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  )1383مصوب تیرماه ( ساختمان قانون نظام مهندسی و کنترل) 33(نامه اجرایی ماده  آیین

 

  فصل اول ـ تعاریف

  :روند اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می -  1ماده 

مهندسی و  اجرایی قانون نظام نامه آیین) 9(  مهندسی ساختمان که طبق مادههرگونه محل انجام خدمات :  دفتر مهندسی
  .کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد

اشتغال به کار  تجربی داراي پروانه ، کاردانهاي فنی و معماران مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی:  شخص حقیقی
  .باشند کاردانی یا تجربی می

پروانه اشتغال به  ، داراي مهندسی ، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که براي انجام خدمات ، مؤسسه شرکت:  ص حقوقیشخ
  .شهرسازي باشد کار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و

 
  فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

،  ، محاسبه است که باید درطراحی نترل اجراي آنها، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب ک مقررات ملی ساختمان - 2ماده 
، حفاظت  ، صرفه اقتصادي ،آسایش دهی مناسب ، بهره ، بهداشت تأمین ایمنی برداري و نگهداري ساختمانها در جهت اجرا، بهره

  .شود هاي ملی رعایت جویی در مصرف انرژي و حفظ سرمایه صرفه محیط زیست و

عملیات   است و بر هر گونه االجرا در سراسر کشور داراي اصول مشترك و یکسان الزممقررات ملی ساختمان  - 3ماده 
  .باشد حاکم می موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا تغییر در کاربري بناي ، احداث بنا، ساختمانی نظیر تخریب

اجرا،  ، ، محاسبه طراحی مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت - 4ماده 
  . است  ، بهداشتی و نظایر آن ، آموزشی ، عمومی تجاري ، ، اداري ها اعم از مسکونی ن برداري و نگهداري ساختما بهره

به طورترجیحی منتشر (منابع معتبر  ، د، تا زمان تصویبدر مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باش -تبصره 
  .بود مالك عمل خواهند)  ربط شده توسط مراجع ملی ذي

 
  فصل سوم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ارایه  ساختمان و در جهت هاي هفتگانه به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته - 5ماده 
اشخاص حقوقی یا   ، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط سازه ، ها از جمله معماري مهندسی کارآمد، کلیه طراحیخدمات 

  .، به عنوان طراح تهیه گردد ساختمانی صالحیتدار داراي پروانه اشتغال دفاتر مهندسی طراحی
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تهیه و ابالغ   شهرسازي نسبت به ت مسکن و، وزار براي تعیین فعالیتهاي اشخاص حقیقی داراي پروانه اشتغال - 1تبصره 
  .دستورالعمل الزم اقدام خواهد نمود

دهند مشروط به   طراحی تشکیل توانند دفتر مهندسی اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می - 2تبصره 
اشتغال به این فعالیت تابلوي  محل فعالیت دریافت نمایند و در که براي دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازي مجوز آن

  .دفتر مهندسی نصب کنند

کار مهندسی  پروانه اشتغال به ، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید داراي اشخاص حقوقی - 6ماده 
خدمات براساس  انجام دار نمایند عهده قراردادي که با مالک منعقد می معتبر از وزارت مسکن و شهرسازي باشند و مطابق با

  .ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازي خواهند بود دستورالعمل

، یا  اشخاص حقوقی رند که توسطبپذی هایی را شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه - 7ماده 
  . امضا و مهر شده است  در حدود صالحیت و ظرفیت مربوط ولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آنمسئ

دفاتر  اشخاص حقوقی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات - 8ماده 
اتخاذ تصمیم به  را حسب مورد براي رسیدگی و صورت مشاهده تخلف باید مراتب باشد و در مهندسی طراحی ساختمان می

 صورت احراز هرگونه در. نماید  ربط عالم شهرسازي استان و سایر مراجع قانونی ذي ، سازمان مسکن و شوراي انتظامی استان
  . ، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت تخلف

 
  فصل چهارم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجراي ساختمان

،  عنوان مجري ساختمان به و دفاتر مهندسی اجرايکلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی  - 9ماده 
ساختمانی خود مکلفند از  شود و مالکان براي انجام امور طبق دستورالعمل ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازي انجام

  .نمایند گونه مجریان استفاده این

مطابق با  و شهرسازي است و رت مسکنمجري ساختمان در زمینه اجرا، داراي پروانه اشتغال به کار از وزا -  10ماده 
هاي مصوب وکلیه مدارك  عملیات ساختمان را براساس نقشه نماید اجراي منعقد می صاحبان کارقراردادهاي همسان که با 

پاسخگوي کلیه مراحل  ، نماینده فنی مالک در اجراي ساختمان بوده و مجري ساختمان .منضم به قرارداد برعهده دارد
  .باشد ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان میکار به  اجراي

که توسط مالک  واجد شرایط را شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجري -تبصره 
ساختمان استان قرار  در اختیار شهرداري و سازمان نظام مهندسی اي از قرارداد منعقد شده با او را که معرفی شده و نسخه

نیازي به ارایه  باشند می مالکانی که داراي پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا. مایندنمربوط قید  ، در پروانه داده است
  .قرارداد ندارند
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دارد و دراجراي این عملیات  ولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهدهمجري ساختمان مسئ - 11ماده 
هاي مصوب مرجع صدور پروانه را  نقشه محتواي پروانه ساختمان و ، ، ضوابط و مقررات شهرسازي انباید مقررات ملی ساختم

  .رعایت نماید

  .باشد می عهده مجري رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست محیطی به - 12ماده 

اجرایی به ویژه  و کلیه عملیات بندي کارهاي اجرایی را به اطالع ناظر برساند مجري موظف است برنامه زمان - 13ماده 
ناظر انجام داده و شرایط نظارت درچارچوب وظایف ناظر  قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی

  .فراهم سازد در محدوده کارگاه را)  نیناظر(

پیشنهادي خود را   ، نظرات اشکال ها را بررسی و درصورت مشاهده ري موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشهمج - 14ماده 
  .کتبی به طراح اعالم نماید براي اصالح به طور

دهد، قبل از موعد  ضروري تشخیص مجري موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی -تبصره 
کسب مجوز کتبی ناظر  اعمال هرگونه تغییر، مستلزم. مالک اطالع دهد تب را با ذکر دلیل به طور کتبی بهانجام کار، مرا

  .خواهد بود

، کارگران  تجربی ، معماران فنی ، کاردانهاي هاي دیگر ساختمان مجري مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته - 15ماده 
نظام مهندسی و کنترل  قانون) 4(و در هر محل که به موجب ماده  ده کندو استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفا

  .مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید ساختمان داشتن پروانه

استفاده نموده ودرصورتی که  ها مجري مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارایه شده در نقشه -  16ماده 
  .استفاده نماید ي استاندارد اجباري است از این نوع مصالحمصالحی دارا

هاي چون  نقشه " اجرا شده یعنی ها به همان صورتی که مجري مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه - 17ماده 
یک نسخه از )  ناظران(ناظرآن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تأیید  اي و تأسیساتی و مانند ، سازه اعم از معماري " ساخت

  .مالک و یک نسخه هم به شهرداري مربوط تحویل نماید آنها را تحویل

سازد، براساس  می ولیت خودئمجري مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجراي ساختمانی که به مس - 18ماده 
کیفیت شده باشد،  نامه تضمین بیمه مکلف به ارایه دستورالعمل ابالغی وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نماید و مواردي که

  .مالکان بعدي تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد بیمه مزبور را به نفع مالک و یا

اشخاص   عملکرد اجرایی توانند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می - 19ماده 
، مراتب را  تخلف  درصورت اطالع و مشاهده هر گونه ایند و مکلفندحقوقی و دفاتر مهندسی اجراي ساختمان را بررسی نم

سازمان نظام مهندسی  مورد به سازمان مسکن و شهرسازي استان و شوراي انتظامی ، حسب براي بررسی و اتخاذ تصمیم
  .ام نماینداشتغال اقد پروانه ، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال استان اعالم ساختمان
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صالح  مراجع ذي به تأیید ، وي موظف است خسارت مربوط را که درصورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجري -تبصره 
  .، جبران نماید رسیده است

صورت توأم دارند،  پروژه را به اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجراي - 20ماده 
  .، بنمایند طرح و ساخت وزارت مسکن و شهرسازي درخواست صالحیتتوانند از  می

مهندسی و  موضوع قانون نظام هاي ناظر شخص حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته - 21ماده 
د نظارت اشتغال خو  حیطه صالحیت مندرج در پروانه کنترل ساختمان است که بر اجراي صحیح عملیات ساختمانی در

ساختمان باید تحت نظارت  قانون نظام مهندسی و کنترل) 4(ساختمانهاي مشمول ماده  عملیات اجرایی تمامی. نماید می
  .انجام پذیرد ناظر

انطباق ساختمان با   گردد از لحاظ می ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث - 22ماده 
فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کارمطابقت عملیات اجرایی  ها و محاسبات پروانه و نقشهمشخصات مندرج در 
  .، گواهی نمایند فوق ساختمان را با مدارك

. نمایند  پروانه ساختمان ارایه ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور - 23ماده 
  :از مراحل اصلی کار عبارتند

  سازي پی -الف 

  اجراي اسکلت -ب 

  سفت کاري -پ 

  نازك کاري -ت 

  .پایان کار -ث 

مهندسی   پروانه ساختمان و سازمان نظام هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور
  .اعالم نمایند) مورد حسب(ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن 

  .خواهد شد شهرسازي اعالم ، توسط وزارت مسکن و تغییرات بعدي مراحل اصلی کار، با توجه به نوع ساختمان -تبصره 

و به مالک و   استان انتخاب شده ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان -  24ماده 
اي  ساختمان در منطقه  واند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانهت نمی ناظر. گردد مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می

  .شود در آن منطقه احداث می باشد که ساختمان

گردد دفتر  پروانه در آن صادرمی تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که -  1تبصره 
معرفی ناظر را انجام   ، وظیفه تمانی با هماهنگی با آن سازمانساخ نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه

  .دهند می
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دریافت و پرداخت آن وهمچنین رفع  الزحمه و نحوه ، میزان حق دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت - 2تبصره 
  .شهرسازي تهیه و ابالغ خواهد شد ، توسط وزارت مسکن و اختالف نظر بین ناظر و مجري

ساختمان توسط طراح   انجام نظارت اما. تواند مجري تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد ناظر نمی - 25ده ما
گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یابه نحوي عمل نماید که داراي  هیچ تواند ناظر همچنین نمی.  ساختمان بالمانع است

  .پروژه گردد منافعی در

  

  شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانفصل ششم ـ 

جهت بررسی و  ناظران باید موارد را شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف - 26ماده 
  .نمایند اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعالم

یا سازمان  مسکن و شهرسازي تمان موظفند با اعالم کتبی وزارتشهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساخ -  27ماده 
ناظر، دستور اصالح را   ، در اسرع وقت با اطالع ساختمانی ، در خصوص وقوع تخلف نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران

  .تخلف از ادامه کار جلوگیري نمایند صادر نمایند و تا زمان رفع

تأیید سازمان  تشخیص ناظران و اجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهایی که طبقشهرداریها و سایر مر - 28ماده 
،پایان کار صادر   آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص ، مقررات ملی ساختمان در اختمان استانس نظام مهندسی 

  .نخواهند نمود

  

  فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

عملیات   حسن اجراي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و -  29ماده 
  :باشد ساختمانی داراي وظایف زیر می

الزم به صورت  انجام کنترلهاي گردد و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضاي آن سازمان ارایه می - الف 
  . ظایف قانونی سازمانکامل یا موردي براي انجام و

  . صالح تعقیب اعضاي متخلف از طریق شوراي انتظامی و مراجع قانونی ذي -ب 

براي تعیین  ازجمله ارایه پیشنهاد ، تنظیم روابط بین شاغالن حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف -پ 
تهیه و تنظیم  ولیتهاي کار وی در قبول مسئهندسی و اخالقم ، تعیین تعهدات متعارف حداقل شرح خدمات مهندسی

  . عمل قراردادهاي یکسان مورد
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اي در امور ساخت  حرفه صالحیت اي و جلوگیري از مداخله اشخاص فاقد ارجاع مناسب کارها به افراد صالحیتدار حرفه -ت 
آن به مراجع قضایی   مهندسی و کنترل ساختمان و اعالن قانون نظام) 32(و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده 

  . تعقیب قضایی تا رفع تخلف صالحیتدار و نیروي انتظامی و

 
  فصل هشتم ـ وزارت مسکن و شهرسازي

دار کنترل و  عهده عملکرد سازمانهاي وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر -  30ماده 
،  صورت مشاهده هرگونه تخلف نماید و در ضوابط شهرسازي نظارت می ن واجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختما

، موضوع را از  تخلف اعالم نموده و تا رفع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موارد را به مراجع
  .نماید مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیري می

  

  ی و ملکی ساختمانفصل نهم ـ شناسنامه فن

توسط سازمان  ساختمان بوده و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندي است که حاوي اطالعات فنی و ملکی - 31ماده 
 شهرسازي باید در  مقررات ملی ساختمان و ضوابط چگونگی رعایت. گردد اختمان استان صادر میس نظام مهندسی 

  .گرددشناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید 

مسکن و   به ترتیبی که وزارت مجریان مکلفند پس از اتمام کار، براي تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان - 1تبصره 
نظام مهندسی  هاي الزم را در اختیار سازمان و تأییدیه  ید، اطالعات فنی و ملکی ساختماننما شهرسازي تعیین می

 در )این آیین نامه 22موضوع ماده (گواهی ناظر  ملکی ساختمان ی ویک نسخه از شناسنامه فن. ساختمان استان قرار دهند
  .شود می اختیار شهرداري و یا سایر مراجع صدور پروانه براي صدور پایان کار قرار داده

شود بر اساس  می ساختمان ارایه اي که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک هاي خدمات مهندسی هزینه - 2تبصره 
مسکن و شهرسازي  سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت خدمات فوق که ساالنه به پیشنهاد شوراي مرکزيتعرفه 

  .شود ، دریافت می نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون) 37(رسد در قالب ماده  می

پروانه  نامه، این آییناز ابالغ  شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقاالت ساختمانهایی که پس - 32ماده 
ساختمانی که   باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات "ساخت  هاي چون نقشه"دارند همراه با  ساختمانی دریافت می

  .شود نماید، مطلع خریداري می

توسط  کشور یکسان است، ، عناوین و محتواي شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر ابعاد، شکل - 33ماده 
  .ارت مسکن و شهرسازي تهیه و ابالغ خواهد شدوز



تان  مان ا ی سا د ظام   نان سازمان 
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نامه بر  این آیین  الزاماتی که به موجب شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و - 34ماده 
روانه و اطالع متقاضی پ به ،  عوامل دخیل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده ، ناظر، مجري ساختمان و سایر عهده مالک

  .فوق برسانند عوامل

براي آنها   نامه از ابالغ این آیین شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس - 35ماده 
ساختمان را از  و تقاضاي پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی کنند، در زمان خاتمه کار پروانه ساختمان صادر می

  .گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر نمایند مطالبه ومتقاضی 

 

  فصل دهم ـ ترویج

،  علوم وزارت. تدریس شود هاي مرتبط دانشگاهی مقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته - 36ماده 
  .سازد فراهم می تحقیقات و فناوري تمهیدات الزم را براي تحقق این امر

ها  و وزارتخانه ساختمان به کار بندد شهرسازي باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی وزارت مسکن و -  37ماده 
  :عمل آورند الزم را به ربط مکلفند همکاریهاي و دستگاههاي اجرایی ذي

  . ممکن سایر روشهاي هاي عمومی و یا افزایش آگاهیهاي عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه -الف 

  . ساختمان در بخشهاي ها و سمینارهاي آموزشی و بازآموزي براي تمامی دست اندرکاران شاغل برگزاري دوره -ب 

  . تنظیم و اعمال روشهاي تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان -پ 

 

  فصل یازدهم ـ متفرقه

فرهنگی موظف است  سازمان میراث ، اریخیبرداري بناهاي داراي ارزش ت ، نگهداري و بهره ، مرمت در بازسازي - 38ماده 
  .ساختمان تطبیق دهد ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی

را برروي تابلویی در  ، مشخصات ساختمان در دست احداث مجري مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی - 39ماده 
زمان پایان کار باید در  این تابلو تا. دیدن باشد، درج نماید وم قابلورتی که از فاصله مناسب براي عمصکنار معبر عمومی به 

تابلو مشخصات را نصب  ساختمانهایی که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار.محل باقی بماند
که باید بر روي تابلو قید شود، توسط مشخصاتی   همچنین ابعاد و اندازه تابلو و. آورند عمل می اند، جلوگیري به ننموده

  .گردد استان تعیین می سازمان نظام مهندسی ساختمان

و ابالغ   و شهرسازي تهیه نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن دستورالعملهاي موضوع مواد این آیین - 40ماده 
نظر وزارت  ، طبق امه یا دستورالملهاي مربوطن مواد این آیین شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال می

                                                 .خواهد شد مسکن و شهرسازي عمل

 جمهور معاون اول رییس -محمدرضا عارف                                              


