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 تعالی بسمه

 1374اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب پیش نویس 

 هاي مجلسپژوهش مرکز جمع بندي ماده اصل

  مشی خط و اهداف کلیات،: اول فصل
 مجموعه از است عبارت ساختمان کنترل و یمهندس نظام: فیتعر - 1 ماده

 و ياحرفه ،یمهندس يهاتشکل و استانداردها ها،نامهنییآ مقررات، قانون،
 مورد به و نیتدو قانون نیا در منظور اهداف به دنیرس جهت در که یصنف

 .شودیم گذاشته اجراء

 کلیات: اول فصل
 تعاریف - 1 ماده
ها و ساختارهاي تشکیالتی نامهمجموعه اي از قوانین، مقررات و آئین: ساختمان کنترلامور  و مهندسی نظام -1-1

 داف این قانون تدوین شده است.که براي اجراي اه
 اطالق قانون این اي در رشته هاي هفتگانه موضوعکلیه افراد داراي پروانه صالحیت حرفه به: حقیقی اشخاص -1-2
 شود؛می

 آنها فعالیت و اندرسیده ثبت به تجارت قانون طبق که شودمی اطالق هاییشرکت انواع به: حقوقی اشخاص -1-3
صالحیت  احرازقانون نامه اجرایی این آئینو بر اساس  باشدمی قانون این موضوعاصلی هفتگانه  هايرشته با مرتبط

  اند.شده
 قانون؛ این هفتگانه موضوع هايرشته در ايحرفه پروانه صالحیت داراي حقیقی شخص: مندحرفه -1-4
موضوع ماده  در مقرر شرایط هاشخاص حقیقی و حقوقی دارند ايحرفه پروانه صالحیت: ايحرفه صالحیت -1-5

 .این قانون 4
 مکانیک؛ و برق برداري، نقشه ترافیک، عمران، شهرسازي، معماري، هايرشته: رشته هاي هفتگانه اصلی -1-6
 و آیندنمی حسابه ب هفتگانه هايرشته جزء دروس شرح نظر از مستقیماً که هاییرشته: مرتبط هايرشته -1-7

 .شودمی تعیین قانون این 7 ماده اساس بر هاارزیابی آن
 شود. تشکیل می قانون این 3 مادهمطابق که  استساختاري : ساختمان مهندسی نظام سازمان -8-1
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 ساختمانی عملیات انطباق از اطمینان کسب منظور به که اجرائی و اداري اقدامات مجموعه: ساختمان کنترل -1-9
 شود؛ می انجام ي فنیاستانداردها رعایت و ساختمان ملی مقررات و شهرسازي ضوابط با

 مصوبات و شهري عمران و توسعه مصوب هايطرح بر حاکم مقررات و قوانین مجموع: شهرسازي ضوابط -1-10
 .ایران معماري و شهرسازي شورایعالی

 توسط که مندهحرف هر ايحرفه فعالیت با مرتبط سوابق بر مشتمل) الکترونیکی( پرونده: منديحرفه کارنامه -1-11
 .شودمی تهیه سازمان

اجزاي ساختمان را برعهده دارد که یا قی یا حقوقی که وظیفه اجراي کل : شخص حقی)سازنده( مجري -1-12
 احراز صالحیت شده باشد. این قانون  4مطابق ماده 

در موضوعات معماري،  ،مانیساختهاي مراحل مختلف پروژهپس از اجراي اي که نقشهساخت: نقشه چون -1-13
  شود و براي نگهداري و تعمیرات ساختمان قابل استناد است.تهیه و تایید می مجريسازه و تاسیسات توسط 

است که بر اجراي صحیح عملیات ساختمانی در حیطه  مندحرفهناظر: ناظر شخص حقیقی یا حقوقی  -1-14
هاي موضوع نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانیصالحیت مندرج در پروانه مذکور و شرایط این قانون نظارت م

 این قانون، باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.
که بر اساس قرارداد منعقده با نماینده مالکین مند شخص حقیقی یا حقوقی حرفهبازرس نگهداشت:  -1-15

 ساختمان، مسئولیت بازرسی از ساختمان را بر عهده دارد. 
شود که از سوي مرجع صدور پروانه وفق گزارش بازرس اي اطالق مینگهداشت: به گواهیگواهی انطباق  -1-16

 شود.مبنی بر رعایت مقررات مربوط به تعمیر، نگهداري و مراقبت از ساختمان صادر می ،نگهداشت
 :اند ازمشی این قانون عبارتاهداف و خط - 2ماده 

 .ر معماري و شهرسازيتقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمی د -1
هاي هاي فنی و مهندسی در بخشتنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه -2

 .تأمین موجبات رشد و اعتالي مهندسی در کشور -3  .شهرسازي ساختمان و

 قانون اهداف -2 ماده
  ؛ملی ساختماندر رعایت مقررات  خدماتاین  اجراي حسن بر نظارت و مهندسی خدمات کیفیت ارتقاء -2-1
 مندان؛حرفهارتقاي دانش فنی   -2-2
 به آن؛ رشد آگاهی عمومی نسبتساختمان و  ملّی مباحث مقررات آموزش، پژوهش و ترویج -2-3
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ترویج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و  -4
 بردن کیفیت خدمات باال -5  .وريساختمان و افزایش بهره مقررات ملی

ارتقاي دانش فنی صاحبان  -6   .مهندسی و نظارت بر حسن اجراي خدمات
وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان  -7    .ها در این بخشحرفه

 آسایش و صرفه اقتصادي و اجراء و دهی مناسب،از ایمنی، بهداشت، بهره
ها و برداران از ساختمانبهره حمایت از مردم به عنوانکنترل آن در جهت

وري منابع افزایش بهره فضاهاي شهري و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و
گذاري خدمات تهیه و تنظیم مبانی قیمت -8 .هاي ملیسرمایهمواد و انرژي و

الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات  -9    .مهندسی
تفصیلی و هادي از سوي تمام جامع و  هايشهرسازي و مفاد طرح

برداران و تمام مهندسین، بهره ها، سازندگان،دولتی، شهرداريهايدستگاه
اصل حاکم بر  اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان

 ها و فراهم ساختن زمینه همکاري کامل میانهاي آنفعالیت کلیه روابط و
اي و هاي مهندسی و حرفها و تشکلهوزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري

ها و اي مهندسان و صاحبان حرفهجلب مشارکت حرفه -10.ساختمان صنوف
  .هاي توسعه و آبادانی کشوراجراي طرح صنوف ساختمانی در تهیه و

 ؛شهرسازي و معماري در ایرانی و اسالمی هايارزش و فرهنگ توسعه و تقویت -2-4
 ؛شهرسازي؛ و تأسیسات ساختمان، هايبخش در یمهندس و فنی هايحرفه و مشاغل به مربوط امور تنسیق -2-5
 توسعه هايطرح اجراي و تهیه در ساختمانی صنوف و هاحرفه صاحبان و مهندسان ايحرفه مشارکت جلب -2-6
 ؛کشور
هاي نظام مهندسی ساختمان، فراهم ساختن زمینه همکاري فی مابین وزارت راه و شهرسازي، سازمان -2-7

هاي ور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان برنامه و بودجه کشور، صنوف ساختمان در بخششهرداري ها و مراجع صد
 .ساختمان نظارت و کنترل

 امور انتظام در مهندسان ترعیوس چه هر مشارکت نیتأم يبرا - 3 ماده
 یمهندسنظامسازمان " کشور سطح در قانون نیا اهداف تحقق و خود ياحرفه

 شودیم خوانده "سازمان" اختصار به قانون نیا در سپ نیا از که "ساختمان
 "استانساختمان یمهندس نظامسازمان " نام به سازمان کی استان هر در و

 ادی طیشرا طبق. شودیم دهینام "استانسازمان " اختصار به پس نیا از که
 شده ادیيهاسازمان. شودیم سیتأس آن ییاجرا نامهنییآ و قانون نیا در شده

 یرانتفاعیغ مؤسسات بر حاکم یعموم مقررات و نیقوان تابع و بوده یانتفاع ریغ
  .باشندیم

 ساختمان مهندسی نظام سازمان - 3 ماده
 قانون این در پس این از که »کشور ساختمان مهندسی نظام سازمان« کشور، سطح در قانون این اهداف تحقق براي

 به پس این از که »استان ساختمان مهندسی نظام سازمان« استان هر رد و شودمی خوانده »سازمان« اختصار به
 .شودمی تأسیس ،آن اجرایی نامهآیین و قانون این شرایط طبق شود،می نامیده »استان سازمان« اختصار
 . باشندنمی انتفاعی فعالیت نوع هیچ به مجاز بوده و غیرانتفاعی و غیردولتی اي،حرفه شده، یاد هايسازمان
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 وزارت از نظر کسب با يشهرساز و مسکن وزارت که یخیتار از - 4 ماده
 یحقوقو یقیحق اشخاص اشتغال د،ینما اعالم مورد حسب محل هر در کشور

 وزارت توسط که يشهرساز و ساختمان يهابخش در یفن امور از دسته آن به
 تیحصال نیا. است ياحرفه تیصالح داشتن مستلزم شودیم نییتع شده ادی

 يکاردانها مورد در و یمهندس کار به اشتغال پروانه قیطر از مهندسان مورد در
 در و یتجرب اییکاردان کار به اشتغال پروانه قیطر از یتجرب معماران و یفن

 صدور مرجع شودیم احراز یفن مهارت پروانه قیطر از ماهر کارگران مورد
 وزارت یتجربو یکاردان به لاشتغا پروانه و یمهندس کار به اشتغال پروانه

 امور و کار وزارت یفن مهارت پروانه صدور مرجع و يشهرساز و مسکن
 مدارك رییتغ وابطال د،یتمد صدور، بیترت و طیشرا. گرددیم نییتع یاجتماع
 و تیصالح حدود ن،ییتع یچگونگ و ماده نیا موضوع ياحرفه تیصالح

 .شودیم نیمعقانون نیا ییاجرا مهنانییآ در هاآن دارندگان اشتغال تیظرف
وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کار و امور اجتماعی حسب  - 1تبصره 

همکاري سال از تاریخ ابالغ این قانون با استفاده از 10ظرف  اندمورد موظف
اي و صنفی شاغل در هاي حرفهها و تشکلسازمان ها، مهندسان وشهرداري

اهداف  به کل کشور توسعه دهند. این ماده راها دامنه اجراي این بخش
آزمون اشخاص و سامان  اي این امر و بودجه مورد نیاز براي آموزش ومرحله

بودجه در ها همه سالهبخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش
 .بینی خواهد شدسالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش

یر ایرانی جهت انجام خدمات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غ - 2تبصره 
 .اي موقت دریافت دارندباید مدارك صالحیت حرفه موضوع این قانون

 اي؛حرفه صالحیت ـ4 ماده
 در تأسیسات و شهرسازي و ساختمان هايبخش در کشور در حقوقی یا حقیقی اشخاص ايحرفه فعالیت -4-1
بهسازي،  نگهداري، و تعمیر آزمایشگاهی، و سنجش تخدما بازرسی، و کنترل نظارت، اجراء، محاسبه، طراحی، امور

 صالحیت پروانه« داشتن مستلزم قانون این با مرتبط تخصصی و فنی امور سایر و سازي، آموزش بازسازي، مقاوم
 فاقد مداخله اشخاص .شودمی احراز فنی مهارت پروانه طریق از ماهر کارگران مورد در صالحیت ینا. است »ايحرفه

موضوع این قانون تخلف  مهندسی خدمات ارائه و وظایف در انجام ايحرفه صالحیت حدود از خارج یا صالحیت
 اسالمی مجازات قانون کیفري مجازات و اداري یا انتظامی محکومیت به مورد حسب گردد و متخلفینمحسوب می

  .شد خواهند محکوم
تشخیص  مرجع و وزارت راه و شهرسازي حقیقی اشخاص ايحرفه صالحیت پروانه تشخیص و صدور مرجع -4-2

اي اشخاص حقوقی مرجع صدور پروانه صالحیت حرفه حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشور، صالحیت اشخاص
 .باشدمی ايحرفه و فنی آموزش سازمان فنی، مهارت پروانه صدورو تشخیص  مرجع وزارت راه و شهرسازي و

 روانه دسترسی الزم را به وزارت راه و شهرسازي اعمال نماید.پور سازمان برنامه و بودجه موظف است جهت صد
 براي مفید کار سابقه میزان و پایه ازکمترین حقیقی اشخاص ايحرفه صالحیت پروانه صدور شرایط: 1 تبصره

 ندارندگا اشتغال ظرفیت و صالحیت حدود ،مربوطه هايهزینه و مدارك تغییر و ابطال تمدید، ترتیب و آن ارتقاء
  گردد.تعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین ها درآن

به طور مشترك توسط وزارت راه و شهرسازي  حقوقی اشخاص ظرفیت اشتغال و تعیین حدود صالحیت: 2 تبصره
تعیین کشور در آئین نامه اجرایی این تبصره  مهندسی نظام و سازمان برنامه و بودجه کشور و با هماهنگی سازمان

 گردد.می
پروانه  باید قانون این موضوع خدمات انجام براي غیرایرانی مجاز به حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه :3تبصره 

 .دارند دریافت موقت ايحرفه صالحیت
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هاي دولتی و غیردولتی که کلیه نهادها و سازمان تمام وقت در شاغل حقیقی اشخاص کار به مجاز ظرفیت -4-3
در  آور در نظام فنی و اجرایی کشور، داراي محدودیت شود و اشخاص حقیقی امتیازبراي ایشان لیست بیمه رد می

 باشد.اي و نوع خدمات مهندسی، مبتنی بر آئین نامه اجرایی این قانون میظرفیت اشتغال به کار حرفه
 اعتبار یانپا تا اي هستندصالحیت حرفه پروانه داراي قبلی مقررات طبق که حقوقی و حقیقی اشخاص تمام -4-4

.دریافت نمایند قانون این اي خود را طبق شرایطپروانه صالحیت حرفه باید آن از پس و بوده فعالیت به مجاز آن  
 سازمان و سازمان اختیارات و وظایف ارکان، تشکیالت،: دوم فصل

 استان
ها، هیأت ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان - 5ماده 

نظام ان، شوراي مرکزي سازمان، رییس سازمان، و شوراي انتظامیسازم عمومی
 .مهندسی

 استان سازمان و سازمان اختیارات و وظایف ارکان، تشکیالت،: دوم فصل
 سازمان و سازمان استان ارکان - 5 ماده
 ازرسانب و سازمان انتظامی شوراي سازمان، مرکزي شوراي عمومی، هیات شامل رکن چهار داراي سازمان -5-1

 .باشدمی سازمان
 بازرسان و استان انتظامی شوراي مدیره، هیأت عمومی، مجمع شامل چهار رکن داراي استان سازمان هر -5-2

 . استان است
 یا سازمان ارکان از رکن یک از بیش در عمومی همزمان مجمع در عضویت بر عالوه تواندنمی فردي هیچ -5-3

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

 گردنداعضاي شوراي انتظامی سازمان و سازمان استان صرفاً براي یک دوره انتخاب می –تبصره 
 تیعضو داوطلب نفر 50 حداقل وجود استان سازمان لیتشک يبرا - 6 ماده

 یاصليهارشته در یمهندس مدرك يدارا که استان آن حوزه دسانمهن نیب از
 ،یبرق ساتیتأس ،یکیمکان ساتیتأس عمران، ،يمعمار شامل یمهندس

 .است يضرور باشند کیتراف و يبردارنقشه ،يشهرساز
شود مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطالق می - 1تبصره 

 درخواست ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم 6آن استان یا  که حداقل متولد
 .عضویت، در آن استان مقیم باشد

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

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

 دروس محتواي درصد 80از  بیش آن آموزشی و علمی محتواي که جدید هايرشته و عناوین انطباق و دانشگاهی
 شهرسازي، و راه وزیر نمایندگان از متشکل کمیسیونی توسط اصلی است، هفتگانه هايرشته با ارتباط در تخصصی
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توانند عضویت هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی - 2تبصره 
 .یابند

 آموزش، نظارت، کنترل، نگهداري، اجراء، خدمات که شودمی تعیین سازمان رئیس و فناوري و تحقیقات علوم، وزیر
 هايرشته خدمات همطراز تأثیر میزان و میتاه حجم، حیث نباید از خدمات ارائه کنند. این آزمایشگاهی مطالعات

  .هفتگانه باشد اصلی
 داراي صورتیکه در صرفاً باشد مرتبط هايرشته در ناپیوسته کارشناسی تحصیلی مدرك داراي شخصی اگر -6-2

 اخذ شرط به اصلی باشد هفتگانه هايرشته هايزیرشاخه یا رشته هاي هفتگانه اصلی و از یکی در کاردانی مدرك
 .باشدمی استان سازمان در عضویت به مجازاین قانون  6 ماده 1 تبصره در مندرج کمیسیون از مجوز
 مدرك داراي اگر صرفاً اصلی باشد، هفتگانه هايرشته از ناپیوسته ارشد کارشناسی مدرك داراي شخصی اگر -6-3

 مجازاین قانون  6 ماده 1 تبصره در مندرج کمیسیون از مجوز اخذ شرط به باشد، مرتبط هايرشته در کارشناسی
 .باشدمی استان سازمان در عضویت به

 حداقل بوده یا استان آن متولد باید قانون، اینبراي انتفاع از مفاد  استان عضو سازمان نظام مهندسی هر -6-4
 بصورت تواندنمی مندعضو حرفه هر باشد. مقیم استان آن در عضویت، درخواست تسلیم تاریخ از پیش ممتدیکسال 
 .باشد داشته عضویت استان سازمان یک از بیش در همزمان

 این قانون مامور به خدمات عمومی هستند. 4اعضاي سازمان استان، در انجام امور موضوع ماده  -6-5
 یاصل يهارشته در یمهندس کار به شاغل یحقوق اشخاص تیعضو - 7 ماده

 استان مانسازدر ساختمان یمهندس با مرتبط يهارشته در یقیحق اشخاص و
 .است بالمانع

هایی اطالق هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشتهرشته - 1تبصره 
بوده ) متفاوت6هاي اصلی یاد شده در ماده (ها با رشتهعنوان آن شود کهمی

در ارتباط  %70هاي اصلی بیش از ها با رشتهآموزشی آن ولی محتواي علمی و
هاي زمینهها خدمات فنی معینی را درگونه رشتهاین التحصیالنباشد و فارغ

کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به  طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداري،
حیث حجم، این خدمات از کنند اماعرضه می هاي ساختمان و شهرسازيبخش

  ـ 7 ماده
این قانون، با بررسی مدارك اشخاص حقیقی متقاضی عضویت،  6و  4سازمان استان بر اساس شرایط مندرج در ماده 

 ند.نماییا رد آنها اقدام میعضویت نسبت به قبول 
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مهندسی ساختمان  هاي اصلیاهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته
 .نباشد

اي دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی حدود صالحیت حرفه - 2 تبصره
متشکل ها توسط کمیسیونیساختمان و عناوین این رشته مرتبط با مهندسی

شهرسازي، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس  از نمایندگان وزیر مسکن و
مرجع تطبیق رسد.شهرسازي می سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و

حدود صالحیت  مدارك تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیینعناوین 
 .ها وزارت مسکن و شهرسازي استاي دارندگان آنحرفه

 
 يشورا ره،یمد أتیه ،یعموم مجمع يدارا استان سازمان هر - 8 ماده

 مرکز در آن يمرکز دفتر میدا استقرار محل و است بازرسان و یانتظام
 و استان يشهرها ریسا در توانندیم استان يهاسازمان. باشدیماستان
 شنهادیپ صورت در استان مرکز بزرگ يشهرها مختلف مناطق در نیهمچن
 يمجاور يهااستان مرکز در ،يشهرساز و مسکن ریوز بیتصو و يمرکزيشورا

 و نموده ریدا یندگینما دفاتر. باشد نشده سیتأس استان سازمان هاآن در که
 دفاتر آن به را مربوط حوزه در سازمان مستمر فیوظا از یبخش ای تمام انجام

 .کنند محول

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

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

 یبخش ای تمام انجام گردد تاتواند دایر می استان يشهرها دری ندگینما دفاترن، با تایید هیات مدیره استاتبصره: 
انجام گیرد. رئیس دفتر نمایندگی هر شهرستان  بجز خدمات مبتنی بر بستر الکترونیک سازمان مستمر فیوظا از

 .گرددي، انتخاب میاپروانه صالحیت حرفه مندرج دربر اساس آدرس سکونت  از بین اعضاي ساکن در آن شهرستان
 .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین درجزئیات این تبصره 

 یقیحق اشخاص یتمام اجتماع از استان سازمان یعموم مجمع - 9 ماده
 یلیتحص مدرك دارندگان به منحصر که سازمان يرأ حق يدارا عضو

 لیتشک است مرتبط يهارشته و ساختمان یمهندس یاصل يهارشتهدر
 :است ریز شرح به آن اراتیاخت و فیوظا و شودیم

 .رهیمد أتیه ياعضا انتخاب - الف
 .استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعالم نظر نسبت به آن -ب 

 استان سازمان عمومی مجمع -9 ماده
آن به شرح  وظایف که گرددمی تشکیل مندحرفه حقیقیاشخاص  اجتماع از استان سازمان عمومی مجمع -9-1

 ذیل است:
 برگزاري طریق استان و از و اعضاي شوراي انتظامیاستان ، بازرسان استان انتخاب اعضاي هیأت مدیره -الف

 انتخابات؛
 ؛مربوطه در خصوص گزارشات گیريتصمیم و بررسی وعملکرد سالیانه هیأت مدیره در خصوص استماع گزارش  -ب
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و بودجه پیشنهادي  "سازمان استان"بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه  -ج 
 ."مدیره هیأت"

ه و حق عضویت ساالنه اعضا و سایر منابع تعیین و تصویب حق ورودی -د 
 ."هیأت مدیره"سازمان بر اساس پیشنهاد  درآمد براي

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین و  -ه 
به عهده سازمان استان و در صالحیت مجمع  هاي مربوطنامهآیین

 .باشدمیعمومی
 طور به و بار کی یسال يدعا طور به یعموم مجمع جلسات - 1 تبصره

 نییتعيعاد اجالس در یعموم مجمع توسط که یدفعات تعداد به العادهفوق
 دعوت به ملزم رهیمد أتیه. شودیم لیتشک رهیمد أتیه دعوت به شود،یم
 یعموم مجمع جلسات در شرکت جهت يشهرساز و مسکن ریوز ندگانینما از
 ادی دعوت انجام به مشروط ط،یشراریسا تیرعا با شده ادی جلسات و باشدیم

 .افتی خواهد تیرسم شده
 اشخاص ندگانینما استان، سازمان رهیمد أتیه بیتصو صورت در - 2 تبصره

 دعوت یعموممجمع جلسات به ناظر عنوان به توانندیم سازمان عضو یحقوق
 .ابندی حضور آن در و شوند

 شنهادیپ به و یعموم معمج العادهفوق جلسه نیاول در بازرسان - 3 تبصره
 .شوندیم نییتع رهیمد أتیه
 

 مدیره؛ هیات ساالنه و بودجه پیشنهادي برنامه تصویب و بررسی -ج
 هیأت مدیره.بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه سازمان استان و بودجه پیشنهادي  -د 
، حق الجلسه، پاداش و هرگونه پرداخت به اعضاي و حق عضویت ساالنه اعضاءتصویب حق ورودیه تعیین و  -هـ

 براي سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره. موضوعات مالیو سایر استان  رسمی ارکان سازمان
 در مورد آن؛ گیريیمتصم و مدیره هیات در مورد عملکرد استان بازرسان نظر اظهار استماع -و
 دار؛خزانه گزارش گیريتصمیم و بررسی -ز
هاي مربوط به عهده سازمان استان و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین و آیین نامه -ح

 .باشددر صالحیت مجمع عمومی می
واست هیات مدیره یا به درخواست به درخ العادهفوق بطور و یکبار هر سال عادي، بطور عمومی مجمع  -9-2

رسمیت . شودمی تشکیل عمومی فراخوان طریق از مدیره هیات دعوت به و استان سازمان اعضاء از درصد10 حداقل
یافتن مجمع عمومی در مرتبه اول دعوت با حضور بیش از نصف اعضا و با عدم به حد نصاب رسیدن، در مرحله 

 اداره کل راه و شهرسازي استان نماینده از دعوت به ملزم مدیره شود. هیاتز میدوم با حضور هر تعداد از اعضا احرا
 رسمیت مذکور نماینده با حضور شده یاد جلسات و بوده عمومی عادي و فوق العاده مجمع جلسات در شرکت براي
 یابد.می

 ناظر عنوان به توانندیم نسازما عضو یحقوق اشخاص ندگانینما استان، سازمان رهیمد أتیه بیتصوبا  – 1 تبصره
 .ابندی حضوربدون حق راي  یعموممجمع جلسات در

 که بود خواهد يارهیمد أتیه يدارا استان يهاسازمان از کی هر - 10 ماده
 ساختمانیمهندس یاصل يهارشته در طیشرا واجد داوطلب ياعضا نیب از
 أتیه ياعضا مجدد انتخاب و شود خواهد انتخاب ساله سه دوره کی يبرا
 .است بالمانع رهیمد

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

 عمومی انتخاب خواهند شد. مجمع توسط دوره یک براي 11ماده  در شرایط واجد داوطلب
 در مدیره هیأت. است استان سازمان امور اداره دار و عهده سازمان آن نماینده استان سازمان مدیره هیأت -10-2
 انتخاب دارخزانه یک و دبیر یک و رئیس نائب یک رئیس، هیات رئیسه شامل، یک یک خود بین از جلسه اولین
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 انتخاب آنها تا پایان دوره بالمانع است. رئیسکه به مدت دو سال عهده دار مسئولیت خواهد بود و تجدید  کندمی
دوره تصدي هیات رئیسه در هر صورت در پایان دوره پایان خواهد  .باشدمی استان سازمان رئیس مدیره، هیأت

پذیرفت. پس از انتخاب هیات رئیسه، چارت سازمانی استان و برنامه ساالنه استان (مالی، آموزشی، امور جاري و 
 بعدي توسط هیات رئیسه ارائه و توسط هیات مدیره تصویب شود.غیره) در جلسه 

به هیچ یک از اعضاي خود و یا رئیس هیات مدیره  را خود به مربوط اختیارات تواندنمی مدیره هیات - 1 تبصره
 . نماید تفویض
  .گرددمی یینتع قانون این اجرائی آیین نامه براساس استان رئیس سازمان و هیات رئیسه وظایف شرح - 2تبصره

 نظام يهاسازمان رهیمد يهاأتیه شوندگانانتخاب طیشرا - 11 ماده
 :باشدیم ریز شرح به یمهندس

 .تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران -1
 .نداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر -2
داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت  -3

 .مهندسی اخالق و شئون
 .هاي غیر قانونینداشتن پیشینه کیفري و عدم وابستگی به گروه -4
داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و  -5

 .اساسی جمهوري اسالمی ایران وفاداري به قانون
هاي دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اقلیت -تبصره 

 .باشندن اعتقادي خود میتابع احکام دی اسالمی ایران

 .نامهاي به میزان مندرج در آییندارا بودن صالحیت علمی و حرفه -6

 انتظامی شوراي بازرسان، مدیره، هیات در عضویت شرایط -11 ماده
 :باشدمی زیر شرح سازمان استان به انتظامی شوراي بازرسان، مدیره، هايهیئت انتخابی کاندیداهاي شرایط
 ایران؛ اسالمی جمهوري دولت تابعیت قطف و صرفاً -11-1
 پیشینه؛ سوء و اعتیاد عدم گواهی ارائه -11-2
 غیرقانونی؛ هايگروه به وابستگی عدم و کیفري موثر محکومیت و پیشینه نداشتن -11-3
 داوطلبی؛ زمان تا قبل سال 9 باالتر،از یا 3 درجه قطعی انتظامی محکومیت نداشتن -11-4
 5 از قانون، این موضوع ايحرفه هايفعالیت به بیش از یک مورد مربوط قطعی مدنی یتمحکوم نداشتن -11-5
 داوطلبی؛ زمان تا قبل سال

 اسالمی جمهوري اساسی قانون به وفاداري و اسالم مبین دین احکام به عملی تعهد در شهرت حسن داشتن -11-6
 ایران؛

 دین احکام تابع ایران اسالمی جمهوري اساسی انونق در شده شناخته رسمیت به دینی هاياقلیت - 1 تبصره
 باشند؛می خود اعتقادي

 داوطلبی؛ تقاضاي از قبل استان، همان سازمان در عضویت سابقه سال یک حداقل داشتن -11-7
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حداقل کارشناسی پیوسته در یکی از رشته هاي هفتگانه  براي عضویت در هیات مدیره، دارا بودن مدرك -11-8
  .الزامی است خود تخصصی رشته در باالتر یا یک پایه صالحیت با و اصلی
 درهاي ارزیابی در این خصوص عدم تعارض منافع در قبول مسئولیت با اشتغال موضوع این قانون. شاخص -11-9
 .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین

نقض هر یک از شرایط فوق توسط  صورت در و است مسئولیت الزامی دوره تمام در فوق شرایط داشتن - 2تبصره
 بود؛ خواهد کرده مسئولیت احراز این اعتبار به که هائیو کلیه سمت مسئولیت وي سلب موجب عضو،

 .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین در تشریح جزئیات مفاد این ماده - 3تبصره 
نفر  25و  5 نیها باستانسازمان  رهیمد أتیه یاصل يتعداد اعضا - 12 ماده

  خواهد بود.  یاصل يهارشته کیتفک متناسب با تعداد اعضا به
 ای ندهیساختمان که نما یمهندس یاصل يهااز رشته کی هر در - تبصره

نفر به عنوان   کیها دارند، سازمان استان رهیمد أتیدر ه یندگانینما
 انتخاب خواهد شد.  رهیمد أتیه البدلیعلعضو
 نیا ییاجرا نامهنییآ در رهیمد أتیه جلسات در البدلیعل اعضاء شرکت هنحو

 .شد خواهد نیمع قانون

  استان سازمان مدیره هیأت اعضاي تعداد -12 ماده
سازمان  اعضا تعداد با (اعداد فرد) متناسب نفر 15 الی 7 از استان هر سازمان مدیره هیئت اصلی اعضاي تعداد

  .باشدو یک نفر عضو علی البدل می اصلی هاي هفتگانهرشته تفکیک استان به
 .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین در مدیره سازمان استان، هیات اعضاي شیوه تعیین تعداد - 1 تبصره

 3انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از  ییاجرا أتیه - 13 ماده
 فهیوظ ينظارت وزارت مسکن و شهرسازسازمان است با  ينفر از اعضا 7تا 

و  ییاجرا أتیه لیانتخاب و تشک یانتخابات را به عهده دارد. چگونگ يبرگزار
 نیا ییاجرا نامهنییشده به شرح مندرج در آ ادی أتیه فیو وظا اراتیاخت

 .بود خواهد قانون
هیأت اجرایی انتخابات موظف است صالحیت داوطلبان عضویت  - 1تبصره 

 .از مراجع صالحیتدار استعالم و بررسی نماید أت مدیره رادر هی
اولین دروه انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و  - 2تبصره 

 .شودمی شهرسازي برگزار

 استان انتخابات سازمان هیات نظارت و اجرایی هیات - 13 ماده
به عنوان  اینده اداره کل راه و شهرسازي استاندو نفر نمانتخابات در هر استان متشکل از  ییاجرا أتیه -13-1

 صورت هیات اجرایی به دبیرخانهباشد. محل یک نفر نماینده استانداري می رییس و دیگري دبیر هیات اجرایی و
 برگزاري هزینه و تجهیزات امکانات، تامین .گیرددر اختیار هیات اجرایی قرار می استان توسط سازمان مستقل

 انتخابات داوطلب زمانهم توانندنمی استان نظارت و اجرایی هايهیأت اعضاي. است استان سازمان عهده بر انتخابات
 .باشند
عضاي هیات نظارت بر انتخابات استان متشکل از یک نفر نماینده دادستانی استان، یک نفر نماینده اداره ا -13-2

 باشد.می رسازي، یک نفر نماینده استانداريکل راه و شه
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یک نفر نماینده دادستان نفر نماینده وزارت راه و شهرسازي،  دوهیات نظارت مرکزي بر انتخابات شامل  -13-3
 باشد.می و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی ریک نفر نماینده وزارت کشوکل کشور، 

نیروي  ،دادگستري، ات کل اطالعاتادارمراجع؛  از را داوطلبان صالحیت است مکلف انتخابات اجرایی هیأت -13-4
. استعالم و بر اساس نظر آنان اقدام نماید کشورشوراي انتظامی انتظامی، اطالعات سپاه و شوراي انتظامی استان و 

و محرمانه به بصورت مکتوب  را مربوط هاياستعالم پاسخ روز کاري 30 مدت ظرف حداکثر مکلفند مذکور مراجع
 نخواهد اجرایی هیأت نظر اعالم و رسیدگی ادامه مانع ،مقرر مهلت در پاسخگویی عدم. نمایند ارسالهیات اجرایی 

 . بود
و آنها صدور احکام  استان و هیات نظارت مرکزي، هیات نظارت ،اجرایی هیأتو فعالیت  تشکیل نحوه -13-5

 . گرددمیاین قانون تعیین  اجرایی نامهآیین در اختیارات
 أتیه يدارا و بوده سازمان آن ندهینما استان سازمان رهیمد أتیه - 14 ماده

 فیانجاموظا يبرا ریدب کی و سییر بینا دو س،ییر کی از متشکل ياسهییر
به تعداد الزم  تواندیخواهد بود و م ییاجرا نامهنییدر آ مندرج بیترت به خود
 أتیه اریاختضی. تفودینما سیتأس یندگیو دفاتر نما یتخصص يهاونیسیکم
 أتیآن ه تیاز مسئول هایندگیو نما هاونیسیکم نیبه ا رهیمد
 .شودیمحسوب م زیسازمان استان ن سییر ره،یمد أتیه سیی.رکاهدینم

 )10حذف (ادغام با ماده  –) 14ماده (
 

 :است ریز شرح به رهیمد أتیه اراتیاخت و فیوظا اهم - 15 ماده
هاي اسالمی در عه فرهنگ و ارزشریزي در جهت تقویت و توسبرنامه-1

 .شهرسازي معماري و
هاي مهندسی ساختمان و ریزي به منظور رشد و اعتالي حرفهبرنامه -2

 .آن مشاغل مرتبط با
هاي ساختمان و ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار شاغالن در بخش-3

 .هاي علمی، فنی، آموزش و انتشاراتایجاد پایگاه شهرسازي از طریق

 :است زیر شرح به مدیره هیئت اختیارات و وظایف -15 ماده
 شهرسازي؛ و معماري در اسالمی ایرانی هايارزش و فرهنگ توسعه و تقویت جهت در اقدام و ریزيبرنامه -1
 یجادا طریق از شهرسازي و ساختمان، تاسیسات هايبخش در شاغالن کار کیفیت و فنی دانش مستمر ارتقاي -2

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

 سازمان (حسب درخواست)؛ اعضاي توسط
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با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجراي  همکاري -4
هاي جامع و تفصیلی ملی ساختمان و ضوابط طرح دقیق و صحیح مقررات

 .درخواست هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسبو
نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و  -5

متخلفان تان و تعقیبهاي غیر دولتی در حوزه اسفعالیت ها وحقوقی در طرح
 .از طریق مراجع قانونی ذیصالح

مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به  -6
 .هاي مشمول این قانونهاي حوزهفنی مربوط به فعالیت کار شاغالن در امور

اي اعضا و تشویق و حمایت دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه -7
معرفی اي و تخصصی وبرگزاري مسابقات حرفهارزش و  هاي بااز فعالیت

 .طرحهاي ارزشمند
هاي مهندسی ساختمان و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه -8

مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در  کارفرمایان و کمک به مراجع
جلوگیري از مداخله اشخاص  مناسب کارها به صاحبان صالحیت وزمینه ارجاع

 .فاقد صالحیت در امور فنی
کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماري و همکاري با  -9

زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات  وزارت مسکن و شهرسازي در
 .ساختمان و استانداردها و معیارهاملی

هاي ساختمانی، عمرانی و شهرسازي کمک به ارتقاي کیفیت طرح -10
ها میسیونکارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در در محدوده استان و
ها و همکاري با وزارت مسکن اینگونه طرح گیري در موردو شوراهاي تصمیم

هاي یاد طرحساختمان و اجراي ها در زمینه کنترلو شهرسازي و شهرداري
 .شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان

ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوري در  -11
 .ماهیت فنی است داراياختالفاتی که 

 محوله ورام در سازمان عضو حقوقی و حقیقی اشخاص و اعضاء توسط مهندسی خدمات انجام حسن بر نظارت -4
 ذیصالح؛ قانونی مراجع طریق از متخلفان تعقیب و استان حوزه در غیردولتی هايفعالیت و هاطرح در و

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

 شهرسازي؛  و راه وزارت به آن از اينسخه ارسال و استانی سازمان توسط بار یک ماه شش بصورت هر
 مسابقات برگزاري و ارزش با هايفعالیت از حمایت و تشویق و اعضا ايحرفه حیثیت و اجتماعی حقوق از دفاع -6

 سازمان؛ فعالیت مرتبط ارزشمند يهاطرح معرفی و تخصصی و ايحرفه
هاي تدبیر امور براي کارکرد بهتر سامانه و کارفرمایان و ساختمان مهندسی هايحرفه صاحبان بین روابط تنظیم -7

 فنی؛ امور در صالحیت فاقد اشخاص مداخله از جلوگیري و صالحیت اطالعات صاحبان
 و راه وزارت با همکاري شهرسازي و اريمعم و مهندسی صحیح اصول و ايحرفه اخالق ترویج به کمک -8

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

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

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

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

 مرکزي؛ شوراي به آن ارائه و ریزيبرنامه جهت هازمینه این در کاربردي هايحلراه و اصالحی پیشنهادهاي
 هايدستگاه و حقوقی,  حقیقی اشخاص توسط که نونقا این موضوعۀ مقررات و ضوابط اجراي برحسن نظارت -14

 شود؛می ارائه مرتبط
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 .همکاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیاي طبیعی -12
 .تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی -13
معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در  -14

در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و  هاي حل اختالف مالیاتیکمیسیون
 .اعضاء سازمانمهندسی

گذاري خدمات مهندسی در استان و تهیه و تنظیم مبانی قیمت  -15
مسکن و شهرسازي، مرجع تصویب مبانی و قیمت  پیشنهاد به وزارت

 .گرددمی نامه اجرایی تعیینمهندسی در آیینخدمات
نامه اجرایی سایر مواردي که براي تحقق اهداف این قانون در آیین  -16

 .شودمعین می
و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی براي رسیدگی  - 1تبصره 

هاي کمیسیوناستان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات اعضاي سازمان
 .استان شرکت خواهد داشت حل اختالف مالیاتی آن

ها و سایر مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه - 2تبصره 
 .شودوظایف محوله نمیها در انجام دولتی و کارکنان آن هايدستگاه

 

 ماه شش هر که مرکزي، شوراي به قانون این موضوع استانی مهندسی هايفعالیت جامع صورت گزارش ارائه -15
 شهرسازي؛ و راه وزارت و مرکزي شوراي به آن از اينسخه ارسال و شودمی تهیه استانی سازمان توسط بار یک

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

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

 رهیمد ئتیه عملکرد بر سازمان سیرئ نظارت انجام يبرا
 در و شده محسوب تخلف مرتبط، قانونی تکالیف از استان مدیره هیات اعضاء توسط فعل ترك هرگونه - 1تبصره
 را خصوص این در گیري تصمیم و ورود امکان شهرسازي و هرا وزارت و انتظامی شوراي گزارش، وصول صورت
 . دارند

 هیأت نماینده استان، سازمان اعضاي مهندسی و فنی مشاغل مالیات صحیح تشخیص و رسیدگی براي - 2 تبصره
 .داشت خواهد شرکت استان آن مالیاتی اختالف حل هايکمیسیونجلسات در سازمان مدیره

 وظایف انجام در هاآن کارکنان و دولتی هايدستگاه سایر و هاوزارتخانه فعالیت نافی ماده این مفاد - 3 تبصره
 .شودنمی محوله

 و اعضا مشارکت جلب و ياحرفه يهايهمکار گسترش منظور به - 16 ماده
در  موجود یتخصص يهارشته از کی هر ژهیو لیمسا ترقیدق یکارشناس

 از متشکلهر رشته،  مهندسان یتخصص يهاگروه شودیسازمان اجازه داده م
 تیریمدو تیفعال یشود. چگونگ لیتشک رشته همان در سازمان، ياعضا
 خواهد شد. نییقانون تع نیا ییاجرا نامهنییها به موجب آگروه

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

براي عضویت در گروه تخصصی، دارا بودن پروانه صالحیت حرفه اي  شود.می  لیتشکو سازمان استان سازمان 
فرآیند  .سه نفره است الزامی است. هر گروه تخصصی داراي یک هیات رییسه همان رشته در یک حداقل پایه

و هیات  ي تخصصیهاگروه تیریمدانتخابات و وظایف و نحوه ارتباط آن با ارکان سازمان و سازمان استان و شیوه 
 . گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین دررئیسه مربوطه، 

 نفر کی از متشکل یانتظام يشورا کی يدارا استان سازمان هر - 17 ماده
 خوشنام مهندس نفر چهار ای دو و استان يدادگستر سیرئ یمعرف به انحقوقد

 استان سازمان انتظامی شوراي - 17 ماده
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 مهندسان نظام سازمان يمرکز يشورا حکم با و رهیمد أتیه یمعرف به که
 مجدد انتخابو بود خواهد. شوندیم منصوب سال سه مدت يبرا ساختمان

 در یحقوق و یقیحق اشخاص اتیشکا به يبدو یدگیرس. است بالمانع آنان
 یفن يهاکاردان و مهندسان یانتظام و یانضباط و ياحرفه تخلفات وصخص

 و بیتعق طرز و تخلفات به یدگیرس یچگونگ. است شده ادیيشورا عهده به
 نظام یانتظام يشورا در نظر دیتجد قابل موارد و یانضباط يهامجازات نییتع

 .شودیم نییتع ییاجرا نامهنییآ دریمهندس
ایی براي رسیدگی به شکایات و دعاوي مطروح علیه مراجع قض -تبصره 

اي باشد بنا به ها امور حرفهاستان که منشاء آن اعضاي سازمان
توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل می عنه یا خواندهمشتکیدرخواست

حداکثر ظرف یک ماه از  را نیز خواستار شوند هیأت مدیره مکلف است
در صورت عدم  خود را به طور کتبی اعالم نماید و وصول استعالم، نظرتاریخ

همچنین  توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهنداعالم نظر مراجع مربوط می
 ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضاییسایر دعاوي که موضوع آندر
توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار می

یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت  کارشناسیک معرفی
مدت پانزده روز نسبت به  مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف

ماهیت دعوي  کارشناس یا کارشناسان صالحیتدار در رشته مربوط بهمعرفی
 اقدام نماید. در مواردي که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد

 .تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نمایدمدیره میهیأت

 هر. بود خواهد انتظامی شعبه سه حداکثر داراي استان سازمان اعضاي تعداد با متناسب استان سازمان هر -17-1
 نفر دو تفکیک به دیگر، نفر چهار و استان دادگستري کل رئیس سوي از شده معرفی حقوقدان از متشکل شعبه
 و اداره کل راه انتخاب بامند حرفهعضو  دو نفر و عمومی مجمع انتخاب با عملکردي شهرت حٌسن داراي عضو

 دایره داراي استان انتظامی شوراي. شوندمی رئیس شوراي مرکزي منصوب حکم یک دوره با براي شهرسازي استان
این قانون  اجرایی نامه آیین در تحقیق دایره وظایف شرح و ترکیب. بود خواهد شعب تعداد با متناسب تحقیق

 باشند؛ الزم حقوقی اطالعات داراي باید تحقیق دایره و انتظامی استان شوراي عضو. گرددتعیین می
 شوراي رئیس یک، شعبه دبیر و کنندمی تعیین شعبه دبیر بعنوان به را خود بین از نفر یک شعبه اعضاي - 1تبصره
 .باشداستان می سازمان انتظامی

 سه با بدوي صورت به صادره آراي و یافته رسمیت اعضا از نفر 4 حضور با استان انتظامی شوراي شعبه هر -17-2
 انتظامی دادرسی آئین مطابق متخلفان تعقیب طرز و شکایات به رسیدگی چگونگی. شودمی صادر اعضاء موافق راي

 .رسید خواهد شهرسازي و راه وزارت تصویب به مرکزي شوراي پیشنهاد به که بود اهدمندان ساختمان خوحرفه
 سلب و تخلف و زیان با متناسب خسارات جبران و پاسخگوئی نظامات اجرائی، هايضمانت ها،مسئولیت
 بود؛ خواهد صادره راي و گیريتصمیم مالك قانون این هايصالحیت

 انتظامی و انضباطی و ايحرفه تخلفات خصوص در حقوقی و حقیقی صاشخا شکایات به بدوي رسیدگی -17-3
 . است شده یاد شوراي عهده به مهندسان

 در رسیدگی و ارجاع قابل علیه مطروح اعتراض صورت در استان انتظامی شوراي در صادره بدوي آراء -17-4
 .بود خواهد مرکزي انتظامی شوراي
 در داده، رخ تخلف براي قضائی پیگیري و پرونده تشکیل نافی ظامیانت شوراي در تخلفات رسیدگی - 2 تبصره
 .باشدنمی ذیصالح مراجع

ها استان که منشاء آن مراجع قضایی براي رسیدگی به شکایات و دعاوي مطروح علیه اعضاي سازمان - 3تبصره 
سازمان استان محل را نیز  توانند نظر کارشناسیمی عنه یا خواندهمشتکیاي باشد بنا به درخواستامور حرفه
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وصول استعالم، نظر خود را به طور کتبی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ خواستار شوند هیأت مدیره مکلف است
سایر همچنین در توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهنددر صورت عدم اعالم نظر مراجع مربوط می اعالم نماید و

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

 ه مربوط بهکارشناس یا کارشناسان صالحیتدار در رشتمدت پانزده روز نسبت به معرفی مکلف است حداکثر ظرف
تواند با ذکر مدیره میهیأت ماهیت دعوي اقدام نماید. در مواردي که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد

 .دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید
 و بازرس بعنوان پروانه صدور مراجع و هاشهرداري کشور، وزارت ها،استان سازمان در شاغل افراد عضویت -17-5
 است؛ استان ممنوع مهندسی نظام انتظامی شوراي

باشد می بازرسهر سازمان استان حسب مورد داراي یک یا چند  -18 ماده
سازمان نامه مالینامه اجرایی آن و آییندر چارچوب قانون و آیین اندکه موظف
هاي الزم را جهت ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش ها وبه حساب

را که به نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی ه به مجمع عمومی تهیهارائ
عهده بازرس محول است انجام دهند.  موجب قوانین و مقررات عمومی به

تشکیل مجمع روز پیش از اي از گزارش خود را پانزدهاند نسخهبازرسان مکلف
ره حق مراجعه مدی عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطالع هیأت

اجرایی دخالت  عملیاتبه کلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینکه در
 .کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند

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

 شوند.نتخاب میا
 چهار مدت براي عمومی مجمع استان داراي سه بازرس اصلی و یک علی البدل است که توسط هر سازمان -18-2

 . شوندمی انتخاب سال
 اینکه بدون دارند را استان سازمان ارکان مدارك و اسناد اطالعات، آمار، بررسی کلیه موظف به بازرسان -18-3

 شوند. استان سازمان ارکان سایر عملیات در وقفه موجب یا و نندک دخالت اجرایی عملیات در
 به سازمان آن مالی نامهآیین و آن اجرایی نامهآیین و قانون چارچوب در بازرسان سازمان استان موظفند -18-4
 سساتمو طریق از را الزم هايگزارش و رسیدگی استان سازمان و سازمان ترازنامه و هاحساب عملکرد، هرگونه

 تمامی موظفند بازرسان. نمایند تهیه عمومی یا هیات عمومی و مجمع به ارائه براي ذیصالح رسمی حسابرسی
 .دهند انجام بدرستی باشدمی آنها بعهده جاري قوانین موجب به که را اختیاراتی و وظایف
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هاي استان هیأت عمومی به منظور هماهنگی در امور سازمان -19ماده
هیأت "مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار  مسازمان نظا

هاي استان اصلی هیأت مدیره سازمان شود از کلیه اعضايخوانده می"عمومی
بار یک جلسه  شود. هیأت عمومی هر سال یکدر سطح کشور تشکیل می

 حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازي خواهد داشت و اولین جلسهعادي با
 هاي استان در دوخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانعادي آن پس از انت

 700هایی که داراي که باید در برگیرنده تمام سازمانهاي کشور (استانسوم
یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازي و  نفر عضو
مرکزي نظام مهندسی ساختمان که از این پس  بعد با دعوت شورايجلسات

شود. جلسات تشکیل می شود،شوراي مرکزي خوانده می به اختصار
و یا با  هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادي آن هیأتالعادهفوق

 تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مرکزي و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازي
  .خواهد شدتشکیل

 :وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است
اد واجد شرایط عضویت در شوراي مرکزي به میزان حداقل انتخاب افر -الف 

معرفی البدل) جهتبا قید اصلی و علیتعداد مورد نیاز در هر رشته ( دو برابر
البدل شوراي یاد شهرسازي براي انتخاب اعضاي اصلی و علی به وزیر مسکن و
 هاشده از میان آن

 .استماع گزارش سالیانه شوراي مرکزي -ب 
 .هاي عمومی پیشنهادهاي شوراي مرکزيمشیخط تصویب -ج 
هاي استان و ارائه ها، وضعیت و مشکالت سازمانحصول اطالع از فعالیت -د 

 .هاآن طریق به

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

 تشکیل استان هايسازمان مدیره هیئت اصلی اعضاي کلیه از شودمی خوانده »عمومی هیات« اراختص به پس
. شودمی تشکیل وي نماینده یا شهرسازي و راه وزیر حضور با یکبار سالی عمومی هیأت عادي جلسات الزاماً. شودمی

 تصمیم بنابه عمومی هیأت لعادها فوق جلسات. گرددمی برگزار مرکزي شوراي رئیس دعوت با عمومی هیأت جلسات
 شهرسازي و راه وزارت و با دعوت مرکزي شوراي اعضاي سوم دو از بیش تقاضاي با یا هیأت آن عادي جلسه آخرین
 .شد خواهد تشکیل
 : است زیر شرح به عمومی هیئت اختیارات و وظایف

 اصلی قید با( رشته هر در مرکزي رايشو در عضویت شرایط واجد افراد برگزاري انتخابات به منظور انتخاب)  الف
 ها؛آن احکام صدور منظوربه شهرسازي و راه وزیر به معرفی براي) البدلعلی و

 در موارد قابل پیگیري ؛ تصمیم اتخاذ مرکزي و اظهار نظر در مورد آن و  شوراي سالیانه گزارش استماع)  ب
 آن؛ به نسبت تصمیم اتخاذ و سازمان بازرسان گزارش استماع)  د

 سازمان؛ ساالنه پیشنهادي بودجه تصویب نهایتا و اصالح و بررسی)  هـ
 سازمان؛ ساالنه ترازنامه رد یا تصویب و بررسی)  و
 مرکزي؛ شوراي پیشنهادهاي عمومی هايمشیخط تصویب)  ز
 در و سازمان دهعه بر مربوطه هاينامهآیین  و قوانین طبق که اموري سایر به نسبت تصمیم اتخاذ و بررسی)  ح

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

 عضو نفر 7 و یاصل عضو نفر 25 از متشکل يمرکز يشورا - 20 ماده
 نیب از که است نامهنییآ در شده ادی يهارشته بیترک با البدلیعل

 و یعموم أتیه يسو از شده یمعرف استان يهاسازمان رهیمد أتیهياعضا

 مرکزي شوراي - 20 ماده
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. شوندیم انتخاب سال 3 مدت يبرا يشهرساز و مسکن ریوز توسط
 استان، سازمان رهیمد أتیه در تیعضو بر عالوه دیبا يمرکز يشوراياعضا

 یقیتحق و یعلم ای ییاجرا ای یطراح يکارها انجام سابقه يدارا و خوشنام
 .باشند ارزنده و برجسته یآموزشو

 نفر از اعضاي اصلی از 11در پایه ارشد است. مند حرفه نفر علی البدل 7نفر اصلی و  15 از متشکل مرکزي شوراي
اعتبار نامه  شوند.می دوره انتخابک ی نفر از پیشکسوتان و برجستگان علمی براي 4و  عمومی هیات اعضاي بین

 گردد؛ می صادر و امضاء شهرسازي و راه وزیر توسط اعضاي اصلی
نفر از رشته  3نفر از رشته عمران،  5هاي هفتگانه اصلی شامل ترکیب اعضاي شوراي مرکزي از رشته - 1تبصره 

برداري و شهرسازي، یک نفر از رشته نقشهنفر از رشته برق، یک نفر از رشته  2نفر از رشته مکانیک،  2معماري، 
 .باشدمی یک نفر از رشته ترافیک

هشت نفر از رشته هاي براي انتخاب چهار نفر از اعضاي اصلی شوراي مرکزي، وزیر راه و شهرسازي  - 2تبصره
معرفی ایط جزییات شر نماید.میبه هیات عمومی معرفی را عمران، معماري، برق و مکانیک (از هر رشته دو نفر) 

 گردد.در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می و فرایند انتخابات شوندگان
 21 ماده

 :به این شرح است "شوراي مرکزي"اهم وظایف و اختیارات 
هاي این قانون مشیآوردن زمینه اجراي اهداف و خطریزي و فراهمبرنامه -الف 

 .شهرسازيوزارت مسکن و ها و هماهنگیجلب مشارکت سازمان استان با
هاي استان و سازمان نظام مهندسی و بررسی مسایل مشترك سازمان -ب 

 .هاکوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابالغ آن هايمشیتعیین خط
هاي مناسب براي انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره ایجاد زمینه -ج 

اجرا و کنترل ریزي، مدیریت،برنامهبا مراجع ملی و محلی، در امور  و مشاوره
و شهرسازي و با مراجع قضایی در مورد اجراي مواد این  هاي ساختمانیطرح

 .باشدانتظامی مربوط می قانون که به امور قضایی و
هاي استان یا بین حل و فصل اختالفات بین ارکان داخلی سازمان -د 

هاي استان با سازمان انبا یکدیگر یا بین اعضاي سازم هاي استانسازمان
 .از طریق داوريخود

هاي همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در امر نظارت بر عملکرد سازمان -ه 
 .هادستورالعملها از طریق مذاکره و ابالغمشی آن سازماناصالح خط استان و

 مرکزي شوراي اختیارات و وظایف -21 ماده
 ها؛استان سازمان مشارکت جلب با قانون این هايمشیخط و هدافا اجراي زمینه آوردن فراهم و ریزيبرنامه -21-1
 و مدت، کوتاه هاي مشیخط تعیین و مهندسی نظام سازمان و استان هايسازمان مشترك مسائل بررسی -21-2

 ها؛آن ابالغ و درازمدت
 محلی، و ملی مراجع با همشاور و مذاکره طریق از سازمان ارکان وظایف انجام براي مناسب هايزمینه ایجاد -21-3

 اجراي مورد در قضایی مراجع با و شهرسازي و ساختمانی هايطرح کنترل و اجرا مدیریت، ریزي،برنامه امور در
 باشد؛می مربوط انتظامی و قضایی امور به که قانون این مواد

 بین یا یکدیگر با استان هايسازمان بین یا استان، هايسازمان داخلی ارکان بین اختالفات فصل و حل -21-4
اي که توسط پیشنهاد شوراي مرکزي داوري بر اساس نظام نامه طریق از خود سازمان با استان هايسازمان اعضاي

 به هیات عمومی ارائه می شود؛
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هاي الزم در همکاري با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت -و 
در سطوح تهیه مواد درسی و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسی زمینه

 .آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی هايمختلف به وزارتخانه
زمینه  هاي اجرایی درهمکاري با وزارت مسکن و شهرسازي و سایر دستگاه -ز 

شناسنامه "مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجراي آن و تهیه تدوین
 .اي و تخصصیو برگزاري مسابقات حرفه "هاساختمان فنی و ملکی

همکاري با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقاي سطح مهارت  -ح 
اندارد استهاي ساختمانی و شهرسازي و تعیینشاغل در بخش کارگران ماهر

 .مهارت و کنترل آن
گذاري اشخاص و تالش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه -ط 

المنفعه و عاممسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی هايمؤسسات در طرح
 .هاارتقاي کیفیت این گونه طرح هاي اجرایی درهمکاري با دستگاه

هاي ک به دستگاهالمللی جهت کمهاي داخلی و بینآوري کمکجمع -ي 
 .امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه مسئول در امر

هاي تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و همکاري در برگزاري آزمون -ك 
و هاي تکمیلی براي به هنگام نگاه داشتن دانش فنیآموزش کارگران ماهر و

 .هاانشگاههاي کارآموزي و معرفی به دفرصت همچنین شناسایی و تدارك
هاي استان و دفاع از حیثیت و حقوق حمایت اجتماعی از اعضاي سازمان -ل 

کنندگان مصرفهمچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان ها وحقه آن
هاي ساختمان، عمران و مهندسی در بخش محصوالت، تولیدات و خدمات

  .شهرسازي
هاي تخصصی در داخل ییها و گردهمامشارکت در برگزاري کنفرانس -م 

 .المللیبین کشور و در سطح
 .ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازي -ن 

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

 نیست؛ هاسازمان آن مشی خط و استان هايسازمان مرکزي، شوراي عملکرد بر نظارت
 محتواي و درسی مواد هتهی زمینه در الزم هايمشورت ارائه و آموزشی و علمی و تحقیقاتی مراکز با همکاري -21-6

 و تحقیقات علوم، وزارت و پرورش و آموزش هايوزارتخانه به مختلف سطوح در مهندسی فنون و علوم آموزش
 فناوري؛
 نظامات ها،نامهمعیارها، شیوه تدوین زمینه در اجرایی هايدستگاه سایر و شهرسازي و راه وزارت با همکاري -21-7

 »هاساختمان ملکی و فنی شناسنامه همکاري در تهیۀ و آن اجراي کنترل و ترویج و ساختمان ملی مقررات و فنی
 استانداردهاي و اجرائی و فنی نظامات خدمات مرتبط و همچنین شرح تخصصی و ايحرفه مسابقات برگزاري و

 .مهندسی و فنی
 در شاغل ماهر گرانکار مهارت سطح ارتقاي زمینه در اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت با همکاري -21-8
 آن؛ کنترل و مهارت استاندارد تعیین و شهرسازي و ساختمانی هايبخش
 زمان در نجات و امداد امر در مسئول هايدستگاه به کمک جهت المللیبین و داخلی هايکمک آوريجمع -21-9
 .غیرمترقبه حوادث وقوع

 بهنگام براي تکمیلی هايآموزش و نیمهندسی و کاردا تخصصی هايآزمون برگزاري در همکاري -21-10
 ها؛دانشگاه به معرفی و کارآموزي هايفرصت تدارك و شناسایی همچنین و فنی دانش نگاهداشتن

 از دفاع همچنین و آنها حقه حقوق و حیثیت از دفاع و استان هايسازمان اعضاي از اجتماعی حمایت -21-11
 ساختمان، هايبخش در مهندسی خدمات و تولیدات حصوالت،م کنندگانمصرف عنوان به جامعه متقابل حقوق
 شهرسازي؛ و عمران

 المللی؛بین  و ملی مرتبط تخصصی هايگردهمایی و هاکنفرانس برگزاري در مشارکت -21-12
 شهرسازي؛ و راه وزیر و عمومی هیئت به عملکرد گزارش ارائه -21-13
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هاي ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه -س 
و هاي بزرگ ساختمانی، عمرانیهاي توسعه و طرحبرنامه اجرایی در زمینه

 .هاي مربوطدستگاه شهرسازي حسب درخواست
انجام وظایف شوراي مرکزي در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره 

در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی  هاي استانسازمان
 .انجام باشد، نخواهدبودقابل

 بزرگ هايطرح و توسعه هايبرنامه زمینه در اجرایی هايدستگاه به سازمان مشورتی نظرات ارائه -21-14
  مربوط؛ هايدستگاه درخواست حسب شهرسازي و عمران ساختمانی،

سازمان و حق ورودي و حق  به متعلق درصدهاي و مهندسی خدمات تعرفه و خدمات تهیه و ارائه شرح -21-15
 ومی؛حق الجلسات اعضاي ارکان سازمان به هیات عمعضویت اعضا و 

   ها؛استان هايسازمان وظایف شرح تدوین -21-16
حقوقی  و حقیقی اشخاص براي مهندسی حدود صالحیت و ظرفیت صالحیت خدمات پیشنهاد و تعیین -21-17

 ها و ارائه به وزارت راه وشهرسازي جهت تصویب و ابالغ آن؛به تفکیک شهرستان
  تخلف؛ اثبات از پس استانی هايمدیره هیأت و سازمان اعضاء برکناري و مسئولیت سلب -21-18
 زمینۀ در هااستان هايسازمان مدیره هیأت اقدام از مانع کشور، سطح در مرکزي شوراي وظایف انجام -1تبصره 

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

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

ابالغ آن اقدام نماید. شرح خدمات و تیپ قراردادهاي مصوب، براي مراجع قضایی و شوراي  تصویب، نسبت به
 انتظامی مرکزي و شوراي انتظامی سازمان استان مالك عمل خواهد بود.

تهیه و تنظیم نظام نامه الکترونیک برگزاري انتخابات هیات مدیره استانها و برگزاري انتخابات  اعضاي  -21-21
 ي، توسط شوراي مرکزي با تصویب و ابالغ به وزارت راه شهرسازي؛ شوراي مرکز

مسکن و  هايگذاري اشخاص و مؤسسات در طرحتالش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه -21-22
 .هاارتقاي کیفیت این گونه طرح هاي اجرایی درالمنفعه و همکاري با دستگاهعامتأسیسات و مستحدثات عمرانی

 این قانون؛  22نتخاب هیات رئیسه شوراي مرکزي بر اساس مفاد ماده ا -21-23
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 براي نمایندگی عمومی دفاتر مجمع تخصصی، هايگروه معامالتی، مالی، اداري، هاي نامه نظام انواع تهیه -21-24
 آنها؛ ابالغ و ها استان سازمان
 ايصالحیت حرفه هايپروانه ارتقاي و تمدید و اخذ جهت آموزشی هاي دوره هايمحتوا و سرفصل تهیه -21-25
 وزارت به آموزشی جهت ارائه خدمات هايهزینه مدرسان و آموزش استان، کمیته وظایف شرح و حقیقی اشخاص

 آن؛ ابالغ و به منظور تصویب شهرسازي و راه
 هااستان سازمان طریق از ساختمان ملی مقررات مستمر ترویج و آموزش -21-26
نهادات به وزارت راه و شهرسازي به منظور ایجاد بستر مناسب در صدور خدمات فنی و مهندسی ارائه پیش -21-27

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

 کی از متشکل است ياسهییر أتیه يدارا "يمرکز يشورا"  – 22 ماده
 نیباز آراء تیاکثر با هایمنش و رانیدب که یمنش دو و ییاجرا ریدب دو و سییر

 را نفر سه شورا، سییر نییتع يبرا "يمرکز يشورا". شوندیم انتخاب اعضاء
 عنوان بهرا نفر کی شده ادی ریوز و کندیم شنهادیپ يشهرساز و مسکن ریوز به
 صدور جهت شود،یم محسوب زین سازمان سییر که يمرکز يشورا سییر

 و سال سهسازمان سییر يتصد دوره. دینمایم یمعرف جمهور سییر به حکم
 آنان مجدد انتخاب و است سال کی سهییر أتیه ياعضا ریسا تیمسئول دوره

 .باشدیم بالمانع

  مرکزي شوراي هیات رئیسه – 22 ماده
 یک و اجرایی دبیر یک رئیس، نائب یک رئیس، یک از متشکل ايرئیسه تهیئ داراي مرکزي شوراي -22-1
رئیس هیات . شوندمی انتخاببراي یک دوره  مرکزي شوراي اعضاء بین از آراء نسبی اکثریت با که است دارخزانه
راه و شهرسازي صادر می  رئیس شوراي مرکزي و رئیس سازمان است که حکمش توسط وزیر ، به عنوانرئیسه

 ود.ش
اعضاي با پیشنهاد دو سوم  و قانون این 11 ماده الزامات رعایت عدم تابع ،سازمان رئیس عزل و استیضاح -22-2

 باشد. میشوراي مرکزي 
 گردد.می تعییناهم وظایف هیات رئیسه شوراي مرکزي در آئین نامه اجرایی این قانون  - 1تبصره 

 ییاجرا تیو مسئول "يمرکز ياشور" ماتیتصم ياجرا تیمسئول - 23 ماده
 سازمان است. سییبا ر یالمللنیو ب یسازمان در مراجع مل یندگیو نما

 سازمان و سازمان استان رئیس وظیفه -23 ماده
 بر نظارت مرکزي، شوراي تصمیمات اجراي مسئولیت قانون، این اجراي حسن مسئولیت بر عالوه سازمان ریاست
 ملّی مراجع در سازمان نمایندگی و اجرایی مسئولیت و مرکزي شوراي هماهنگی با هااستان مهندسی نظام عملکرد

استان  سازمان ریاست وظایف دارد. برعهده را سازمان عملکرد به نسبت ربط ذي مراجع به پاسخگویی و المللیبین و
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رئیس سازمان  اتاختیار و وظایف شرح باشد.همان وظایف ریاست سازمان در مقیاس استان تحت نظارت خود می
 .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین درسازمان استان و 

 که سازمان عضو نفر چهاراز  " یمهندس نظام یانتظام يشورا" - 24 ماده
ي شورا یمعرف با گرید نفر دو و يشهرساز و مسکن ریوز یمعرف با نفر دو

. شودیم لیتشک هییقضا قوه استیر یمعرف با حقوقدان کی و سازمان يمرکز
 ویقطع موافق، يرأ سه تیاکثر با "ینظام مهندس یانتظام يشورا" نظارت

 .است االجراالزم

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

رییس  معرفی با حقوقدان نفریک و شهرسازي و راه وزارت معرفی با نفر دو و عمومی هیات معرفی با هاآن از نفر دو
 یافته رسمیت اعضاء از نفر سه و دبیر حضور با انتظامی شوراي جلسات. باشدمی چهار سال مدت قوه قضاییه براي

 االجراست؛ الزم و قطعی اعضاء موافق راي سه حداقل با صادره آراي و
 شوراي رئیس یک، شعبه دبیر و کنندمی تعیین شعبه دبیر عنوان به را خود بین از نفر یک شعبه اعضاي: تبصره
 گردد.احکام اعضاي شوراي انتظامی توسط وزیر راه و شهرسازي ابالغ می .شودمی مرکزي تعیین انتظامی
 بعنوان پروانه صدور سایر مراجع و هاشهرداري کشور، وزارت ها،استان سازمان در شاغل افراد عضویت -24-2
 است؛  استان ممنوع مهندسی نظام انتظامی شوراي و بازرس
 با و ممنوع آورد می فراهم را منافع تعارض قبول و نمایندگی موجبات و زمینه که اموري زمان هم تکفل -24-3
 گیرد؛می قرار قضائی و انتظامی پیگرد مورد ذینفعان، از یک هر شکایت

 هاو تجدید نظر پروندهاي صالحیت حرفه ، ابطال پروانهه تخلفات بدويآئین دادرسی رسیدگی ب جزئیات -4-24
 وزارت قانون، توسط این تصویب از پس ماه سه حداکثر که بود خواهد اينامهآیین  براساس انتظامی شوراي توسط

 یرانوز هیئت تصویب به و با مشارکت وزارت کشور و شوراي مرکزي سازمان تهیه دادگستري و شهرسازي و راه
 رسد؛می

 درتخلف و بر اساس آئین دادرسی و  اثبات به منوط انتظامی مرکزي، شوراياعضاي  عزل و استیضاح -24-5
 .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامهآیین

 يهارشته در یمهندس کار به اشتغال پروانه یمتقاض مهندسان - 25 ماده
 نظام تیعضو کارت داشتن ضمن مرتبط يهاهرشت و ساختمان یمهندس یاصل

 از پس اندموظف نامهنییآ در شده ادی طیشرا احراز و مربوط استان یمهندس

 کارآموزي دوران -25 ماده
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 یلیتحصهیپا و رشته هر يبرا نامهنییآ در که ینیمع مدت به لیتحص از فراغت
 .ندینما يکارآموز خود، رشته به مربوط یتخصص يهانهیزم در. شودیم نییتع

 از پس موظفند مرتبط هايرشته و گانه اصلیهفت هايرشته در ايحرفه صالحیت پروانه دریافت اعضاي  متقاضی
 تعیین تحصیل پایه و رشته هر قانون این اجرایی نامهآیین  در کهنحوي به و معین مدت به تحصیل از فراغت

مندان حرفه .نمایند کارآموزي استان سازمان نظارت تحت د،خو رشته به مربوط تخصصی هايزمینه در شود،می
 باشند.نامه اجرایی ملزم به پذیرش کارآموزان موضوع این ماده میحقیقی و حقوقی وفق آیین

ها و سابقه فعالیت اعضاي متقاضی، در مناطق روستایی، پس از فراغت از تحصیل، بر اساس اولویت -تبصره 
هایی که در این خصوص توسط نقالب اسالمی با تایید آن بنیاد و به شرح دستورالعملیهاي بنیاد مسکن ابرنامه

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و ابالغ خواهد شد، به عنوان دوران کارآموزي مورد قبول خواهد بود.
  عملکرد یبررس ضمن است مجاز يشهرساز و مسکن وزارت - 26 ماده

 ادامهیچگونگ خصوص در سازمان، یعموم أتیه گزارش و استان يهاسازمان
 انحراف لیدل به که یصورت در و دیبنما را الزم يهاهیتوص هاسازمان آن کار
 یأتیهدر را موضوع بداند، الزم را هاآن از کی هر انحالل سازمان، اهداف از

 مطرح سازمان سییر و يدادگستر ریوز ،يشهرساز و مسکن ریوز از مرکب
 .بود خواهد االجراءالزم موافق يرأ دو با أتیه میتصم. دینما

 که یزمان تا استان يهاسازمان و سازمان یقانون فیوظا انجام - تبصره
 مسکن وزارت با انحالل ای لیتعط زمان در نیهمچن و است نشده لیتشک

 دینمایم عمل یمقام قائم عنوان به ماه 6 مدت به حداکثر که است يشهرسازو
 يهاسازمان مجدد لیتشک يبرا انتخابات يبرگزار به موظف تمد نیا ظرف و
 .بود خواهد شده ادی

  سازمان عملکرد بر نظارت -26 ماده
 أتیه گزارش و هااستان هايسازمان و سازمان عملکرد بررسی ضمن است مکلف شهرسازي و راه وزارت -26-1
 جرم، یا تخلف احراز صورت در و بدهد را زمال تذکرات مورد حسب بازرسان، گزارش بررسی یا سازمان یعموم

 سازمان، اهداف از انحراف لیدل به که یصورت در. نماید معرفی قضائی یا انتظامی مراجع به را متخلف اشخاص
 سییر و يدادگستر ریوز ،يشهرساز وراه  ریوز از مرکب یأتیهدر را موضوع بداند، الزم را هاآن از کی هر انحالل
 .بود خواهد االجراءالزم موافق يرأ دو با أتیه میتصم. دیمان مطرح سازمان
دستور برگزاري انتخابات زودرس به شوراي مرکزي  ها،آن ارکان یا و هاسازمان از هریک انحالل صورت در -26-2

مان دار مسئولیت سازماه  تا برگزاري انتخابات مجدد عهده 3شود و وزارت راه و شهرسازي حداکثر مدت ابالغ می
 مذکور خواهد بود.

 ،یو انتظام ینظام يروهاینهادها، ن ،یها، مؤسسات دولتوزارتخانه - 27 ماده
 تیرعا بایدر ارجاع امور کارشناس توانندیم هايو شهردار یدولت يهاشرکت

و وزارت  يمشترك وزارت مسکن و شهرساز شنهادیکه به پ یخاص نامهنییآ
 یرسمکارشناسان يبه جا رسدیم انریوز أتیه بیبه تصو يدادگستر
سازمان استان  لهیکه به وس اشتغال پروانه ياز مهندسان دارا يدادگستر

 .ندیاستفاده نما شوندیم یمعرف

 کارشناسی  امور ارجاع -27 ماده
 نهپروا صدور مراجع سایر و هاشهرداري و قضائی مراجع کشوري، خدمات قانون 5 ماده موضوع اجرایی هايدستگاه

صنعت ساختمان، مکلفند بر اساس  حوزه در کارشناسی امور ارجاع در مسئول مراجع سایر و ساختمان کنترل و
اشخاص  رسد، نظریه کارشناسیمی وزیرانهیئت تصویب و به شهرسازي و راه وزارت پیشنهاد به که اينامهآیین
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 این موضوع کارشناسان صالحیت حدود. ه نماینداستفاد شوند رامی معرفی استان سازمان وسیلهبه کهمندي حرفه
 .شد خواهد ابالغ مذکور آیین نامه در ماده

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

 ساختمانی صنوف و هاکاردان امور:  سوم فصل
 ابالغ زمان از ماه 6 ظرف است موظف يشهرساز و مسکن وزارت - 28 ماده

 یفن يهاکاردان يبرا مناسب ياحرفه التیتشک و مقررات ضوابط، قانون نیا
 نیتدو يانامهنییآ قالب در را قانون نیا موضوع يهاحرفه و هارشته در شاغل

 .دینما شنهادیپ رانیوز أتیه به بیتصو يبرا و
 

 ساختمانی صنوف امور:  سوم فصل
 تضامین و ايحرفه مسئولیت نظام -28 ماده

 مهندسی خدمات و وظیفه هرگونه پذیرش اند،موظف ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع تمامی -28-1
 ايحرفه مسئولیت بیمه ارائه شرط به مندانحرفه از صرفاً را کاردانی و مهندسی از اعم قانون این موضوع ساختمان
 بپذیرند؛
 کیفیت تضامین ارائه به منوط را کار پایان گواهی صدور اندموظف ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع -28-2

نمایند؛ شرایط، حدود و شمول بیمه کیفیت ساختمان بر  بصورت تضامنی، مجريطرف کارفرما و  از ساختمان
 گردد.ئین نامه اجرایی این ماده ابالغ میاساس آ
 و است مربوطه مندحرفه حقیقی شخص عهده بر مهندسی خدمات و وظیفه هر انجام صحت مسئولیت -28-3

و اعضاي هیات  موسسه رئیس یا مدیرعامل حقوقی، شخص توسط ايحرفه خدمات ارائه یا وظایف انجام صورت در
  دارند. مسئولیت مشترکاً خدمت، ندهده ارائه حقیقی شخص همراه مدیره به
و سایر مراجع صدور پروانه  هاشهرداري تعهد و مسئولیت نافی فوق، بند در مندرج تعهد و مسئولیت - 1 تبصره

 .نیست تخلفات آن از حاصل زیان جبران رافع و ذیربط قانونی تکالیف قبال در
 طی آنها در کارکرد صحت و استاندارد تأسیسات و اتتجهیز مصالح، از استفاده مسئول ،مجريکارفرما و  -28-4

  باشند.شناسنامه فنی و ملکی می در مندرج تضمین مدت
تحویل شناسنامه فنی و  به منوط را کار پایان صدور اندمکلف ساختمان، کنترل و پروانه صدور مراجع -28-5
فنی و ملکی  شناسنامه مالک نمایند. صدور یا کارفرما طرف این قانون از 28هاي موضوع ماده همراه بیمهه ملکی ب
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است. شناسنامه فنی و  مجريو تایید آن مشترکاً بر عهده ناظر و  مجريوظیفه سازمان استان و تهیه آن برعهده 
 ساخت کلیه ساخت برايچون هاينقشه و پوشیده و آشکار هايبخش فنی و ملکی، عمومی اطالعات ملکی شامل

  است. اجراء نظارت و محاسبه، طراحی، احلمر سازها در تمامی و
ها و قیمت بندي ساختماننحوه محاسبه هزینه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  متناسب با گروه -2تبصره 
 شود.اي ساخت در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میمنطقه
این قانون، در هنگام ثبت  32ي مندرج در ماده هادفاتر اسناد رسمی موظفند پس از راه اندازي سامانه - 3 تبصره

معامالت امالك نسبت به بررسی اطالعات برخط شناسنامه فنی و ملکی، نقشه چون ساخت و گواهی انطباق 
نگهداشت ساختمان، به عنوان یکی از اسناد الزم براي انتقال سند اقدام نمایند. وزارت راه و شهرسازي مکلف است 

 این قانون را به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور برقرار سازد. 32هاي مندرج در ماده سامانههاي الزم در دسترسی
 قانون، این ابالغ تاریخ از یکسال مدت ظرف حداکثر آن، عمومی شرایط و ماده این موضوع هايبیمه -28-6

 الزامی آن اهد رسید و اجرايبیمه به تصویب هیات وزیران خو عالیو شوراي شهرسازي و راه مشترکاً توسط وزارت
 بود؛  خواهد
 خواهند زیان با متناسب خسارت جبران مسئول نمایند استنکاف حکم این اجراي از که گربیمه هايشرکت -28-7

 .بود
باشند که فاقد رابطه مزدبگیري می مندحرفهسازمان استان مکلف است حسب درخواست اعضاي حقیقی  -28-8

اي جهت ثبت نام به سازمان تامین کنند، آنان را بعنوان مشاغل حرفهاي خود استفاده میفهو از پروانه صالحیت حر
درصد از سهم بیمه  ده ،است از محل درآمدهاي شناسنامه فنی و ملکی موظفسازمان اجتماعی معرفی نمایند. 
اجتماعی، شبیه بیمه کارکنان الذکر از تمام مزایاي قانون تامین اعضاي مشمول بیمه فوقمذکور را پرداخت نماید. 

  باشد.مند خواهند شد و سازمان تامین اجتماعی ملزم به پذیرش وفق گزارش سازمان استان میدولت بهره
 أتیه" تیعضو به قانون نیا ابالغ خیتار از يشهرساز و مسکن ریوز - 29 ماده

رت وزا.آمد خواهد در یمصنف نظام قانون) 52( ماده موضوع "نظارت یعال
 از ماه 6 حداکثر نظارت یعال أتیه رخانهیدب یهماهنگ با يشهرساز و مسکن

 صنفی نظام ينامهآیین -29 ماده
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 قانون برابر رایساختمان يکارها یصنف نظام نامهنییآ قانون نیا بیتصو خیتار
 .دینمایم شنهادیپ رانیوز أتیه به بیتصو جهت و هیته یصنف نظام

مکلف است ضمن  صنفی نظام قانون 52 ماده موضوع "نظارت عالی هیأت" عضو عنوان به شهرسازي و وزارت راه
 ساختمانی صنوف کلیه فعالیت براي صنفینظام نامههماهنگی با وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین 

 نظام قانون ا برابرر امالك مشاوران و سازيصنعتی و سازيانبوه تشکیالت ساختمانی، کارهاي صنفی تشکیالت و
  .دهد پیشنهاد وزیران هیأت به تصویب جهت و را ظرف مدت شش ماه تهیه 1382صنفی کشور مصوب 

تشکیل هر گونه تشکل و صنف خارج از آئین نامه فوق الذکر ممنوع بوده و در صورت نیاز صرفاً با معرفی  –تبصره 
رت راه و شهرسازي مبتنی بر آئین نامه این ماده امکان از سوي سازمان استان و یا شوراي مرکزي و با تایید وزا

 پذیر است.
 ساختمان کنترل و فنی مقررات:  چهارم فصل
 يسازشهرك پروانه ساختمان، پروانه صدور مراجع و هايشهردار - 30 ماده

 بر نظارتو کنترل و ساختمان اتیعمل شروع يمجوزها ریسا و يشهرساز و
 صدور يبرا قانون نیا) 4( ماده مشمول يشهرها و طقمنا در هاطرح گونه نیا

اشخاص  توسطکه رفتیرا خواهند پذ ییهانقشه تنها مجوزها ریسا و پروانه
مربوط  تیو در حدود صالح کار به اشتغال پروانه دارنده یو حقوق یقیحق

 نیخدمات اکنترل و نظارت از يهاتیانجام فعال يامضاء شده باشد و برا
 .ندیمربوط استفاده نما تیود صالحاشخاص در حد

 نظارت ساختمان  و فنی نظام مقررات:  چهارم فصل
 مراجع صدور پروانه -30 ماده

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

 یا حقیقی اشخاص توسط که پذیرفت خواهند را هایینقشه تنها یادشده، هايمحل در اساسی، بازسازي و بهسازي
بر  اشخاص این صالحیت کنترل مسئولیت. باشد و تایید شده امضاء مربوط صالحیت حدود در ومند حرفه حقوقی

  عهده سازمان استان می باشد.
 و برداريبهره نظارت، اجرا، محاسبات، طراحی، يهابخش در مهندسی حسن انجام خدمات بر نظارت -30-2

 .باشدمی استان سازمان عهده سایر امور بر آزمایشگاهی و امور فنی ساختمان، نگهداري
ها و سایر مراجع هاي تسلیمی به شهرداريدر مواردي که نقشه - 31ماده 

و یا اختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاءس صدور پروانه
صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده  شود مسئولیتتعهد نظارت می

مسئولیت و امضاي وي رافع کننده نقشه استمدیر عامل یا رییس مؤسسه تهیه
اشخاص حقیقی  ها توسططراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه

 .ه مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشددیگر در رشت

  مجريناظر و  -31 ماده
 اراضی تفکیک و ساختمانی پروانه صدور مراجع سایر و هاشهرداري به تسلیمی هاينقشه که مواردي در -31-1
تعیین  28-3بر اساس مفاد مندرج در ماده  مسئولیت شودمی نظارت تعهد یا و امضاء حقوقی اشخاص توسط

 گردد.می
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-با مندرجات پروانه ساختمان و نقشه مانساختاحداث جزئیات ناظر مکلف است مطابقت یا عدم مطابقت  -31-2
هاي مصوب و رعایت مقررات ملی ساختمان را به مرجع صدور پروانه گزارش نماید. عدم ارائه به موقع گزارش 

. حق الزحمه ناظرین قانون به تخلف رسیدگی و بر اساس آئین نامه اجرایی این گرددتوسط ناظر تخلف محسوب می
قابل  س قرارداد فی ما بین مالک و ناظراسارگه تعهد عملیات ساخت و بربا شروع عملیات ساختمانی و صدور ب

 پرداخت خواهد بود. 
نحوه حضور ناظران حقیقی و حقوقی در محل کارگاه هاي ساختمانی و میزان حق الزحمه آنها متناسب  - 1تبصره 

 گردد. و کاربري، در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می اهمیت ،ها از نظر حجمگروه بندي ساختمان با
ساختمان مکلف است ضمن انعقاد قرارداد با کارفرما یا مالک، به احداث بنا مطابق مندرجات پروانه  مجري -31-3
ر به صدور شناسنامه فنی و ملکی و ارائه بیمه هاي مصوب و ضوابط و مقررات این قانون، به طوریکه منجو نقشه

و  مجريکیفیت تضامنی با مالک شود، اقدام نماید. انعقاد قرارداد ساخت به صورت مدیریت پیمان، فی ما بین 
 کارفرما یا مالک مجاز نیست.

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

حدود و شرایط واگذاري اجراي عملیات ساختمانی به شخص حقوقی و حقیقی متناسب با شرایط  - 3 تبصره
  .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین درها محلی و جغرافیایی و گروه بندي ساختمان

 گردد. خاب ناظر و ارجاع کار وفق آئین نامه اجرایی این قانون تعیین میفرایند انت -31-4
مندان و همچنین شرح خدمات، حدود شرایط عمومی قراردادهاي فی ما بین مالک یا کارفرما با حرفه -31-5

 . گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین دراي هاي حرفهمسئولیت و صالحیت
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 نیا) 4( ماده موضوع امور و هامحل در شهیپ و کسب نهپروا اخذ - 32 ادهم
 ادی يهامحلدر. بود خواهد ياحرفه تیصالح مدارك داشتن به موکول قانون
 :شودیم محسوب قانون از تخلف ریز امور به اقدام شده
 یفن امور در تیصالح مدرك فاقد یحقوق و یقیحق اشخاص مداخله - الف
 .است تیصالح مدرك شتندا مستلزم آن به اشتغال که
 .تیصالح مدرك در مندرج تیصالح حدود از خارج یفن امور به اشتغال - ب
 خدمات انجام يبرا شهیپ و کسب محل ای دفتر مؤسسه، گونه هر سیتأس - ج
 .مربوط تیصالح مدرك داشتن بدون یفن
 و یقیحق اشخاص توسط نظارت و اجرا ،یطراح یمهندس خدمات هیارا - د

 ساختمانکنترل به مربوط امور ای و نقشه دییتأ ای یبررس تیمسئول که یحقوق
 .دارند عهده بر زین را پروژه آن

 هاسامانه -32 ماده
 فرایند ) درBIM(  ساختمان اطالعات سازي مدل کاربست زمینه است موظف شهرسازي و راه وزارت -32-1
 و هانامهآیین مقررات، تدوین. نماید فراهم را نساختما الکترونیک ملکی و فنی شناسنامه صدور و ساز و ساخت
 .بود اجرایی این قانون خواهد نامهآیین مطابق مربوطه اجرایی و فنی هاينامه شیوه

سامانه  کار، توزیع در عدالت اصل رعایت و اطالعات شفافسازي هدف با است وزرات راه و شهرسازي مکلف -32-2
اندازي نماید که کلیه امور سازمان، اي راهماه به گونه 6ظرف مدت  جامع نظام مهندسی ساختمان کشور را

مندان با قابلیت الکترونیکی شدن از جمله برگزاري مجامع و انتخابات، انتشار مصوبات هاي استان و حرفهسازمان
اعمال حدود صالحیت،  ارجاع کار با، و تمدید پروانه و تجدید ها، صدور، امور مالی و هزینه.و هیات رییسه مدیرههیات

هاي ساختمانی، فرایند خدمات ها و فرممندي و گارشبه عنوان کارنامه حرفه ،مندانحرفهظرفیت و سوابق فعالیت 
مهندسی، انتشار کرکرد خدمات مهندسی، فرایندهاي اداري و مالی دادرسی در شوراي انتظامی و صدور شناسنامه 

 به دسترسی سطوح همچنین و سامانه در مندرج صورت پذیرد. موضوعاتصرفاً از طریق سامانه فنی و ملکی را 
 .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین در و سایر مراجع نظارتی هااستان سازمان اعضاي و ارکان براي اطالعات

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

 از اعم وسازساخت مهندسی مرتبط با و فنی هايمکلف است اطالعات شرکت شهرسازي و راه وزارت - 1تبصره 
 سازمان از طریق سامانه مذکور بر قرار نماید. عضو غیر و عضو

کشوري موظفند حداکثر ظرف  خدمات مدیریت قانون 5 ماده و خدماتی موضوع اجرائی هايدستگاه کلیه -32-3
 شهري و عمران و توسعه هايطرح مستحدثات، ها،ساختمان ها،زمین وضع به مربوط اطالعات مدت دو سال کلیه

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

هاي ساختمانی، انطباق مفاد آن با مندرجات سامانه را ها و گواهیو کنترل ساختمان موظفند پیش از صدور پروانه
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نمایند. مراجع مذکور مکلفند تمامی پروانه هاي صادره به صورت الکترونیکی استعالم، کنترل و بر آن اساس اقدام 
هر ساله در بودجه سنواتی وزرات  سامانه این پس از تصویب این قانون را در سامانه فوق بارگذاري نمایند. اعتبار

  .گرددمی راه و شهرسازي تامین
اجراي طرح مصوب، تا پیش در صورت نداشتن طرح مصوب و یا اتمام مدت زمان  مراجع صدور پروانه - 2تبصره 

 از تصویب طرح جدید، از طرح هاي مالك عمل فعلی براي بررسی موضوع این ماده استفاده نمایند.
ها در طراحی، محاسبه، اجرا، اصول و قواعد فنی که رعایت آن  – 33 ماده
 ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،و نگهداري ساختمان برداريبهره
صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسیله وزارت  مناسب، آسایش ودهی بهره

و ترتیب شمول این اصول و قواعد مسکن و شهرسازي تدوین خواهد شد. حوزه
سازمانهاي و ترویج این  کنترل اجراي آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف

ه به وسیلکه اي خواهد بودنامهاصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین
 هاي مسکن و شهرسازي و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیرانوزارتخانه

ها نامه کنترل و اجراي آنمجموع اصول و قواعد فنی و آیین .خواهد رسید
توانند هاي استان میسازمان .دهندتشکیل می مقررات ملی ساختمان را

قررات ملی را در م متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی
شوراي  پیشنهادات پس از تأییدساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این

 .فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود
 بار کی سال سه هر ط،یشرا رییتغ با متناسب ساختمان یمل مقررات -تبصره

 ماده نیادر مندرج باتیترت تیرعا با عنداللزوم و ردیگیم قرار يبازنگر مورد
 .است نظر دیتجد قابل

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

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

 نهادهاي وظایف و اختیارات حدود و هاآن اجراي ترتیب و و قواعد اصول، این شمول حوزه. شودمی ابالغ و تدوین
اي خواهد بود که توسط وزارت راه و نامهآیین  موجب به مبحث در هر ترویج آنها و بازرسی ترل،کن دار عهده

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

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

 . بود خواهد اجرا قابل شهرسازي و راه وزارت تدوین شوراي تصویب با
ها و مبتنی بر اهداف این قانون، ظرف مدت انقالب اسالمی مکلف است با همکاري دانشگاهبنیاد مسکن  - 2تبصره

آور و مقاوم را به سه سال دستورالعمل طراحی و اجراي ساخت و سازهاي اقلیمی روستایی مبتنی بر مصالح بوم
لف است مراتب بررسی هاي مختلف، تدوین نماید. شوراي تدوین وزارت راه و شهرسازي مکتفکیک مناطق و اقلیم

 و تدوین مقررات ملی نظام ساخت و ساز روستایی را به انجام رساند. 
 . گیردمی قرار بازنگري مورد یکبار چهار سال هر ساختمان ملی مقررات -33-2
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. است ساختمانی هايفناوري و مصالح اجراي قابلیت اییدت راه، مسکن و شهرسازي مسئول تحقیقات مرکز -33-3
اند براي موضوع فعالیت تولیدي هاي ساخت مکلفها در زمینه فناوريهاي دانش بنیان و کارخانهتمامی شرکت

 هاي الزم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي دریافت نمایند.خود تاییدیه
 توزیع و تولید به موظف ساختمانی اجزاي و مصالح کنندگان توزیع و نندگانواردک و تولیدکنندگان کلیه -33-4 
 داراي تاییدیه سازمان ملی استاندارد هستند.  مصالح از استفاده و

 ياجرا بر نظارت و کنترل و پروانه صدور مراجع ریسا و هايشهردار - 34ماده 
 ،یو عموم یولتد ساتیتأس و هاساختمان انیمجر ،يو امور شهرساز ساختمان
 در انیو مالکان و کارفرما يساختمان و شهرساز یمهندس يهاحرفه صاحبان
 یمل مقررات شمولحوزه در واقع نقاط ریسا و هاشهرستان و هاشهرك شهرها،

ساختمان را  یاند مقررات ملمکلف يشهرساز مقررات و ضوابط و ساختمان
 يو مقررات شهرساز وابطض و شده ادی مقررات تیرعا عدم. ندینما تیرعا

 .شودیم محسوب قانون نیتخلف از ا
اند با هاي مسکن و شهرسازي، کشور و صنایع مکلفوزارتخانه - 1تبصره 
ساختمانی که امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء توجه به

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی  باید به تأیید
و از تاریخ اعالم، کلیه تولیدکنندگان .هایی احصا و آگهی نمایندرستفه

ساختمانی موظف به تولید و  گان مصالح و اجزايکنندهواردکنندگان و توزیع
 .توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود

از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازي به عضویت  - 2تبصره 
 .گردداستاندارد منصوب می عالیشوراي 

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

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

 در کارفرمایان و مالکان و شهرسازي و ساختمان مهندسی هايحرفه صاحبان ،(معیارهاي فنی) عمومی و دولتی
 . نمایند رعایت را شهرسازي ضوابط و 33 ماده موضوع ساختمان ملی مقررات مکلفند کشور سراسر

امکانات و موقعیت هر محل، آن  اند با توجه بهو شهرسازي، کشور و صنایع مکلف راههاي وزارتخانه - 1تبصره 
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی  ساختمانی که باید به تأییددسته از مصالح و اجزاء

گان مصالح و کنندهو واردکنندگان و توزیعاز تاریخ اعالم، کلیه تولیدکنندگاند، هایی احصا و آگهی نماینفهرست
 .ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود اجزاي

 د.گرداستاندارد منصوب می و شهرسازي به عضویت شوراي عالی راهاز تاریخ تصویب این قانون وزیر  - 2تبصره 
ضمن معرفی به  متخلفین و شودمی محسوب قانون از تخلف مقررات ملی ساختمان، و ضوابط رعایت عدم -34-2

نقدي به میزان جرایم  جزاي و احتمالی مالی خسارت اي، به جبرانشوراي انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات حرفه
 شوند.مندرج در آئین نامه اجرایی این قانون محکوم می
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(صددرصد) وجوه واریزي بر اساس ردیفی که به همین منظور دربودجه سنواتی پیش  %100عادل م - 3تبصره 
 39گردد در اختیار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت و زمینۀ مصرف مبالغ انباشت شده ذیل ماده بینی می

 گردد.این قانون تعریف می
شوند، از شمول اخذ ناظر از سوي اجرایی احداث می هاي دولتی که بر اساس نظام فنی وساختمان - 4تبصره 

  سازمان استان معاف هستند.
 .باشدنمی ذیربط تخلفات عمومی محکومیت نافی ماده این احکام -34-3

 و يشهرساز مقررات و ضوابط ياجرا بر هیعال نظارت تیمسئول - 35 ماده
 يهاطرحو هاساختمان یتمام ياجرا و یطراح در ساختمان یمل مقررات
 هاآن مورد در مزبور مقررات و ضوابط ياجرا که يشهر یعمران و يشهرساز

 . بود خواهد يشهرساز و مسکن وزارت عهده بر است، یالزام
 اندموظف 34 ماده در شده ادی اشخاص و مراجع نظارت نیا اعمال منظور به
 اریاختدر را الزم یفن يهانقشه و اطالعات مورد حسب درخواست صورت در

 یتخلف به شده ادی وزارت که یصورت در و دهند قرار يشهرساز و مسکن وزارت
 کار ادامه از يریجلوگای اصالح دستور مستندات و لیدال ذکر با دینما برخورد

 ابالغ ربطیذ یساختمان پروانه صدور مرجع و نظارت مسئول مهندس به را
 هیکل فهیوظ نیا ياجرارد است، يریگیپ قابل موضوع تخلف، رفع تا و دینما

 .باشندیم يهمکار به موظف ربطیذ مراجع
هاي دولتی که ها و سایر دستگاههاي وزارتخانهاین ماده شامل طرح -تبصره 

 .شوندباشند، نمیمقررات خاص می داراي

 عالیه بازرسی و نظارت -35 ماده
براي  ساختمان ملی مقررات و شهرسازي معماري و مقررات و رعایت ضوابط بر عالیه نظارت مسئولیت -35-1
 است، الزامی آنها مورد در مزبور مقررات و ضوابط اجراي که شهري عمران و توسعه هايطرح و هاساختمان تمامی

 34 ماده در شده یاد اشخاص و مراجع نظارت فوق الذکر، اعمال منظور به. است شهرسازي و راه وزارت عهده بر
 و راه وزارت اختیار در را الزم فنی هاينقشه و اطالعات قانونی، جایگاه تناسب به و ستدرخوا صورت در مکلفند

دهند. وزارت راه و شهرسازي یا سازمان راه و شهرسازي استان، مکلف است راساً به صورت کنترل  قرار شهرسازي
 نماید و اگر در موردي بهاي، سرزده یا پس از دریافت شکایت موردي، نسبت به رسیدگی و بازرسی اقدام نمونه

 کنترل و پروانه صدور مرجع به را کار ادامه توقف یا اصالح دستور مستندات، و دالیل ذکر با نماید، برخورد تخلفی
اعالم نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع مذکور یا مالک  کارفرما و مسئول مندحرفه شخص ساختمان،

 است موظف ساختمان کنترل و پروانه صدور مرجع قضایی نیز پیگیري نماید. پیگیري و در صورت لزوم از مراجع
 این اجراي در. آورد بعمل ممانعت تخلف رفع تا ساختمانی عملیات ادامه از توقف، دستور وصول از پس بالفاصله
 دستور از ماده این اجراي در که اشخاصی کلیه. باشندمی الزم همکاري به مکلف ذیربط مراجع تمامی تکلیف،
 متناسب خسارت جبران در مسئولیت ضمن و شده محسوب متخلف ورزند استنکاف کار ادامه از جلوگیري یا اصالح

 خواهند محکوم اسالمی مجازات قانون 8 تا 5 از درجه کیفري یا اداري یا انتظامی محکومیت به مورد حسب زیان، با
  .شد
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اطق روستایی نظارت عالیه را بر اساس تفاهمنامه فی ما بین به تواند در منوزارت راه و شهرسازي می - 1تبصره 
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی واگذار نماید. واگذاري این امر نافی مسئولیت وزارت راه و شهرسازي نیست. 

شود. هرگونه تامین هزینه می لحاظ دولت عمومی بودجه در ساالنه فصل، این موضوع خدمات هايهزینه -35-2
 شود.موضوع این بند توسط سازمان استان ممنوع بوده و تخلف محسوب میخدمات 
این قانون و  30-2همه وظایف موضوع ماده  انجام نظارت به صورت مستمر بر سازمان استان مکلف به -35-3

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

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

و نحوه نگهداشت، تعمیر،  بازرسی و کنترل ساخت و ساز پروانه، مسئول صدور مراجع سایر و هاشهرداري -35-4
هاي مصوب وفق مندرجات پروانه ساختمانی یا نقشه مطابقصرفاً  بازسازي یا بهسازي ساختمان حوزه عمل خود

مند موضوع این قانون، مورد تخلف خلف حرفهباشند و موظفند در صورت مشاهده انحراف از آن و تجواز صادره می
پروانه در  صدور مراجع سایر و هادر صورت قصور شهرداري .ربط گزارش نمایندرا به سازمان استان و مراجع ذي

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

 ترویج  و آموزش: پنجم فصل

 
 

هاي استان و وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري سازمان - 36ماده 
خواهد داد که در شهرهایی که براي انجام خدمات فنی  ها ترتیبیشهرداري

ی وجود ندارد، خدمات تعداد کاف مهندسی اشخاص واجد صالحیت بهو
ها از طریق ساختمان مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجراي

  ترویج و آزمون، آموزش: پنجم فصل
 ترویج و آموزش -36 ماده

تمدید،  آموزشی به منظور هايدوره و برگزاري ايجهت صدور پروانه صالحیت حرفه شرایط اخذ آزمون -36-1
 . گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین درتجدید و ارتقا 

 اعضاي آموزش انجام براي را خود منابع از درصد 20 نمیزا به حداقل هرساله است مکلف استان سازمان -36-2
 دهد. اختصاص ساختمان صنعت در فناوري توسعه و پژوهش ساختمان، ملی مقررات ترویج بمنظور سازمان،



 ادغیر قابل استن –هاي مجلس شوراي اسالمی جمع بندي مرکز پژوهش – 1374اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب پیش نویس 

32 
 

و یا  تیب) و انتشار جزوات آموزش به زبان سادههاي همسان (طرحتهیه
 هاي مناسب با بهاي اندك در اختیار اشخاصنوارهاي آموزشی و سایر روش

 .گیردقرار
هاي دولت و عواید حاصل محل کمکهاي خدمات موضوع این ماده از هزینه

در به ترتیبی که 1349قانون کارآموزي مصوب  14ماده  3 از اجراي تبصره
نامه یاد شده به وسیله خواهد شد. آیین شود، تأمیننامه معین میآیین

به  اجتماعی تهیه و هاي مسکن و شهرسازي و کار و اموروزارتخانه
 د.هیأت وزیران خواهد رسیتصویب

 سایر:  ششم فصل 
 

 يهاتیعضو حق محل از آن ارکان و "سازمان" يهانهیهز - 37 ماده
 ییاعطا يهاکمک استان، يهاسازمان مشترك صندوق اعضاء یپرداخت
 ،یپژوهش خدمات ارائه يبها افتیدر ،یحقوق و یقیحق اشخاص نهادها،دولت،

 یمهندس و یآموزشکمک مواد ریسا و اتینشر فروش ،یآموزش و یفن
 شده ارجاع یمهندس خدمات ارائه بابت اعضا یافتیدر الزحمهحق از يدرصدو
 .شد خواهد نیتأم سازمان طرف از

 سایر : ششم فصل
 استان هايسازمان مرکزي و سازمان هاي هزینه -37 ماده

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

 .شد خواهد نیتأم سازمان طرف از شده ارجاع یمهندس خدمات
 استان سازمان برخورداري عدم به منوط اعتباري یا و سنواتی هايبودجه قالب در دولتی هايکمک هرگونهتبصره: 

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

هاي سازمان و و هزینه ايسرمایه و مالی منابع کارگیريدر به  استان سازمان و سازمان آئین نامه مالی -37-2
نهاد شوراي مرکزي به وزارت راه و شهرسازي جهت اي خواهد بود که به پیشبر اساس آیین نامه استان هايسازمان

مالی  برداريجریان مالی و بهره هر گونه صندوق و برقراري هرگونه شود. تشکیلتصویب در هیات وزیران ارائه می
هاي استان و سازمان بین سازمان خارج از روال پیش بینی شده در این ماده و آیین نامه اجرایی آن، گذاريسرمایه و

 ممنوع بوده و متخلفین محکوم به جبران مالی و انفصال از خدمت در ارکان سازمان خواهند بود. شوراي زي،مرک
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 نماید، معرفی قضایی مرجع به را حکم این از متخلفان تا هستند مکلف منفرداً شهرسازي و راه وزارت و مرکزي
 .باشدنمی بند این حکم نافی قضایی، مراجع در اشخاص شکایت
هاي ساختمانی است هاي سازمان استان که ناشی از سهم نظارت پروژههرگونه انباشت پول در حساب -37-3

متعلق به ناظرین و مالک یا کارفرماي پروژه داراي پروانه است. سازمان موظف است ساز وکار الزم براي تعریف 
اي اقدام نماید که ضمن پرداخت به ونهحساب بانکی به صورت مجزا براي هر پروژه از سوي مالک یا کارفرما را به گ

موقع حق الزحمه سهم مهندسین ناظر، در پایان هر سال سهم مالک یا کارفرما از سود انباشت شده را پس از کسر 
 .گرددتعیین میاین قانون  اجرایی نامه آیین درسهم ناظران پرداخت نماید. نحوه عودت مبالغ فوق الذکر 

شهرسازي تسهیالت الزم براي تأسیس و شروع وزارت مسکن و  - 38ماده 
با هاي استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنانسازمان به کار سازمان و

مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف  ها اجرایی ودستگاه
 .نمایدمی این قانون کمک کند، اقدام

  (ماده حذف) -38 ماده

 به پرداخت هنگام در اندموظف یمال امور نیمسئول و انحسابیذ - 39 ماده
) هزار دهدردو ( 0,0002 معادل کشور یعمران يهاطرح مانکارانیپ و مشاوران

 نهیهز از) هزار در کی( 0,001 معادل هايشهردار و کسر را هاآن یافتیدر از
 يواحدها و مسکنمصرف يالگو از شیب يربنایز با یمسکون يواحدها ساخت

 کشور و يشهرساز و مسکن يهاوزارتخانه لهیبوس ساله هر که را یانتفاع ریغ
 زیوار کشور یعمومدرآمد حساب به و وصول سازندگان از شودیم نییتع

 نیهم به که یفیرد اساس بر يزیوار وجوه) درصدصد ( %100 معادل. ندینما
 و مسکن وزارت اریاخت در گرددیم ینیبشیپ یسنوات بودجه در منظور

 یمل مقررات نیتدو و مطالعات انجام صرف تا گرفت خواهد قرار يشهرساز
 ،یمهندس نظام ياعتالو توسعه و جیترو ساختمان، کنترل امور ساختمان،

 خود، یقانون فیوظا انجام يبرا ساختمان یمهندس نظام يهاسازمان به کمک
 و ياحرفه اتمسابق يبرگزارمختلف، سطوح در یآموزش يهادوره يبرقرار

 .دینما يانرژ مصرف در ییجوصرفه يهاروش جیترو و یتخصص

 تامین مالی براي اهداف ترویجی -39 ماده
 پیمانکاران و مشاوران به پرداخت صورت وضعیت هنگام در موظفند مالی امور مسئولین و ذیحسابان -39-1

 یک( 001/0 معادل شهرداریها و کسر را آنها یدریافت از) هزار ده در دو( 0002/0 معادل کشور عمرانی هايطرح
 که را غیرانتفاعی واحدهاي و مسکن مصرف الگوي از بیش زیربناي با مسکونی واحدهاي ساخت هزینه از) هزار در
 درآمد حساب به و وصول سازندگان از شودمی تعیین کشور وزارت و شهرسازي و راه وزارت به وسیله ساله هر

 بودجه در منظور همین به که ردیفی اساس بر واریزي وجوه) صددرصد( %100 معادل. ایندنم واریز کشور عمومی
 گرفت. خواهد قرار شهرسازي و راه وزارت اختیار در گرددمی بینیپیش سنواتی

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

 برگزاري مختلف، سطوح در آموزشی هايدوره این قانون اعم از برقراري 37هاي موضوع ماده همچنین فعالیت
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 امور انجام و ايحرفه صالحیت پروانه تجدید یا تمدید و صدور هايهزینه تامین تخصصی، و ايحرفه مسابقات 
 این قانون قابل استفاده خواهد بود. 35موضوع ماده  عالیه مشاوره و امورنظارت

 حسب ییقضا مراجع توسط آن تبصره و 34 و 32 مواد از متخلفان - 40 ماده
 ونیلیمده تا الیر) 100,000( هزار کصدی از ينقد يجزا پرداخت به مورد

 يریگیپ از مانع ينقد يجزا پرداخت شوند،یم کوممح الیر) 10,000,000(
 .بود نخواهد یانتظام

 )34(حذف و ادغام با ماده  -40 ماده
 

 بودجه درمنظور ( یعمران يهاطرح بر نظارت و اجرا ه،یته مورد در - 41 ماده
 قانون نیانیگزیجا آن از منبعث ضوابط و بودجه و برنامه قانون) کشور یعموم

 .بود خواهد
 

  -41 ماده
که از بودجه  هاي اجرایی و نهادهاي عمومی غیردولتیدستگاه ايهاي سرمایهطرحهاي تملک دارایی مورد در

 .باشدمینافذ  آن از منبعث ضوابط و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ،دنشوعمومی کشور تامین مالی می
ي سازمان و برنامه و بودجه کشور، ضمن شناسایی با همکارمشترکاً شهرسازي موظف است  ووزارت راه  تبصره:

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

 ماه شش ظرف حداکثر است مکلف يشهرساز و مسکن وزارت - 42 ماده
 یزمان تا. دینما اقدام قانون نیا ییاجرا يهانامهنییآ هیته به نسبت

 قانون يهانامهنییآ است نشده بیتصو قانون نیا ییاجرا يهانامهنییآکه
 مورد ندارد رتیمغا قانون نیا مفاد با که آنجا تا 1371 مصوب یشیآزما
 .بود خواهداجرا

  -42 ماده
و  قانون این اجرایی هايکلیه آیین نامه تهیه به نسبت ماه شش ظرف حداکثر است مکلف شهرسازي و راه وزارت

 1374با ابالغ این قانون، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب . اقدام نماید وزیران هیات در آن تصویب
 1375 مصوب قانونی هاينامهین آی است، نشده تصویب قانون این اجرایی هاينامهآیین  که زمانی شود و تانسخ می

 . بود خواهد االجراالزم باشد نداشته مغایرت قانون این مفاد با آنکه به منوط آن، بعدي اصالحات و
 

 

 


