهندس 
) اين شرايط عمومي عمل خواهد شد.26مهندس ناظر براي طرفين كفايت نكند طبق ماده (

  
  ـ تعليق :20ماده 

كند. در اين  كار مي تواند در مدت قرارداد، براي يك بار و حداكثر سه ماه اجراي ساختمان را معلق صاحب
صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به مجري اطالع دهد. در مدت تعليق، مجري مكلف است 

هاي ناشي از آن را مانند حفاظت و حراست از كارهاي انجام شده، مصالح  حسب نوع قرارداد تمام مسووليت
لوب انجام دهد. پرداخت هزينه خسـارات  و ساختمانهاي موقت را به نحو مط تأسيساتكار،  و تجهيزات پاي

اند براسـاس مبلــغ   آالتي كه در دوران تعليق در كارگاه بـاقي مـانده دوران تعليق و اجاره مربوط به ماشين
 3كار است. تعليق مـدت بـيش از    شود بعهده صاحب يـا درصدي كه در شرايط خصوصي قرارداد تعيين مي

  پذير است. كار در قالب شرايط خصوصي قرارداد امكان مجري و صاحب ماه و بيشتر از يكبار فقط با توافق
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  كار فصل پنجم ـ تحويل كار، برچيدن كارگاه، تسويه حساب و پايان
  

  ـ تحويل كار : 21ماده 
برداري شد، مجري مراتب را حـداقل   پس از آنكه عمليات موضوع قرارداد تكميل و كار آماده تحويل و بهره

دارد. پس از تعيين روز تحويل ،  كار اعالم مي كننده و صاحب ر كتبي به ناظر هماهنگيك هفته قبل به طو
شـود. در   كـار مـي   كار و مجري ، كار طي صورتجلسه تحويل صاحب كننده ، صاحب با حضور ناظر هماهنگ

نقـص   درصد كل كار ، داراي ايراد يا نواقص باشد ، تحويل كار ، به بعـداز رفـع   3صورتي كه پروژه بيش از 
شود، در غير اين صورت در همان صورتجلسه ضمن تحويل گرفتن پروژه زمانهاي معيني  مذكور موكول مي

گردد و مجـري مكلـف و    بيني مي درصد كل كار مندرج در قرارداد پيش 3براي رفع نواقص جزيي كمتر از 
ايط خصوصـي قـرارداد   متعهد به رفع آنها در مدت مذكور است. از تاريخ تحويل كار تـا زمـاني كـه در شـر    

شود نيز در صورتي كه هر عيب يا نقص فني در ساختمان ايجاد شود كه ناشي از تقصير يا قصور  تعيين مي
  باشد. مجري باشد، رفع ايرادات و جبران خسارات به عهده وي مي

صـورت  توانـد بـه    كننده ، تحويل كار مـي  كار و تاييد ناظر هماهنگ براساس توافق مجري و صاحب تبصره :
  بخش، بخش صورت گيرد.


  ـ برچيدن كارگاه : 22ماده 

پس از تحويل كار و تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، كارگاه ساختمان با توجه به مسـووليت منـدرج در   
  قرارداد بايد حداكثر ظرف دو هفته برچيده شود.


  كار :  ـ تسويه حساب و پايان23ماده 

جلسه تحويل موقت كار و رفع نواقص و تاييد آن از سـوي نـاظر و   روز بعداز تنظيم صورت 15حداكثر ظرف 
كننده ، طرفين قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمين پس از تحويـل   ناظر هماهنگ

حساب و پايان قرارداد را صورتجلسه نمايند. موقت مراتب مربوط به تحويل قطعي كار و تسويه
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  سخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات، محل اختالففصل ششم ـ موارد ف
  

  ـ موارد فسخ : 24ماده 
  روزه فسخ نمايد. 15تواند قرارداد را با اخطار كتبي  كار مي الف) در موارد زير صاحب

ي ـ مجري در اجراي كار مسامحه يا تعدي يا تفريط نمايد و اين موارد از نظر كيفيت كار يا ضوابط اجرايـ 1
كننده نباشد و موجب اضرار  يا برنامه مصوب زماني ـ فيزيكي ـ مالي پيشرفت كار مورد تاييد ناظر هماهنگ  

  كار شود. يا تضييع حقوق صاحب
  ـ مجري به هر يك از تعهدات خود عمل نكند و به تذكرات ناظر توجه ننمايد.2
كـار   كه تقصير يا قصوري متوجه صاحبـ مجري عليرغم دريافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اين3

دهم مدت قرارداد تاخير غير موجه داشته باشد و يـا بـدون    يا ناظر باشد، در انجام وظيفه خود بيش از يك
  عذر موجه كارگاه را تعطيل كند.

  ـ قرارداد را به غير واگذار نمايد.4
  ـ مجري ورشكسته و يا شركت وي منحل شود.5
  ت تخصصي نتواند ادامه كار دهد.كار به دليل مشكال ـ صاحب6

  روزه قبلي فسخ كند :  15ب) در موارد زير مجري مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي 
كار در تحويل دادن محل كار يا مجوزهاي قانوني الزم يا رفع موانع قانوني موجود بيش از  ـ تاخير صاحب1
  صالح قانوني. بالغ يا اخطار مراجع ذيماه حسب مورد از تاريخ امضا قرارداد يا از تاريخ ا 2
آالت، ابزار و ساير وسايلي كـه تهيـه و    كار در تحويل مصالح ساختماني، تجهيزات، ماشين ـ تاخير صاحب2

كار است و يـا انجـام سـاير تعهـداتي كـه بـه موجـب قـرارداد خصوصـي بعهـده            تامين آن به عهده صاحب
  ر مورد.باشد به مدت بيش از يكماه در ه كار مي صاحب

الزحمه و مطالبات مجري با توجه به نوع قرارداد و شـرايط خـاص آن    كار در پرداخت حق ـ تاخير صاحب3
  روز. 45بيش از 

درصد مدت مندرج  15پروژه را بدون قصور مجري به هر دليل بيش از   كار، اجراي ـ در صورتي كه صاحب4
مـذكور بـا تاييـد نـاظر       ز شـروع تـا پايـان مـدت    در قرارداد به تاخير بيانـدازد موضـوع ايـن تعليـق كـار ا     

شـود، و   مـي   كننده به طور همزمان كتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه سـاختمان  اعـالم   هماهنگ
كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قرارداد و  سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بين مجري و صاحب

  باشد.  االجرا مي نمايد و نظر او براي طرفين الزم به مجري اتخاذ تصميم مي يا اجازه اجراي پروژه ديگري
كـار در مـورد نحـوه ادامـه      درصد مبلغ كار و عدم حصول توافق با صـاحب  20ـ حذف يا افزايش بيش از 5

  قرارداد.
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  روز متوالي. 15ـ عدم حضور ناظر (به هر دليل) در كارگاه بيش از 6
  ماه. 3كار بيش از  حيه صاحبـ تعليق اجراي كار از نا7
  ـ مشكالت شخصي مجري، بنحوي كه قادر به ادامه قرارداد نباشد.8
  

  ـ اقدامات پس از فسخ : 25ماده 
در صورت اعالم كتبي فسخ قرارداد از ناحيه هر يك از طرفين قرارداد، حداكثر ظرف يـك هفتـه از تـاريخ    

  گردد. هنگ كننده تشكيل مياي با حضور طرفين قرارداد و ناظر هما اعالم، جلسه
آالت و  برداري از كليه كارهاي انجام شده، مصالح پاي كار ، تجهيزات ، ابزار ، ادوات ، ماشـين  پس از صورت

ساير وسايل موجود دركارگاه با تعيين مالكيت يا تحت اجاره بودن هر يك از طرفين و توافق در مورد نحوه 
شود. در صورت عدم حضور هر يك از طرفين قرارداد  فسخ مي تسويه حساب، موضوع صورتجلسه و قرارداد

بـرداري و تنظـيم صورتجلسـه مـذكور توسـط كارشـناس رسـمي دادگسـتري يـا            ، صورتردر جلسه مذكو
گيرد. صورتجلسه يادشده بـراي طـرفين    مهندسي ساختمان استان انجام مي كارشناس رسمي سازمان نظام

  ود.ش الرعايه بوده و سند محسوب مي الزم
فسخ قرارداد موجب رفع مسووليتهاي مجري و ناظر در مورد آن قسـمت از كـار كـه توسـط آنهـا انجـام و       

  گردد. نظارت شده است نمي
  

  ـ خسارت عدم انجام تعهدات : 26ماده 
بنـد   4و  3و  2و  1هاي  كار به يكي از داليل مندرج در رديف الف) در صورت فسخ قرارداد از ناحيه صاحب

) ، مجـري موظـف بـه جبـران خسـارت وارده طبـق مفـاد        24) بند (ب) مـاده ( 8و رديف ( 24ه (الف) ماد
  باشد. بيني شده در شرايط خصوصي قرار داد مي  پيش

) بنـد (ب)  7) الـي ( 1هـاي (  ب) در صورت فسخ قرارداد از ناحيه مجري به يكي از داليل مندرج در رديف
كار موظف به  ) ، صاحب24) بند (الف) ماده (6درج در رديف () و يا فسخ قرارداد به دليل مفاد من24ماده (

  باشد. بيني شده در شرايط خصوصي قرارداد مي پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پيش
  
  
  

  ـ حل اختالف : 27ماده 
هر گاه در اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد و منضمات آن ، اعم از شرايط عمومي، شرايط خصوصـي و سـاير   

دارك منضم آن اختالف نظر پيش آيد و يا مواردي در قرارداد فيمـابين، سـاكت يـا داراي ابهـام     اسناد و م
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باشد و يا به هر دليل بين طرفين قرارداد اختالف حاصل شود، موضوع به هيات حـل اخـتالف متشـكل از    
. در صورت گردد كار، يك نفر نماينده مجري و يك نفر به انتخاب طرفين ارجاع مي يك نفر نماينده صاحب

راي در هيـات حضـور     كننده بدون داشـتن حـق   تقاضاي هر يك از طرفين، مهندس ناظر و ناظر هماهنگ
  راي براي طرفين معتبر است. 2يابد. تصميمات هيات حل اختالف با اكثريت  مي
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ـ اعتبار شرايط عمومي قرارداد. فصل هفتم  ـ اقامتگاه و ابالغها  ـ تسريع كار    : حوادث قهري 

  
  ـ حوادث قهري :  28ماده 

دار و  سـوزيهاي دامنـه   جنگ، انقالبها، اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهـاي واگيـردار، سـيل، زلزلـه، آتـش     
مهارنشدني، طوفان و حوادث مشابه كه خارج از اراده و كنترل طرفين قرارداد اسـت و اجـراي كـار را غيـر     

رود و هيچيك از طـرفين مسـوول خسـارتهاي     ر مينمايد، حوادث قهري به شما ممكن يا موجب تاخير مي
  باشد. وارده ناشي از تاخير و تعطيل كار به طرف مقابل نمي

  
  ـ اقامتگاه و ابالغها : 29ماده 

الف) اقامتگاه هر يك از طرفين قرارداد همانست كه به عنوان نشاني آنها در قرارداد درج شـده و هـر گونـه    
ور با پست سفارشي در حكم ابالغ رسـمي اسـت. و طـرفين موظفنـد در     اعالم يا ابالغ كتبي به نشاني مذك

صورت تغيير نشاني بالفاصله آن را كتبا به طرف مقابل خود اعالم نمايند در غيراين صورت كليه ابالغهايي 
  كه به نشاين اوليه ارسال شود در حكم ابالغ رسمي خواهد بود. 

ور سهولت و سرعت در كار ، تمـام يـا بعضـي از اعالمهـا و     ب) چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند به منظ
، براي آنها قيد كتبي شده، به صورت غير كتبي انجام گيـرد، بايـد اوال    ابالغهايي كه در اين شرايط عمومي

هاي غير كتبي به هـر شـكل و در هـر     ها و ابالغ مراتب، در شرايط خصوصي درج شود و ثانيا بهرحال اعالم
ساعت با قيد تـاريخ اعـالم يـا ابـالغ قبلـي،       48گيرد بايد حداكثر ظرف  ن كه صورت ميمحل و در هر زما

  كننده برسد. صورتجلسه شده و به امضاي طرفين قرارداد و ناظر هماهنگ
  

  ـ اعتبار شرايط عمومي : 30ماده 
ح با توجه به اينكه اين شرايط عمـومي بـراي قراردادهـاي غيردولتـي و بـه منظـور حفـظ حقـوق و مصـال         

هاي ملي تدوين شده اسـت، لـذا رعايـت     برداران ، مجريان ، سازندگان و ثروت كار ، خريداران ، بهره صاحب
  كار و مجريان ساختمان الزامي است.  مفاد آن در كليه قراردادهاي منعقده بين صاحب

  
  
  
  





  ١٥٥

  شرايط خصـوصـي قـرارداد
  

شرايط عمومي قرارداد كه تعيين تكليـف را بـه    شرايط خصوصي اين قرارداد با توجه به موادي از قرارداد و
  آن محول كرده عبارتنداز : 

  ـ مشخصات مصالح مصرفي ساختمان ( مطابق فهرست پيوست ).1ماده 
  

  ـ برنامه زمانبندي تفصيلي كار.2ماده 
  

ـ تعيين مراحل مختلف كار به تفكيك و در چارچوب برنامه زمانبندي به منظور پرداختهاي موضوع 3ماده 
  قرارداد با تعيين درصد يا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد.

  
  ـ تعيين شرايط تغيير مقادير كار.4ماده 

  
  ـ تعيين شرايط تغيير مدت قرارداد.5ماده 

  
  ـ تعيين شرايط تعديل مبلغ قرارداد.6ماده 

  
  ام كار، تنخواه گردان.پرداخت، حسن انج كار، براي تضمين پيش ـ تضمين مورد قبول صاحب7ماده 

  
  ـ نحوه استرداد تضمين و تعيين مراحل و درصدهاي آن.8ماده 

  
ها و حسـب مـورد اسـناد هزينـه و      هزينه ها يا صورت وضعيت ـ تعيين زمانهاي الزم براي ارايه صورت9ماده 

  كار. مدارك مثبته به صاحب
  

  ـ تعيين مدت تضمين بعداز تحويل موقت.10ماده 
  

  ن درصد جريمه عدم انجام تعهدات هر يك از طرفين.ـ تعيي11ماده 


  ـ تعيين درصد جريمه تاخير غيرمجاز.12ماده 
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پرداخت مطالبات حقه  هاي كارگاه در طول مدت توقف ناشي از عدم ـ تعيين درصد خسارت هزينه13ماده 

  مجري.
  

  ـ تعيين مبلغ يا درصد هزينه تعليق.14ماده 
  

  ماه و همچنين بيشتر از يكبار. 3ت بيش از ـ شرايط تعليق براي مد15ماده 
  

  ـ تعيين درصد جايزه تسريع.16ماده 
  

  ـ تعيين سهم هر يك از طرفين قرارداد در مورد هزينه بيمه.17ماده 
  

  ـ تعيين افراد هيات حل اختالف.18ماده 
  

  تواند به صورت غير كتبي صورت گيرد. تعيين مواردي كه ابالغها مي -19ماده 
  

  كار نيست. به عهده صاحب  مواردي كه در قرارداد پيمان مديريت هزينه آنـ 20ماده 
  

گيرد يا درصد ديگري غيـر از درصـد    آن درصدي تعلق نمي  هايي كه در پيمان مديريت به ـ هزينه21ماده 
  مندرج در قرارداد مورد نظر است.

  
شرايط عمومي مورد نظر و خواسته  ـ ساير موارد خاصي كه با توجه به قرارداد و اجراي ساختمان و22ماده 

  طرفين قرارداد است و رعايت آنها الزامي است.
  

  امضاي مجري / مدير  كار امضاي صاحب
  


  

  قرارداد اجراي ساختمان
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 الف ( با مصالح )                                         ( كاربرگ                                                          
(

  
قرارداد حاضر به همراه شرايط عمومي ، شرايط خصوصي و ديگر اسناد و مدارك منضم به آن كه مجموعا 

............ بين ....قرارداد واحد محسوب و غيرقابل تفكيك است در تاريخ ................
...............................................................شود از يك طرف ،  كار  ناميده مي رداد صاحبكه در اين قرا

شود از  خوانده مي..................................................................................................... كه در اين قرارداد مجري و
  طرف ديگر ، به شرح زير منعقد گرديد : 

  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    

  
  ـ موضوع قرارداد: 1ماده 
    ..............................................................................................................................................  وع قرارداد عبارتست از: موض

  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    
  برقي)  تأسيساتمكانيكي و  تأسيساتاجراي كامل تمامي عمليات ساختماني (ابنيه و

    اندازي و تحويل  سازي، حصاركشي، راه محوطه
  اجراي بخش يا بخشهاي  ...................................................................................................................................    

    شامل : 
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    




    به استثناي : 
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ه رويـت و امضـاي مجـري رسـيده و يـك      ها و مدارك و مشخصات كه حداقل در سه نسخه ب مطابق نقشه
كار و ناظر شده است. نسخه آن نزد مجري است و دو نسخه ديگر تحويل صاحب


  ـ محل اجراي كار: 2ماده 

است كـه بـه   .................محل اجراي كار واقع در ....................................................................................................... -
  رويت مجري رسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهي كامل يافته است.

  
  

  ـ مبلغ قرارداد:3ماده 
سـاير مـواد ايـن قـرارداد و جميـع        و  )1مبلغ اين قرارداد براساس پيشنهاد مجري كه ، با توجه به ماده (

  .......................................................................) آورد شده است از قرار مترمربع زيربنا ( به حروف  جهات بر
  ريال   .................  ريال ( به عدد ) ...................................................... ريال و جمعا ..........................................

كار و كارهاي جديد و شـرايط تعـديل آن بـه شـرح منـدرج در شـرايط       است. اين مبلغ تابع تغيير مقادير 
  باشد. عمومي و شرايط خصوصي اين قرارداد مي

  گيرد به عهده مجري است. پرداخت ماليات و كسورات قانوني كه به مبلغ مذكور تعلق مي
  

  ـ نحوه پرداخت:4ماده 
پرداخـت در   ال معادل .................. درصد مبلغ قرارداد بـه عنـوان پـيش   ريمبلغ .................................................  

كـار )   ( تضمين مورد قبول صـاحب قبال ....................................................................................................................... 
شود. مواعد  هنگام تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجري پرداخت مي پس از امضا و مبادله اين قرارداد و

  بقيه پرداختها در مراحل مختلف كار و پس از تاييد ناظر به شرح مندرج در شرايط خصوصي قرارداد است.
  

  ـ مدت قرارداد ، برنامه زمانبندي:5ماده 
مجلـس   ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ صـورت ..................  مدت قرارداد .................................................

تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجري است. اين مدت با توجه به برنامه زمانبنـدي ارايـه شـده از طـرف     
مجري تابع تغيير مقادير كار و كارهاي جديد به شرح مندرج در شرايط عمـومي و شـرايط خصوصـي ايـن     

  اشد.ب قرارداد مي
  ـ نيروي انساني ـ مصالح و تداركات:6ماده 



  ١٥٩

آالت و بطور كلـي تمـام لـوازم و وسـايل      تامين نيروي انساني، تهيه و تدارك كليه مصالح، ابزار كار، ماشين
باشد، مجري  هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به عهده مجري مي ضروري براي اجراي ساختمان و هزينه

از حيث مرغوبيت و مشخصات فني به شرح مندرج در شرايط خصوصي ايـن  متعهد است مصالح مصرفي را 
قرارداد تهيه و به كار گيرد.

  
  ـ مهندسان ناظر:7ماده 

         ......................................................  نظارت بر اجراي ساختمان به عهده ....................................................... به نشاني 
باشد كه از طرف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به  مي..................................  ...........................................

اند. چنانچه بعدا به هر دليل هر يك از مهندسان ناظر تغيير كنند ، سـازمان   كار مجري معرفي شده صاحب
  كار معرفي نمايد.  روز مهندس ناظر جديد را كتبا به مجري و صاحب 15مذكور موظف است حداكثر ظرف 

  
  گيري سطح زيربنا: ـ نحوه اندازه8ماده 

ها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرايدار و  ها ، خرپشته ، انباري پله سطوح زيربناي ساختمان ، فضاهاي ارتباطي ، راه
هاي مسـقف كـه سـه طـرف آن ديـوار باشـد        ها و  بالكن ، زيرزمين  موتورخانه به طور كامل و سطح پيلوت

3شود)  پناه ، ديوار محسوب نمي داز و جانان (دست
شـود .   (دوسوم) سطح آنها جزو زيربنـا محسـوب مـي    2

2هاي مسقف كه داراي دو طرف ديوار باشد  ها و و بالكن سطح ايوان
دوم) سـطح آنهـا در محاسـبات     (يك 1

  گردد.  منظور مي
مترمربع كه حداقل سه طرف آن محصـور بـه    6 و پاسيو ، حداكثر تا  ، هواكش  ، نورگير  سطح حياط خلوت

شود ، چنانچه سطح موارد مذكور بـيش از   بناي در دست احداث باشد جزو زيربناي ساختمان محسوب مي
3متر مربع باشد باشد  6

ها  ها ، ايوان آمدگي شود ، ضمنا پيش سوم) سطح آنها جزو زيربنا محاسبه مي (يك 1
  شوند. هان بدون سقف و قرنيزها جزو سطوح زيربناي ساختمان محسوب نمي ، بالكن

  گردد. تبصره : اين ماده شامل قراردادهايي كه مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعيين شده نمي
  

  ـ اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن: 9ماده 
بنـدي   : قرارداد حاضر ، شرايط عمومي ، شرايط خصوصي ، برنامـه زمـان   اسناد و مدارك قرارداد عبارتنداز

هـايي   هـا ، توافقنامـه   مجلس ها ، صورت ها و پروانه ساختماني ، همچنين مشخصات فني ، نقشه كلي ، نقشه
  شود. رسد نيز جزو منضمات اين قرارداد محسوب مي كه در طول اجراي كار تنظيم و به امضاي طرفين مي


  ـ  شرايط ـ مسووليتها ـ اختيارات : 10ماده 



  ١٦٠

مسووليت تمامي عمليات اجرايي ، فني و حقوقي موضوع قرارداد به عهـده مجـري اسـت و سـاير شـرايط،      
تعهدات ، اختيارات و مسووليتهاي طرفيت قرارداد به شرح مندرج در شرايط عمـومي و شـرايط خصوصـي    

  االجرا است. اند و براي آنها الزم كرده منضم به اين قرارداد است كه طرفين ذيل آن را امضا
  

  ـ نشاني طرفين قرارداد: 11ماده 
  

    كار :  نشاني صاحب
  

    نشاني مجري : 
  
  

  
  

امضاي مجري /                                                                             كار        امضاي صاحب
  مدير

  
  
  
  
  
  



  ١٦١

  
  انقرارداد اجراي ساختم   

( بدون مصالح يا دستمزدي )                              (                                                         
  ب ) كاربرگ

  
  

قرارداد حاضر به همراه شرايط عمومي ، شرايط خصوصي و ديگر اسناد و مدارك منضم به آن كه مجموعـا  
ت در تــــاريخ ................................ بــــين قــــرارداد واحــــد محســــوب و غيــــر قابــــل تفكيــــك اســــ

ــرارداد صــاحب  ............................................................. ــن ق ــه در اي ــده مــي  ك ــار نامي شــود از يــك طــرف و   ك
شـود از   كه در اين قرارداد مجري خوانده مـي ..................  ............................................................................................

  طرف ديگر ، به شرح زير منعقد گرديد:
  

  ـ موضوع قرارداد1ماده 
  موضوع قرارداد عبارتست از:

 ...  مكانيكي تأسيساتبرقي و  تأسيساتاجراي كامل تمامي عمليات ساختماني (ابنيه و (
اندازي و  ، حصاركشي ، راه سازي محوطه

................................ويل................................................................................................................تح

 ...  اجراي بخش يا بخشهاي..................................................................................................................  

    ....................................................................................................................................................................................  شامل : 
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................    

    ..........................................................................................................................................................................  به استثناي : 
  ..................................................................................................................................................................................................    

  
ها و مدارك و مشخصات كه حداقل در سه نسخه به رويت وامضاي مجري رسيده و يك نسخه  مطابق نقشه

  كار و ناظر شده است. آن نزد مجري است و دو نسخه ديگر تحويل صاحب
  



  ١٦٢

  ـ محل اجراي كار:2ماده 
ت كـه بـه   ر......................................................................................................................... اسـ محل اجراي كار واقـع د 

  رويت مجري رسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهي كامل يافته است.
  

  ـ مبلغ قرارداد:3ماده 
، با توجه به جميع جهات برآورد شده است از قرار هر  مبلغ اين قرارداد براساس پيشنهاد مجري كه

به عدد ) ( .........................................................................................به حروف  مترمربع زيربنا..........................مجموعاً
    ريال است. اين مبلغ شامل :  ..................................................

آالت ، ابزار ، لوازم و وسايل كار است و فقط تهيـه   ـ دستمزد ، تامين نيروي انساني ، تهيه ماشين
  كار است. مصالح ساختماني مصرفي به عهده صاحب

آالت ، ابزار ، لوازم و وسايل كار و مصالح  ـ دستمزد و تأمين نيروي انساني است و تهيه ماشين
  كار است به عهده صاحب مصرفي

اين مبلغ تابع تغيير مقادير كار و كارهاي جديد به شرح مندرج در شرايط عمومي و شرايط خصوصي ايـن  
  باشد. قرارداد مي

  گيرد به عهده مجري است. پرداخت ماليات و كسورات قانوني كه به مبلغ مذكور تعلق مي
  

  ـ نحوه پرداخت:4ماده 
ريـــال معـــادل ........................................................ ( به عدد ) ..........................................  مبلغ ( به حروف ) .........

ــيش     ــوان پــــ ــه عنــــ ــرارداد بــــ ــغ قــــ ــد مبلــــ ــال   ................ درصــــ ــت در قبــــ پرداخــــ
كار ) پـس از امضـا و مبادلـه     ................. ( تضمين مورد قبول صاحب......................................................................

گردد. مواعـد بقيـه پرداختهـا در     اين قرارداد و هنگام تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجري پرداخت مي
  مراحل مختلف كار و پس از تاييد ناظر به شرح مندرج در شرايط خصوصي اين قرارداد است.

  
  رداد:ـ مدت قرا5ماده 

مجلـس تحويـل زمـين كارگـاه      ماه است و تاريخ شروع كار همـان تـاريخ صـورت   مدت قرارداد ...................  
ساختمان به مجري است. اين مدت تابع تغيير مقادير كار و كارهـاي جديـد بـه شـرح منـدرج در شـرايط       

  باشد. عمومي و شرايط خصوصي اين قرارداد مي
  

  هاي الزم: وص و انجام مراقبتـ نگهداري دفتر مخص6ماده 



  ١٦٣

آالت و ابـزار و وسـايلي كـه توسـط      مجري موظف است در دفتر مخصوص ، كليه مصالح مصرفي و ماشـين 
آالت و ابـزار ، بـه خـوبي     شـود ثبـت نمايـد.از ماشـين     كار به وي يا در كارگاه ساختمان تحويل مـي  صاحب

  كار دهد. نگهداري و پس از اتمام كار عينا تحويل صاحب
آالت ، ابزار و وسـايل مـذكور بـه عهـده      بران خسارات ناشي از عدم نگهداري و مصرف ناصحيح از ماشينج

گيـرد بـه    كار در اختيار او قرار مي مجري است. همچنين مجري موظف است از مصالحي كه توسط صاحب
  هاي الزم را به عمل آورد. جويي خوبي استفاده نموده و صرفه

  
  ـ مهندسان ناظر:7ماده 

نظـــارت بـــر اجـــراي ســـاختمان بـــه عهـــده ............................................................................. بـــه نشـــاني :  
ــه از طــرف   مــي.................................................................................................................................................... باشــد ك

كـار   كار به مجري معرفي شده است. چنانچه بعدا به هر دليل مهنـدس نـاظر تغييـر كنـد، صـاحب      صاحب
  روز مهندس ناظر جديد را كتبا به مجري معرفي نمايد.  15موظف است حداكثر ظرف 

  
  گيري سطح زيربنا: ـ نحوه اندازه8ماده 

ها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرايدار و  ها ، خرپشته ، انباري پله ي ارتباطي ، راهسطوح زيربناي ساختمان ، فضاها
هاي مسـقف كـه سـه طـرف آن ديـوار باشـد        ها و  بالكن ، زيرزمين  موتورخانه به طور كامل و سطح پيلوت

3شود)  پناه ، ديوار محسوب نمي انداز و جان (دست
شـود .   يربنـا محسـوب مـي   (دوسوم) سطح آنها جزو ز 2

2هاي مسقف كه داراي دو طرف ديوار باشد  ها و و بالكن سطح ايوان
دوم) سـطح آنهـا در محاسـبات     (يك 1

  گردد.  منظور مي
مترمربع كه حداقل سه طرف آن محصور بـه بنـاي    6و پاسيو ، حداكثر تا   ، هواكش  ، نورگير  حياط خلوت

متر  6شود ، چنانچه سطح موارد مذكور بيش از  اشد جزو زيربناي ساختمان محسوب ميدر دست احداث ب
3مربع باشد باشد 

هـا ،   هـا ، ايـوان   آمـدگي  شود ، ضمنا پيش سوم) سطح آنها جزو زيربنا محاسبه مي (يك 1
  ند.شو هان بدون سقف و قرنيزها جزو سطوح زيربناي ساختمان محسوب نمي بالكن

  گردد. تبصره: اين ماده شامل قراردادهايي كه مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعيين شده نمي
  
  
  

  ـ اسناد و مدارك قرارداد و منضمات ان:9ماده 



  ١٦٤

اسنادو مدارك قرارداد عبارتنداز : قرارداد حاضر ، شرايط عمومي ، شرايط خصوصي ، برنامه زمانبندي كلي 
هـايي كـه در    ها ، توافقنامه مجلس ها ، صورت مان ، همچنين مشخصات فني ، نقشهها و پروانه ساخت ، نقشه

  شود. رسد نيز جزو منضمات اين قرارداد محسوب مي طول اجراي كار تنظيم و به امضاي طرفيت مي


  ـ شرايط ـ مسووليتها ـ اختيارات:10ماده 
عهده مجـري اسـت و سـاير شـرايط ،     مسووليت تمامي عمليات اجرايي ، فني و حقوقي موضوع قرارداد به 

تعهدات، اختيارات و مسووليتهاي طرفيت قرارداد به شرح مندرج در شـرايط عمـومي و شـرايط خصوصـي     
  االجرا است.  اند و براي آنها الزم منضم به اين قرارداد است كه طرفين ذيل آن را امضا كرده

  
  ـ نشاني طرفين قرارداد:11ماده 

  
    كار :  نشاني صاحب

  
    اني مجري : نش
  

  
  
  

  امضاي مجري / مدير                                                                                كار امضاي صاحب
  
  

  

  



  ١٦٥


  قرارداد اجراي ساختمان

(                     ( پيمان مديريت )                                                                                   
  ج ) كاربرگ

  
قرارداد حاضر به همراه شرايط عمومي ، شرايط خصوصي ديگر اسناد و مدارك منضم بـه آن كـه مجموعـا    
ــين    ــاريخ ................................... بــ ــل تفكيــــك اســــت در تــ ــوب و غيرقابــ ــد محســ ــرارداد واحــ قــ

شـود از يـك طـرف و     كار ناميـده مـي   كه در اين قرارداد صاحب............................   ..............................................
د به طور اختصار مدير ناميـده  ............................................................................................................ كه در اين قراردا

  ، به شرح زير منعقد گرديد:شود از طرف ديگر  مي
  

  موضوع قرارداد: -1ماده 
    ..........................  □اداري           □مالي         □اجرايي         □موضوع قرارداد عبارتست از: مديريت فني  

       به منظور : 
  تأسيسـات مكـانيكي و   تأسيسـات سـاختماني (ابنيـه و    مديريت اجرايي كامل تمامي عمليـات 

  ...............................................................................................  اندازي و تحويل  ، راه سازي ، حصاركشي برقي) محوطه
  ..................................................................................................................................................................................................    
  ..................................................................................................................................................................................................  
  مديريت اجرايي بخش يا بخشهاي  ..........................................................................................................................  

    شامل : 
  ..................................................................................................................................................................................................    

  
    به استثناي : 
ها و مدارك و مشخصات كه به رويت و امضاي مدير رسيده و يك نسخه آن نزد مدير اسـت و   مطابق نقشه

  كار و ناظر شده است. دو نسخه ديگر تحويل صاحب
  

  ـ محل اجراي كار:2ماده 
ت كه به رويـت  واقع در .................................................................................................................. اسمحل اجراي كار 

  مدير رسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهي كامل يافته است.
  



  ١٦٦

  ـ مدت قرارداد:3ماده 
  ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است. مدت قرارداد ............................

عمـومي و خصوصـي ايـن      مدت قرارداد تابع تغيير مقادير كار و كارهاي جديد به شـرح مـدرج در شـرايط   
  باشد. قرارداد مي

  
  ـ وظايف و تعهدات مدير:4ماده 

هاي اجرايي پروژه را بـرآورد   جرايي ، هزينهها و مشخصات فني و ا مدير موظف است با توجه به نقشه  4-1
  عمليات اجرايي كند. هكار شروع ب اوليه نمايد و پس از تاييد صاحب

و صـالح   ضـابطه كار بوده و متعهد است در تمامي مراحل اجراي ساختمان رعايت  مدير امين صاحب  4-2
  كار را بنمايد. صاحب

يين پيمانكاران براي هر يك از قسمتهاي ساختمان و مسووليت تمامي عمليات اجراي ساختمان ، تع  4-3
  عقد قرارداد با آنها به عهده مدير است.

  ار.ك آالت مورد نياز به هزينه صاحب تهيه و خريد كليه مصالح و خريد يا اجازه لوازم و ابزار و ماشين 4-4
  كار. نه صاحباقدام براي اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غيره به نمايندگي و به هزي   4-5
  هاي الزم در اجراي به موقع و صحيح ساختمان. نظارت كامل ودقيق و ايجاد هماهنگي   4-6
روز يكبـار و ارايـه آن بـه     15هاي انجام شده با تاييد مهندس نـاظر حـداكثر هـر     هزينه تهيه صورت   6-7

  كار. صاحب
سرفصل مجزاي مصالح و دستمزد و  هاي انجام شده تنظيمي بايد حسب مورد داراي تبصره : صورت هزينه

نيز بايد بطور مجـزا و بـه    ءها باشد و صورت پرداخت دستمزد كارگران روزمزد و پيمانكاران جز ساير هزينه
  تفكيك تهيه شود.

كـار   را به صـاحب  ءمدير موظف است يك نسخه از قراردادهاي منعقده با پيمانكاران و پيمانكاران جز  4-8
  تحويل دهد.

  بايد با توجه به درصدهاي پيشرفت كار صورت گيرد. ءي پرداختها به پيمانكاران و پيمانكاران جزتمام  4-9
كار، مسـووليت نگهـداري و    مدير از زمان تحويل كارگاه تا تاريخ تحويل موقت ساختمان به صاحب   4-10

ار بـه عهـده   كـ  حراست از ساختمان و اجناس خريداري شده موجود در محل ساختمان را به هزينه صاحب
  دارد.

مدير متعهد است بيمه ماهانه و بيمه حوادث كارگران و تمامي عوارض و حقـوق دولتـي متعلقـه را      4-11
كار پرداخت و پس از خاتمه كـار مفاصـا حسـاب بيمـه و سـاير       طبق مقررات مربوط و پس از تاييد صاحب

  كار تحويل دهد. پرداختي ها را به صاحب
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  طي حق واگذاري موضوع اين قرارداد را به شخص ديگر ندارد.مدير تحت هيچ شراي  4-12
و اگر  4ـ7و  4ـ4تبصره : در صورتي كه اين قرارداد با توجه به ماده يك شامل مديريت مالي نباشدبندهاي 

  گردد. از وظايف مدير حذف مي 4ـ5شامل مديريت اداري نباشد بند 
  

  كار: ـ وظايف و تعهدات و اختيارات صاحب 5ماده 
كار است مگر مواردي كه در شرايط  هاي مندرج در اين قرارداد به عهده صاحب پرداخت تمامي هزينه  5-1

  گردد. خصوصي پيمان معين مي
روز از تاريخ امضاي اين قرارداد مبلـغ تنخـواه گـردان را بـه مـدير       10كار متعهد است ظرف  صاحب  5-2

  بپردازد.
حسابهايي را كه توسط مدير تهيه شده و  روز تمامي صورت 10كار متعهد است حداكثر ظرف  صاحب  5-3

  به تاييد مهندس ناظر رسيده بررسي و پرداخت كند.
كار همكاريهاي الزم را از قبيل دادن وكالتنامه، معرفي نامه و غيـره جهـت معرفـي مـدير بـه       صاحب  5-4

ولتـي را متناسـب بـا برنامـه     منظور اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غيره و مراجعه به مراجـع رسـمي و د  
  بندي و حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ درخواست مدير به عمل آورد. زمان

  
  الزحمه مدير و نحوه پرداخت آن: ـ حق6ماده 

باشد كه مدير در طول مـدت قـرارداد    اي مي الزحمه مدير ..................... درصد از هر صورت هزينه الف ـ حق 
هايي كـه بـه    كننده آن را تاييد كرده است. آن دسته از هزينه يه و ناظر هماهنگجهت اجراي ساختمان ته

گيرد بايد در شرايط خصوصـي پيمـان مشـخص     گيرد و يا درصدي ديگري تعلق مي آن درصدي تعلق نمي
  الزحمه قرار خواهد گرفت. شود. در غير اين صورت ، تمامي هزينه هاي انجام شده مبنا براي محاسبه حق

هزينه ، مبلغ كاركرد طي هر دوره محاسـبه و سـپس .......... درصـد آن بـه      از محاسبه هر صورت  ب ـ پس 
  شود. كار به مدير پرداخت مي عنوان كارمزد توسط صاحب

گـردد كـه پـس از خاتمـه      ج ـ از هر كارمزد مدير ........... درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي 
  ن به وي پرداخت خواهد شد.قرارداد و پايان دوره تضمي

  باشد. گيرد به عهده مدير مي الزحمه مدير تعلق مي د ـ پرداخت ماليات و كسورات قانوني كه به حق
  

  ـ تنخواه گردان:7ماده 
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مـدير قـرار   كار مبلغ .................................................................. ريال به عنوان تنخـواه گـردان در اختيـار     صاحب
، تنخواه تاييد مهندس ناظر هماهنگ كننده ها و فاكتورهاي مربوطه و دهد كه پس ار ارايه صورت هزينه مي

  شود. كار به مدير پرداخت مي گردان بعدي تا سقف مبلغ مذكور محاسبه و توسط صاحب
............................ ريال ( تضمين مورد قبول مدير در زمان اخذ مبلغ اولين تنخواه گردان ...................................

كار قرار ميدهد كه پس از اتمام اجراي  كار) معادل مبلغ دريافتي به عنوان تضمين در اختيار صاحب صاحب
  گردد. ساختمان و همزمان با تحويل آن ، به مدير مسترد مي

  
  ـ مهندسان ناظر:8ماده 

   نظارت بر اجراي ساختمان به عهده :
    ...............................................................................  ـ ناظر هماهنگ كننده : ............................................. به نشاني : 1
    .................................................................................................................  ـ ...................................................... به نشاني :2
    .................................................................................................................  ـ ...................................................... به نشاني :3
    .................................................................................................................  ......................... به نشاني :ـ .............................4

اند. چنانچه بعدا به هر دليل هر يك از مهندسان نـاظر   كار به مدير معرفي شده باشد كه از طرف صاحب مي
روز مهندس ناظر جديد را كتبا بـه مجـري معرفـي     15كار موظف است حداكثر ظرف  تغيير كند ، صاحب

  نمايد. 
  

  اختيارات ـ عمومات:ـ شرايط ـ مسووليتها ـ 9ماده 
شرايط ، تعهدات ، اختيارات و مسووليتهاي طرفيت قرارداد و ساير عمومات قرارداد به شرح مـواد ...............  

  باشد. الي  ................................ شرايط عمومي منضم به اين قرارداد مي
  
  

  ـ اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن:10ماده 
، شرايط خصوصي ، برنامه زمانبندي كلي   دارك قرارداد عبارتنداز : قرارداد حاضر ، شرايط عمومياسناد و م

هايي كـه در   ها و توافقنامه مجلس ها ، صورت ، نقشه  ساختماني ، همچنين مشخصات فني  ها و پروانه ، نقشه
  شود.  رداد محسوب ميباشد كه جزو منضمات قرا رسد مي طول اجراي كار تنظيم و به امضاي طرفين مي

  
  ـ نشاني طرفين قرارداد:11ماده 

    كار :  نشاني صاحب
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    نشاني مجري : 

  
  
  
  

  امضاي مجري / مدير  كار امضاي صاحب
  





