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  فهرست موضوعی مواد آئین نامه
  کلیات: فصل اول

  عناوین اختصاري 1ماده
  مدارك حرفه اي  2ماده
  شده خدمات حرفه اي در محل هاي تعیین 3ماده

پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صالحیت و : فصل دوم
  ظرفیت اشتغال

  پروانه اشتغال اشخاص حقیقی 4ماده
  سابقه کار 5ماده
  گواهی اشتغال به کار 6ماده
  تقاضاي صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی  7ماده
  صدور پروانه اشتغال 8ماده
  دفاتر مهندسی  9ماده
  ل اشخاص حقوقی پروانه اشتغا 10ماده 
  درجه بندي صالحیت  11ماده
  گروه بندي ساختمان ها و طبقه بندي صالحیت 12ماده
  ظرفیت اشتغال 13ماده
  حدود صالحیت اشخاص حقوقی 14ماده
  واحد فنی سازمان هاي دولتی و نهادها 15ماده 
  مسئولیت امضاء 16ماده
  پاسخ به استعالم 17ماده
  و حقوقی غیرایرانی حقیقی اشخاص 18ماده
  امضاي مجاز 19ماده
  صالحیت بیش از یک رشته 20ماده 
  برگزاري آزمون 21ماده
  مدت اعتبار پروانه اشتغال  22ماده
  فقدان اعتبار پروانه اشتغال 23ماده
  مفقودشدن پروانه اشتغال 24ماده
  سند رسمی پروانه اشتغال 25ماده

  جربیپروانه اشتغال به کار کاردانی و ت :فصل سوم
  شرایط صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی 26ماده
  دور پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربیتقاضاي ص 27ماده
  آزمون کاردانی 28ماده
  صالحیت و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران تجربی  29ماده
  مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی  30ماده
  قررات مشتركم 31ماده
  مرجع رسیدگی به تخلفات 32ماده

  نظارت و کنترل ساختمان :فصل چهارم
  مسئولیت نظارت عالیه 33ماده
  ذکر مصوبات طرح ها 34ماده
  درج اطالعات ساختمان 35ماده
  ارسال شکایات 36ماده
  کنترل موردي 37ماده
  رفع تخلف و جلوگیري از ادامه عملیات 38ماده 
  طرح هاي همسان 39ماده
  شوراي توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان 40ماده

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان :فصل پنجم
  انتظام امور حرفه اي 41ماده
  شخصیت حقوقی سازمان 42ماده
  گی تأسیس نظام مهندسی استانچگون 43ماده
  شرایط عضویت در نظام مهندسی استان 44ماده 
  تقاضاي عضویت 45ماده
  ویتقطع عض 46ماده
  انتقال اعضاي نظام مهندسی استان 47ماده
  عضویت در نظام مهندسی استان مجاور 48ماده
  تسهیالت براي تأسیس نظام مهندسی استان 49ماده 
  امتیاز عضویت 50ماده
  ارکان نظام مهندسی استان 51ماده
  مجمع عمومی 52ماده
  تشکیل مجمع عمومی 53ماده
  دعوت مجامع عمومی 54ماده
  ب رسمیتحدنصا 55ماده
  هیأت رئیسه مجمع عمومی 56ماده
  وظایف و اختیارات مجمع عمومی  57ماده
  هیأت مدیره 58ماده
  شرایط انتخاب اعضاي هیأت مدیره 59ماده
  تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره 60ماده
  تعداد اعضا از هر رشته 61ماده
  چگونگی انجام انتخابات 62ماده
  هیأت اجرایی انتخابات  63ماده
  اقدامات هیأت اجرایی انتخابات 64ماده
  اعالم داوطلبی 65ماده
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  فهرست اسامی داوطلبان 66ماده
  محل مخصوص رأي گیري 67ماده

  ضبط پروانه اشتغال 100ماده
  شکایت از اعضاي هیأت مدیره و شوراي انتظامی استان 101ماده 
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  رأي گیري 68ماده
  شمارش و قرائت آراء 69ماده
  شکایات مربوط به انتخابات 70ماده
  هیأت رئیسه هیأت مدیره 71ماده
  مصوبات هیأت مدیره 72ماده
  یف هیأت مدیرهاختیارات و و ظا 73ماده
  مکاتبات نظام مهندسی استان 74ماده
  نمایندگی نظام مهندسی استان 75ماده
  تفویض اختیارات  76ماده
  گروه هاي تخصصی 77ماده
  تشکیل گروه هاي تخصصی 78ماده
  ت رئیسه گروه هاي تخصصیهیأ 79ماده
  کمیته پیشنهادات 80ماده
  چگونگی انتخاب بازرس 81ماده
  اختیارات بازرسوظایف و  82ماده
  تشکیل شوراي انتظامی استان 83ماده
  هیأت رئیسه شوراي انتظامی استان 84ماده
  مرجع رسیدگی به شکایات 85ماده
  دبیرخانه شوراي انتظامی 86ماده
  رسیدگی به شکایات 87ماده
  شکایت در مراجع قضایی 88ماده
  اعالنات وزارت مسکن و شهرسازي 89ماده
  انتظامیمجازات هاي  90ماده
  تخلفات انضباطی و حرفه اي 91ماده
  تشخیص انطباق مجازات ها 92ماده
  اعتراض به آراي صادره 93ماده
  مرجع تجدیدنظر 94ماده

  شوراي انتظامی نظام مهندسی: فصل ششم
  شوراي انتظامی نظام مهندسی 95ماده
  هیأت رئیسه شوراي انتظامی نظام مهندسی 96ماده
  تقاضاي تجدیدنظر 97ماده

  رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 98دهما
  اجراي رأي قطعی 99ماده

  هیأت عمومی: فصل هفتم
  تشکیل هیأت عمومی 102ماده
  جلسات فوق العاده هیأت عمومی 103ماده
  حدنصاب رسمیت 104ماده
  اداره جلسات هیأت عمومی  105ماده
  تاریخ تشکیل جلسات عادي 106ماده
  وظایف و اختیارات هیأت عمومی 107ماده

  شوراي مرکزي:فصل هشتم
  تشکیل شوراي مرکزي 108ماده
  مدت عضویت 109ماده
  هیأت رئیسه شوراي مرکزي 110ماده
  مصوبات شوراي مرکزي 111ماده
  هزینه هاي سازمان 112ماده
  نابع تأمین هزینه هاي سازمانم 113ماده
  وظایف و اختیارات شوراي مرکزي 114ماده

  رئیس سازمان: فصل نهم
  رئیس شوراي مرکزي 115ماده
  وظایف و اختیارات رئیس سازمان 116ماده

  مقررات متفرقه: فصل دهم
شوراي بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاري خدمات  117ماده

  مهندسی
  عوارض پروانه اشتغال 118ماده
  درآمد و هزینه 119ماده
  تسهیالت الزم 120ماده
  محل استقرار نهادهاي سازمان 121ماده
  بررسی عملکرد نظام مهندسی استان 122ماده
  موارد سکوت یا ابهام 123ماده
  اجرا و نظارت بر طرح هاي عمرانی  124ماده

  

  تغییر کرده است "وزارت راه و شهرسازي"به  "وزارت مسکن و شهرسازي"، کلیه عبارات 2/12/1394در اصالحیه مورخ : توضیح 
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  کلیات: فصل اول
  :روند هاي زیر در معانی مشروح مربوط به کار می نامه عبارت در این آیین - 1ماده  
  .1374مصوب  - قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : قانون 
  .شهرسازي ساختمان وهاي  امور فنی و مهندسی، معماري و شهرسازي، بخش: مهندسی ساختمان 
  .سازمان نظام مهندسی ساختمان: سازمان 
  .سازمان نظام مهندسی ساختمان استان: نظام مهندسی استان 
  .پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی: پروانه اشتغال 
برداري و  برقی، شهرسازي، نقشهتأسیسات  هاي اصلی مهندسی شامل معماري، عمران، تأسیسات مکانیکی، رشته: هاي اصلی رشته 

  .ترافیک
  .هاي اصلی هاي مرتبط با رشته رشته: هاي مرتبط رشته 

   

هاي مهندسی  سایر خدمات فنی در بخش اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی براي امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و -  2ماده 
هاي مسکن و شهرسازي و کشور تعیین و اعالم شده و  وسیله وزارتخانهقبلی به  کنون در اجراي قوانین هایی که تا در محل ،ساختمان

وزارت کشور مشخص و آگهی  وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از  وسیله هایی که به ها و محل شهرها و شهرستان همچنین در
  .اي ضروري است خواهد شد، داشتن مدرك صالحیت حرفه

  :شود مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز میصالحیت موضوع این ماده در  - 1تبصره  
  در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی -الف  

  هاي فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی در مورد کاردان -ب 
  در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی -پ 
  ن ماهر از طریق پروانه مهارت فنیان و کارگرادر مورد استادکار -ت 
  )حقوقی (در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی  -ث 
  )حقوقی (غال به کار کاردانی فنی حقوقی از طریق پروانه اشت در مورد اشخاص -ج 

اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازي صادر  هاي کار و امور اجتماعی و سایر پروانه وزارتپروانه مهارت فنی به وسیله  - 2تبصره  
  .شود می

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
  :شود مکرر به آیین نامه الحاق می 2متن زیر به عنوان ماده 

کردن آن هستند به شرح زیر  لحاظ مهندسی خود ملتزم به رعایت و اي که همه اشخاص در ارائه خدمات ل اخالق حرفهواص: مکرر  2ماده 
  :باشد می

رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام  .1
 .تعارض منافع

اشخاص  اي و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و مهندسی به نحو حرفه انجام خدمات .2
 .ثالث مغایرت داشته باشد

ر عرضه اي د نیت و منطبق بر دانش حرفه رفتار شرافتمندانه، مسئوالنه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن .3
 .مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداري از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد خدمات

 .رفتاري که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشداحتراز از  .4
 .مایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آوردهمزمان اموري که زمینه و موجبات ناجتناب از تکفل  .5

اي  نامه رفتار حرفه اساس نظامهندسی موضوع قانون، بر هاي م رعایت یا نقض اصول فوق در حرفهول ممصادیق رفتارهاي مش
هاي  ساختمان و تشکلاخالقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسی 

  .شود وزیر راه و شهرسازي ابالغ میقانونی و رسمی مرتبط با حرفه، با تصویب 
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هاي اخذ  اي اخالقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمون نامه رفتار حرفه ظامنامه، ن االجرا شدن این تصویب از تاریخ الزم -1تبصره 
  .شود نامه افزوده می آیین) 5(کار مهندسی موضوع ماده  پروانه اشتغال به

بندي به اخالق  به پاي هی متشکل از مهندسان موجه و مشهورمدیره، کارگرو در هر سازمان استان با انتخاب هیأت -2تبصره
ها در  این کارگروه. شود اي تشکیل می کارگروه ترویج و پایش اخالق حرفههاي اصلی مهندسی تحت عنوان  در رشتهاي  حرفه

   :دار وظایف زیر خواهند بود کند عهده چارچوب ترتیباتی که شوراي مرکزي معین و ابالغ می
 .دسی ساختمان به اعضاي سازمان استاناي اخالقی در مهن نامه رفتار حرفه اي و نظام آموزش و ترویج اصول اخالق حرفه .1
گیري رعایت آن به وسیله اعضاي سازمان استان و  اي و همه پایش مستمر و ارزیابی ادواري میزان رعایت اخالق حرفه .2

 .نها و ارسال آن براي انتشار عمومی در ارکان نظام مهندسی در سطح کشوریص موانع توسعه آن و پیگیري رفع آتشخ
اي اخالقی به شوراي مرکزي براي ارائه به  صالحات اعم از تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهاي رفتار حرفهپیشنهاد اعمال ا .3

  .وزارت راه و شهرسازي
  

همچنین مراجع صدور مجوزهاي مربوط به  سازي و شهرسازي و ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك شهرداري – 3ماده 
براي صدور پروانه یا  2در ماده هاي مندرج  کنترل، نظارت و نظایر آن در محل به مراجع صدور مجوزهاي مربوط  تفکیک اراضی و سایر

ت و یدارنده پروانه اشتغال و در حدود صالح پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی  هایی را خواهند مجوزهاي مذکور تنها نقشه
 نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صالحیت و ظرفیت  کنترل و هاي الیتفع شده باشد و براي انجام ءظرفیت مربوط امضا

  .توان استفاده نمود اشتغال آنها می
  .ستای مستثن شود از مفاد این ماده ها تهیه می نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداري -تبصره  

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
  .شود اضافه می "کنترل و نظارت"و "کنترل، نظارت و نظایر آن"هاي  ، پیش از عبارت"اجرا"، واژه  3در ماده 

 
   

  پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال: فصل دوم
  پروانه اشتغال به کار مهندسی: الف 
توانند از طریق تقاضاي  می هاي مرتبط رشته هاي اصلی یا در هر یک از رشته ،دارندگان مدرك تحصیلی کارشناس و باالتر -  4 هماد 

 قبیل توجه به مدارك تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از مهندسی با  صدور پروانه اشتغال به کار
وزش و ی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آمآزمایشگاه نگهداري، کنترل و بازرسی امور  برداري، هرهطراحی، محاسبه، نظارت، اجراء، ب

  .نمایند تحقیق درخواست تشخیص صالحیت
   

هاي  به کارآموزي و گواهی قبولی در آزمون براي صدور پروانه اشتغال عالوه بر دارا بودن مدرك تحصیلی، گواهی اشتغال - 5ماده 
  :استتخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرك به شرح زیر ضروري  هاي رشته اي در مربوط و سابقه کار حرفه

  .سال کارآموزي یا سابقه کار) 1(دکتري با حداقل  دارندگان مدرك علمی -الف  
  .سال کارآموزي یا سابقه کار) 2(دارندگان مدرك کارشناسی ارشد با حداقل  -ب 
  .سال کارآموزي یا سابقه کار) 3(دارندگان مدرك کارشناسی با حداقل  -پ 

   

شناخته خواهد شد که توسط واحدهاي فنی  عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبرکار و تجربه  گواهی اشتغال به -  6ماده 
 هاي موضوع قانون، شرکت يها هاي حقوقی شاغل در رشته ها، شخصیت دولت، شهرداري یا وابسته به  هاي دولتی ها، سازمان وزارتخانه

باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از  می شخص حقوقیکار مهندسی  ساختمانی یا مهندسان مشاور که داراي پروانه اشتغال به
در گواهی اشتغال   .استان تأیید و صادر شده باشد ی کار مهندسی و یا توسط نظام مهندس اشتغال به ده سال سابقه کار و داراي پروانه

  :مذکور موارد زیر باید درج شود
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  .آن اشتغال داشته است اي که متقاضی در نام، محل و مشخصات پروژه -الف 
  .مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار -ب 
  .نام و مشخصات تحصیلی متقاضی -پ 
  .نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی -ت 

   

وزارت مسکن و شهرسازي تهیه شده و حاوي  متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضاي کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط - 7ماده 
  .همراه با مدرك زیر تسلیم نماید ،باشد، تکمیل نموده نماید نیز می متقاضی باید تعهد و رعایت  نکات ضروري که

توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد  هی و رشته و درجه علمی آن صریحاًفتوکپی مصدق مدرك تحصیلی که ارزش دانشگا -الف  
  .راي مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شودباطمینان به صحت آن  گرفته باشد، به کیفیتی که تصویب و تأیید قرار

  .نامه مقرر شده است این آیین 6گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده  -ب 
  .گواهی قبولی در آزمون -پ 
  .فتوکپی کارت کد اقتصادي متقاضی -ت 
  .فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال -ث 
  .مدارك عضویت نظام مهندسی استان مربوط -ج 
  .مدارك هویت به ترتیبی که در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است -چ 
  .صدور این گونه مدارك الزامی باشد نامه و یا قوانین حاکم بر آنها به موجب مقررات این آیین هسایر مدارکی که ارائ -ح 

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
  :تلقی می شود) خ(قبلی به عنوان بند ) ح(اضافه می شود و بند  7به ماده ) ح(متن زیر به عنوان بند 

  .کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت -ح
   

آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک  وزارت مسکن و شهرسازي پس از بررسی تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضمیمه - 8ماده 
ذکر  روز با 15خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارك، مراتب را ظرف  درخواست را صادر پروانه اشتغال مورد  صول،وماه از تاریخ 

  .خواهد نمود تقاضی اعالمنواقص به طور کتبی به م
تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به  وزارت مسکن و شهرسازي در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول -تبصره  

 براينظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را   .استان محول خواهد کرد  عهده نظام مهندسی
  .صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال خواهد کرد

 
اند به طور فردي یا به  تشخیص صالحیت شده اشخاص حقیقی داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که - 9ماده  

م به شخص یا اشخاص حقیقی فاتر مهندسی قائد  .اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند توانند مشترك می  طور مشترك با مسئولیت
قانون ) 96(اشخاص مذکور موظف به نگهداري دفاتر قانونی بر اساس ماده   .آن قابل واگذاري نیست باشد و امتیاز داراي پروانه اشتغال می

که عضو دفتر  ه پروانه اشتغالتوانند با توجه به حدود صالحیت افراد دارند دفاتر مهندسی مذکور می  .باشند مستقیم می هاي مالیات
  .صالحیت بنمایند  باشند از وزارت مسکن و شهرسازي درخواست می
 

که حداقل دو نفر  یک یا چند رشته مشروط بر این توانند در می ،ه مدارك به شرح زیرحقوقی با دارا بودن شرایط و ارائ اشخاص - 10ماده  
  .مهندسی یا کاردانی باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایندبه کار  پروانه اشتغال  از مدیران آن داراي

  .الذکر فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق -الف  
نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و  یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوي آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک -ب 

  .باشند مدیران و کسانی که داراي حق امضا می آن در مورد انتخاب مدیر یا  دارك مربوط به ثبتم
  .صورت وجود مدارك مربوط به احراز صالحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در -پ 
  .فتوکپی کارت کد اقتصادي متقاضی -ت 
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  .پروانه اشتغالفیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور  -ث 
  .ه مدارك عضویت در نظام مهندسی استانارائ -ج 
  .شده باشد هر نوع مدارك دیگري که در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاصی حقوقی تعیین و مقرر -چ 

شود و در صورتی  صادرکننده پروانه اشتغال اطالع داده ه به مرجعیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماتغییرات اساسنامه یا ترک -تبصره  
مدیریت شخص حقوقی  باشند از اطالع داده نشود و یا مدیرانی که داراي پروانه اشتغال شخص حقیقی می موقع که تغییرات مذکور به

  .اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند تواند حسب مورد پروانه می  خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازي
  

  و ظرفیت اشتغال حدود صالحیت -ب 
براي متقاضیان پروانه اشتغال، با   .شود و ارشد صادر می 1 ، پایه2، پایه 3پایه  ،پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه - 11ماده  

 2به پایه 3پایه جهت ارتقا از   .شود صادر می 3پایه پروانه اشتغال  5در ماده  داشتن سوابق تجربی یا کارآموزي به میزان مندرج
آزمون مربوط  در اي در پایه قبلی و موفقیت سال سابقه کار حرفه 6 به ارشد 1پایه سال و از  5، 1به پایه  2پایه سال و از  4داشتن

  .ضروري است
ار بیشتر باشند و یا با داشتن سوابق ک اصلی می هاي اشخاصی که در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته -  1تبصره  

نامه  این آیین نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابالغ آیین این 5 از میزان مندرج در ماده
تر  ن در یک درجه پایینن آزموبندي و بدو اي طبقه تجربه حرفه نمایند، با احتساب سنوات  جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه

اي و  سنوات تجربه حرفه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به  االجل مذکور مراجعه که بعد از ضرب صورتی د گرفت و درقرار خواه
  .در آزمون هر یک از درجات مذکور تعیین خواهد شد موفقیت

رشد شوراي مرکزي سوابق و شرایط مهندسی ا این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه) 1(در ظرف یک سال موضوع تبصره  -  2تبصره  
اي، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازي معرفی  حرفه پس از تأیید صالحیت  متقاضیان را بررسی و

ان مهلت پس از پای  .کار خود ادامه دهند به 1توانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه  اشخاص مذکور می  .کند می
  .نامه خواهد بود نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آیین مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور

به طور یت تناسب مورد نیاز جامعه به آن رعا د متقاضیان هر درجه واوزارت مسکن و شهرسازي موظف است با توجه به تعد - 3تبصره  
  .هاي مربوط اقدام کند برگزاري آزمون زمانی معین نسبت به  مستمر در فواصل

بودجه تشخیص صالحیت و تعیین ظرفت شده  وسیله سازمان برنامه و الحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که بهتعیین حدود ص - 4تبصره  
 سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابالغبه طور مشترك توسط وزارت مسکن و شهرسازي و  دستورالعملی خواهد بود که  شوند، مطابق یا می

  .شود می

   

هاي مهندسی بر  فعالیت مهندسی ساختمان در ،به منظور تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال - 12ماده 
  .شود تقسیم می "د "و  "ج"، "ب"، "الف" ،حجم کار به چهار گروه  اساس پیچیدگی عوامل و

  :شوند به ترتیب زیر تقسیم می براي تعیین فعالیتهاي مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه - 1تبصره  
  .متر مربع) 600(زیربناي  ارتفاع از روي زمین یا حداکثر هطبق 2تا  1با مقیاس کاربري محله  "الف "گروه  
  .متر مربع) 2000(زیربناي  طبقه ارتفاع از روي زمین یا حداکثر 5تا  3محله با مقیاس کاربري  "ب"گروه  
  .متر مربع) 5000(زیربناي  طبقه ارتفاع از روي زمین یا حداکثر 10تا  6با مقیاس کاربري منطقه  "ج"گروه  
  .تر مربعم) 5000( طبقه ارتفاع از روي زمین یا بیش از 10با مقیاس کاربري شهر بیش از  "د "گروه  
هاي ساختمانی مندرج  سازه براي تمام گروه تهیه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماري و نظارت - 2تبصره  

  :باشد جدول موضوع این ماده می الزامی و به شرح  این ماده 1در تبصره 
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  طبقه بندي صالحیت براي هر یک از گروه هاي ساختمان                 

  صالحیت                     
  ها گروه ساختمان

  تهیه طرح
  :معماري توسط

 انجام محاسبات
  :سازه توسط

نظارت بر طرح معماري 
  :توسط

نظارت بر اجراي سازه 
  :توسط

  مهندس معمار  "الف"گروه 
  یا باالتر 3پایه 

  مهندس عمران
  یا باالتر 3پایه 

مهندس معمار یا عمران 
  یا باالتر 3پایه 

عمران یا معمار مهندس 
  یا باالتر 3پایه 

  مهندس معمار  "ب"گروه 
  یا باالتر 2پایه 

  مهندس عمران
  یا باالتر 2پایه 

  مهندس معمار
  یا باالتر 3پایه 

  مهندس عمران
  یا باالتر 3پایه 

  مهندس معمار  "ج"گروه 
  یا باالتر 1پایه 

  مهندس عمران
  یا باالتر 1پایه 

  مهندس معمار
  یا باالتر 2پایه 

  مهندس عمران
  یا باالتر 2پایه 

  مهندس معمار  "د"گروه 
  ارشد

  مهندس عمران
  ارشد

  مهندس معمار
  یا باالتر 1پایه 

  مهندس عمران
  یا باالتر 1پایه 

   

شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسی  هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و در محل
   .شود داراي صالحیت استفاده می دیگر یا کاردانهاي  هاي مرتبط یا رشتههاي  رشته

سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب  صالحیتحدود بندي سایر فعالیتهاي مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین  گروه - 3تبصره 
  .گردد میشود تعیین  شهرسازي تهیه و ابالغ می وزارت مسکن و  وسیله دستورالعملی که به

 
به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب  هاي مختلف و در هر استان ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته - 13ماده  

  .شود تعیین می  وزارت مسکن و شهرسازي
وظفند حدود صالحیت و ظرفیت مجوزهاي مربوط م و سایر ،دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادرکننده پروانه ساختمان -تبصره   

  .نمایند اشتغال را رعایت  اشتغال مندرج در پروانه
  

تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق  حدود صالحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد - 14ماده  
 یهاي تسلیم خواهد گرفت و در مواردي که نقشهوزارت مسکن و شهرسازي صورت  دستورالعمل صادر شده توسط  بقطشخص حقوقی 

 بشود باید بر حس نظارت می و یا تعهد ءساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا  و سایر مراجع صدور پروانه به شهرداریها
هاي  اجراي آن، تهیه طرحاجراي آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر   بر الزامی بودن هر یک از موارد تهیه طرح معماري و نظارت

مهندسان داراي پروانه اشتغال تهیه،  توسط  ها و محاسبات فنی مکانیکی و برقی و نظارت بر اجراي آنها و نظایر آن و نقشه تأسیسات
  .یا تعهد نظارت شودو  ءامضا

 
به استثناي شهرداریها که به طور قانونی دولتی  مومی غیرعدر مورد شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي  - 15ماده  

فنی خاص،  باشد و اقدام به تأسیس واحدهاي سازمانی کارهاي اجرایی ساختمانی به عهده آنها می نقشه و انجام  وظیفه تهیه و یا تأیید
که تشکیالت سازمانی آنها به نموده باشند، مشروط بر این  کشور براي انجام این قبیل امور  چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف

مجوزها و و  ه مداركه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائپروان  رسیده و مسئول واحد فنی آنها داراي دار تصویب مراجع صالحیت
شخص نامه پروانه اشتغال  این آیین  به ترتیب مقرر در براي هر یک از واحدهاي سازمانی فنی تابع آنها ،دار مصوبات مراجع صالحیت
  .حقوقی صادر خواهد شد

  
س مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع یا رئی مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل -  16ماده  

است  رسیدهواحدهاي فنی مربوط که داراي پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضاي آنها  نامه به عهده مسئوالن آیین این 15ماده 
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همچنین امضاي وي رافع مسئولیت   .نخواهد شد تغییر سمت وي، ساقط باشخص امضاکننده بوده و   خواهد بود و این مسئولیت قائم به
  .نخواهد بود ،اند تعهد نظارت کرده یا ءمهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا

 

پاسخ به استعالمات مراجع ذیصالح در خصوص  1368قانون نظام صنفی مصوب  1ماده  1با توجه به اصالحیه تبصره  -  17ماده  
خدمات هاي  هاي مهندسان مشاور و شرکت رکتو ش یشرکتهاي تأسیساتی و تجهیزات هاي ساختمانی، شامل شرکت  اشخاص حقوقی

همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی  اشد وب فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می  سایر مؤسساتی که ارایه خدمات و مهندسی و
  .و شهرسازي عمل خواهد نمود  وزارت مسکن آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل

   

رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن - 18ماده 
 .حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازي دریافت دارند حقیقی و در مورد اشخاص  مقرراحراز کلیه شرایط 

  .شود در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صالحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج 

  

شماره  و مهري خواهد بود که در آن نام کامل ور همراه باها و اسناد تعهدآ امضاي مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه - 19ماده  
  .رشته و کد اقتصادي درج شده باشد عضویت نظام مهندسی،  پروانه اشتغال و شماره

 

   

قط فباشند یا بعداً صالحیت جدید کسب نمایند  می براي متقاضیانی که در بیش از یک رشته داراي شرایط اخذ پروانه اشتغال - 20ماده 
صالحیت شده  هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین ها و تخصص پروانه اشتغال مذکور رشته شود و در می  پروانه اشتغال صادریک 

  .درج خواهد شد  است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها
  

یا تمدید پروانه و همچنین  صدور یا تجدید ،ها تخصص ها و در مورد تمام یا بعضی از رشته تواند وزارت مسکن و شهرسازي می - 21ماده  
    .و تخصصی نماید عمومیگذراندن آزمونهاي  موکول به  را یپایه مهندس ارتقاء

  

وزارت مسکن و شهرسازي   .است ص تعیین شده معتبرو تخصپروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته  - 22ماده
در   و ،ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط الزممکلف است در صورت 

تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در   .وجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر دالیل به متقاضی اعالم نماید صورت رد تقاضا یا
  .شود غال درجمحل مخصوصی از متن پروانه اشت

نی کمتر یتمدید پروانه اشتغال محدود به مدت مع در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارك الزم جهت صدور یا تجدید یا - 1تبصره  
  .شد اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهاي زمانی مدارك مذکور تعیین و درج خواهد صورت مدت سال باشد، در این 3از 

در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه  در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که - 2تبصره  
  .مراتب را به طور کتبی به اطالع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند نماید، مکلف است  ستفادها اشتغال خود

 

  :آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار دورد فاقمدر موارد زیر پروانه اشتغال حسب  - 23ماده  
  .فوت دارنده پروانه اشتغال -الف  

  .حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد -ب 
  .انقضاي مهلت ظرف مدت یک ماه از تاریخعدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر  -پ 
تا انقضاي مدت محرومیت  ،حقوق اجتماعی باشد دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از ،محکومیت قطعی - ت 

  .از حقوق اجتماعی
انتظامی نظام مهندسی محکوم به شوراي  در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعی شوراي انتظامی استان یا -ث 

  .مدت محرومیت از کار  محرومیت از کار شود، در
  .قانونی وزارت مسکن و شهرسازي هاي ها و اطالعیه تصمیم وزیر مسکن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابالغیه -ج 
  .قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن -چ 
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  .زم در خصوص اشخاص حقوقیانحالل یا فقدان شرایط ال -ح 
حق استفاده از پروانه اشتغال   اعتبار آن معلق شده است، دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا -تبصره  

) موجود  فع تخلفاتآن هم مشروط به رعایت مقررات و ر (به عهده گرفته است  هایی که قبل از آن را جز براي ادامه کارها و مسئولیت
  .داشت نخواهد

و مرجع صادرکننده موظف  ،المثنی بنماید تواند تقاضاي صدور ، صاحب پروانه اشتغال میشود چنانچه پروانه اشتغال مفقود - 24ماده  
 باشد، نسبت به صدورتقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده  مدت سه ماه از تاریخ  خواهد بود پس از انقضاي

  .المثنی اقدام نماید
   

 .است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی 1287با توجه به ماده  - 25ماده 
   

  

  پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی: فصل سوم
تجربی در صورت قبول در آزمون علمی و عملی  براي دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران -  26ماده  

  :شود صادر می به شرح زیر 1و پایه  2پایه  ،3پروانه اشتغال در سه درجه پایه  حسب مورد هاي موضوع قانون رشته ، در یکی ازمربوط
  :هاي موضوع قانون با یکی از رشته اردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی دربراي دارندگان مدرك ک -الف  

  .3کاردانی پایه  کار پروانه اشتغال به سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك کاردانی در رشته مربوط، 5داشتن  -
در آزمون مربوط  موفقیتکار در پایه قبلی و  سال سابقه 6داشتن  1پایه به  2سال و از پایه 4داشتن  2به پایه  3از پایه  ءجهت ارتقا -

  .ضروري است
  :هاي موضوع قانون با رشته ها و مؤسسات دولتی در یکی از براي دارندگان مدرك کاردانی فنی سایر وزارتخانه -ب 
  .3 کاردانی پایه به کارپروانه اشتغال  ،سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك کاردانی در رشته مربوط 6داشتن  -
سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط  سال 6داشتن  1به پایه  2سال و از پایه  4داشتن  2به پایه  3 از پایه ءجهت ارتقا -

  .ضروري است
  :هاي موضوع قانون با براي دارندگان مدرك دیپلم فنی در یکی از رشته -پ 
  .3اشتغال به کار تجربی پایه  سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه 7داشتن  -
سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط  6داشتن  1به پایه  2سال و از پایه  5داشتن  2به پایه  3از پایه جهت ارتقاء  -

  .ضروري است
  :قانون با هاي موضوع مدارك تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته براي دارندگان سایر -ت 
  .3روانه اشتغال به کار تجربی پایه مربوط، پ سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارك تحصیلی و تجربی در رشته 8داشتن  -
سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط  6داشتن  1به پایه  2سال و از پایه  5داشتن  2به پایه  3جهت ارتقاء از پایه  -

  .ضروري است
و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و  نامه این آیین 6مندرج در ماده  كها و مدار سابقه و تجربه مفید حسب گواهی -تبصره  

  .شود شهرسازي احراز می
   

مدارك زیر در تهران به وزارت مسکن و  نامه باید تقاضاي کتبی خود را همراه با متقاضیان موضوع این فصل از آیین - 27ماده 
  :شهرسازي استان تسلیم نمایند مسکن و  شهرسازي و در استانها به سازمان

  .ا با تعیین تصریح رشته و گرایش آنکاردانه مصدق مدرك تحصیلی که به تأیید مراجع ذیصالح رسیده است و در مورد تصویر -الف  
  .نامه این آیین 6گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده  -ب 
  .ه مدرك قبولی در آزمون علمی و عملیارائ -پ 
  .فتوکپی کارت کد اقتصادي متقاضی -ت 
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  .فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال -ث 
  .در صورت تأسیس تشکیالت مذکور ،اي مربوط کل حرفهمدارك عضویت در تش -ج 
  .ه مدرك هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده استارائ -چ 
  .ه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروري استسایر مدارکی که ارائ -ح 

   

سراسر کشور یکسان و متحدالشکل  درعنداللزوم مصاحبه حضوري و نحوه برگزاري آزمون و سئواالت علمی و تجربی  - 28ماده 
مسکن و شهرسازي استان قرار  هاي االت به صورت کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازي تهیه و در اختیار سازمانؤس  .باشد می
شدگان و  پذیرفتهتصحیح اوراق و اعالم اسامی   .استان آزمون برگزار شود همکاري نظام مهندسی  گیرد، تا با نظارت مستقیم و می

پس از   .شهرسازي استان است  تهران با وزارت مسکن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسکن و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در
  .خواهد شد اي در برگزاري آزمونها از همکاري تشکیالت مذکور استفاده تأسیس تشکیالت حرفه

   

مهندسی در بخش  تجربی فعالیتهاي فنی اي و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران به منظور تعیین حدود صالحیت حرفه - 29ماده 
سپس با   .شود تقسیم می "ج"و  "ب"، "الف  "کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه  پیچیدگی عوامل و حجم  اجراي ساختمان بر اساس

متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صالحیت و ظرفیت  اي و توانایی ك تحصیلی و سوابق کار حرفهتوجه به پایه پروانه اشتغال و مدر
پروانه اشتغال  تعیین و در شود  دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازي تهیه و ابالغ می پروانه اشتغال طبق  اشتغال دارنده

  .شود درج می
در انقضاي مدت، در صورت وجود شرایط الزم قابل  سال است و 3جربی مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار ت - 30ماده  

 .تمدید است
   

اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد  یا معلق شدن ،کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار - 31ماده 
  .مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است  مقررات غیر اینها تابع صدور و

   
مانند دارندگان  ،اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز اي و انضباطی دارندگان پروانه مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه - 32ماده 

با  شوراي انتظامی استان و مرجع تجدید نظر ،اي مربوط تشکیالت حرفهاست لکن پس از تأسیس  مهندسی  پروانه اشتغال به کار
کننده قرار  گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این  همکاري و هماهنگی تشکیالت مذکور اقدام

شهرسازي  ربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن واي م حرفه  توجه به پیشنهادات تشکیالت شود با ءگیرد و یا باید از آن استثنا
  .به شوراي انتظامی استان و مرجع تجدید نظر ابالغ خواهد شد

   
  

  نظارت و کنترل ساختمان: فصل چهارم
هاي  اجراي تمامی ساختمانها و طرح مسئولیت نظارت عالیه بر اجراي ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و -  33ماده  

مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و  شهري که اجراي ضوابط و  سازي و عمران كشهرسازي و شهر
  .داد هاي الزم را به افراد جامعه خواهد آگاهی  ها، مذکور با انتشار اعالمیه و اطالعیه شهرسازي است و وزارت

   
ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعالم  هاي هاي تفکیک زمین و متن پروانه نقشه شهرداریها موظفند در متن تأییدیه - 34ماده 

و  کننده، تاریخ تصویب هاي جامع، تفصیلی و هادي را که شامل نام مرجع تصویب مصوبات طرح مشخصات  ،درباره کاربري و تراکم اراضی
  .شماره و تاریخ ابالغیه قانونی است ذکر نمایند
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روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از  نخستین کنند موظفند از مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می - 35ماده 
 و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل کارگاه نگهداري به مهر شهرداري  نقشه ساختمان ممهور شده

  .در اختیار آنها گذاشته شود  وران کنترل ساختماننمایند تا در صورت مراجعه مأم
توانند در هر موردي که با تخلف مواجه  می هاي دولتی و غیر دولتی ها و دستگاه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان -  36ماده  

 ت خود را به وزارت مسکن ودهند، شکایت یا اطالعا شهرسازي و مقررات ملی ساختمان می ضوابط و مقررات  شده یا احتمال تخلف از
  .شهرسازي در استان ارسال یا تسلیم نمایند  شهرسازي در تهران و سازمان مسکن و

   
اي، سرزده و  رأساً به صورت کنترل نمونه وزارت مسکن و شهرسازي یا سازمان مسکن و شهرسازي استان، ساختمانها را - 37ماده 

قانون  35و  34دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد  بازرسی قرار می وشکایت مورد رسیدگی   موردي یا پس از دریافت
از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه  مستندات دستور اصالح یا جلوگیري  و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دالیل و

  .نماید ذیربط ابالغ می ساختمانی و مهندس مسئول نظارت
   

موظفند در صورت درخواست، حسب ) 34(ماده  قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در 35منظور اعمال نظارت موضوع ماده  به – 38ماده 
برخورد  اختیار وزارت مسکن و شهرسازي قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی هاي فنی الزم را در نقشه  مورد اطالعات و

 یمهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان اصالح یا جلوگیري از ادامه کار را به  و مستندات دستورنماید با ذکر دالیل 
  .باشند می اجراي این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاري  در .موضوع قابل پیگیري است ذیربط ابالغ نماید و تا رفع تخلف،

   
هایی که مشمول  و شهرداري در محل هاي نظام مهندسی استان سازمان مسکن و شهرسازي استان موظف است با همکاري - 39ماده 
 در زمینه طراحی و اجراي ساختمان اقدام) تیپ (هاي همسان  قانون نسبت به تهیه طرح) 36(در اجراي ماده   باشند، قانون نمی 4ماده 
  .نماید

دهند و چنانچه متقاضی براساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان  را در اختیار متقاضیان قرار می هاي مذکور شهرداریها نقشه 
  .مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند موظفند با رعایت سایر  بنماید، شهرداریها

   
سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و  ام مهندسی و اصالحبه منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز براي توسعه نظ - 40ماده 

کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصالح قوانین،  مقتضیات محلی و ارتقاء متناسب با امکانات و  گسترش آن در سطح کشور،
 7در سطوح مختلف، شورایی مرکب از  آموزشی هاي اداري و اجرایی و تدوین برنامه  هاي قانونی، اصالح روشها و ساختار نامه آیین تدوین

س اعضا و رئی  .شود وزارت مسکن و شهرسازي تشکیل می  درمهندسی و کنترل ساختمان  وراي توسعه نظامشعضو تحت عنوان 
  .شود در وزارت مسکن و شهرسازي تشکیل می شوراي مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازي انتخاب و دبیرخانه شوراي مذکور

  
   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان: فصل پنجم
خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور  اي تر مهندسان در انتظام امور حرفه به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع - 41ماده  

  .شود تشکیل می "ساختمان نظام مهندسی سازمان "سازمانی تحت عنوان 
شوراي انتظامی نظام  "و  "یس سازمانرئ" ،"شوراي مرکزي "، "هیأت عمومی " ،"نظام مهندسی استان "ارکان سازمان متشکل است از  

 ."مهندسی
   

بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر  سازمان و نظام مهندسی استانها داراي شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی - 42ماده 
  .باشند می  مؤسسات غیر انتفاعی
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مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط  داوطلب عضویت از بین 50براي تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل - 43ماده 
  .باشند، ضروري است هاي آن تبصره قانون و 6ر در ماده مقر

در نظام مهندسی هاي مرتبط  رشته هاي اصلی و اشخاص حقیقی در عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته -تبصره  
  .دارند رأي حقیقی عضو، حق در مجامع عمومی فقط اشخاص استان بالمانع است ولی

   
  :است عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر - 44ماده 

  .مرتبط هاي هاي اصلی یا رشته دارا بودن مدرك کارشناسی یا باالتر در یکی از رشته -الف  
حوزه استان مقیم باشد، به طوري که فعالیت  متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در -ب 

  .اقامت غالب وي در آن استان باشد متمرکز بوده و  اي وي در آن استان حرفه
  .عضویتنداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضاي  -پ 
شود، در  تصویب و ابالغ شده یا می که از طریق نظام مهندسی استان یا شوراي مرکزي یدادن تعهد نسبت به انجام وظایف - ت 

  .نامه اجرایی آن ینآئ  چهارچوب اهداف قانون و
  .هاي مصوب مربوط پرداخت ورودیه و حق عضویت ساالنه طبق تعرفه -ث 
خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در  طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرارتنظیم و تسلیم تقاضاي عضویت،  -ج 

  .فرم مذکور
   

مرجع . مهندسی استان تسلیم خواهد نمود تقاضاي خود را به دبیرخانه نظام ،متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان - 45ماده 
واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص تقاضاي  روز به )15( ظرف  مذکور مکلف است حداکثر

نظر خود  کافی تشخیص دهد شرایطفاقد  اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را  نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او دهد،
  .نماید  کتبی به متقاضی ابالغ را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و

   
عللی که  ،شود و در هر زمان عضویت آنها قطع می شوند، در موارد زیر م مهندسی استان پذیرفته میویت نظاکسانی که به عض - 46ماده 

  .بنا به تقاضاي متقاضی عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت .شده است بر طرف شود  موجب قطع عضویت
  .نقل مکان به استان دیگر -الف  

  .استان یعضویت نظام مهندس استعفا از -ب 
  .نامه یناین آئ 44سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده  -پ 
  .اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف - ث

به آن نیز خواهد بود، ولی برقراري مجدد  قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهاي وابسته -تبصره  
  .یا صدور حکم مجدد خواهد بود ،نهادهاي مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب برقراري مجدد عضویت در  جبعضویت، لزوماً مو

  

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
به ماده مذکور الحاق و تبصره  2اصالح و متن زیر به عنوان تبصره  "تغییر اقامتگاه"به عبارت  "نقل مکان"عبارت  46ماده ) الف(در بند 

  :تلقی می شود 1قبلی به عنوان تبصره 
هیأت مدیره موظف است اشخاص حقیقی . احراز شرایط و مدارك عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیأت مدیره است -2تبصره

در صورت احراز هر یک از شرایط فوق، به . به عضویت نظام مهندسی استان بپذیردیا حقوقی داراي شرایط عضویت را با اخذ مدارك الزم 
  .صورت مستند، این عضویت توسط هیأت مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هر یک به فاصله پانزده روز، قطع می شود

   

استان را دارا باشد و در مواقعی که  نظام مهندسی تواند در آن واحد عضویت بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی نمی - 47ماده 
کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی  می به استان دیگر تغییر  اقامتگاه شخص از یک استان

مدارك مربوط به نظام مهندسی استان  کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با  تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و استان و
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. مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است  نظام سازمان مذکور کارت عضویت در فاصله شش ماه. شود محل صدور آن فرستاده می
تقالی سوابق عضو انپرونده و   دسی استان جدید رونوشتی ازمهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهن همچنین نظام

  .براي نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد
   

مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان  در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام - 48ماده 
 در. شود، پذیرفته شوند مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازي تعیین می عضویت نظام  توانند به حوزه آن استان می

هر . به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد توسط نظام مهندسی استان مجاور که  این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز
مهندسی  نظاممربوط اقدام به برگزاري اولین دوره انتخابات و تشکیل   سازمان مسکن و شهرسازي گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید

  .استان خواهد کرد
   

 شهرسازيانتخابات در استانها به وسیله وزارت مسکن و  به منظور تشکیل سازمان در استانها وفق قانون اولین دوره برگزاري - 49ماده 
قانون کلیه  بقگیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان ط نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می موجود  با همکاري سازمانهاي

با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت  به نظام مهندسی استان  امکانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود
  .شود می مذکور منتقل و تحویل

   
  :باشد عضویت در نظام مهندسی استان داراي امتیازاتی به شرح زیر می - 50ماده 

  .پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایطدریافت  -الف  
  .شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن -ب 
و هیأتهاي وابسته به نظام مهندسی  امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شوراي مرکزي و سایر مجامع و کمیسیونها - پ 

 .استان
از جمله حفظ . دهد قرار می ءدر اختیار اعضا تسهیالت و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهاي خوداستفاده از  - ت 

 ه خدمات مشاوره حقوقی،مقابل تعرض به آنها از طریق ارائ مهندسی استان و دفاع در اي اعضاي نظام حرفه  حقوق و شئون و حیثیت
  .مالی، فنی و غیره

  .ءفنی اعضا هاي علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور باال بردن دانش یگاهاستفاده از پا -ث 
  .شود استفاده از تسهیالت قانونی، که براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم می -ج 
  .قانون 27استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده  -چ 
  .استفاده از خدمات مالیاتی -ح 

   
  :شود ظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین میارکان ن - 51ماده 

  ،مجمع عمومی -الف  
  ،هیأت مدیره -ب 
  ،بازرسان –ج 

  .شوراي انتظامی استان -د  
مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمایندگی  تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می 

  .خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید از وظایف مستمر  بخشیدایر و انجام تمام یا 
   

  مجمع عمومی: الف 
استان داراي مدارك تحصیلی در  یمهندس مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام - 52ماده  

  .شود که اصالتاً یا وکالتاً حق رأي دارند تشکیل می ،معتبر هاي مرتبط و کارت عضویت رشته  هاي اصلی یا رشته
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ضمیمه برگه اعطاي نمایندگی نمایند و  کنند، باید کارت عضویت خود را نیز اعضایی که حق رأي خود را تفویض می - 1تبصره  
  .شرکت کنند  گیري توانند جداگانه در رأي نمی

ل نشده باشد، به منظور برگزاري یتشک یساختمان به موجب قانون آزمایشدر استانهایی که هنوز سازمان نظام مهندسی  - 2تبصره  
  .استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد مسکن و شهرسازي  اولین دوره انتخابات، سازمان

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
  :به ماده مذکور اضافه می شود 3تبصره به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان  52ماده  1تبصره 

هر عضو  حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر براي حضور در مجمع عمومی و دادن رأي وکالت  – 1تبصره  
اعضایی که . باشد وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضاء شده. بگیرد

حق رأي خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را براي حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند 
  .جداگانه در مجمع عمومی و  رأي گیري شرکت نمایند

راي مرکزي توسط هیأت عمومی تصویب نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد شو – 3تبصره
  .و توسط وزیر راه و شهرسازي تأیید می شود

   
مجمع عمومی  عاديتعداد دفعاتی که در اجالس  العاده به جلسات مجمع عمومی به طور عادي سالی یک بار و به طور فوق -  53ماده 

  .شود تشکیل می هیأت مدیره  شود، به دعوت تعیین می
اعضاي نظام مهندسی استان تشکیل  درصد یا حداقل بیست) بازرسان (مواردي که وزارت مسکن و شهرسازي یا بازرس در  - 1تبصره  

  .مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید مدیره موظف است هیأت ،درخواست نمایند  مجمع عمومی را
جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد  شرکت درهیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازي جهت  - 2تبصره  

  .مذکور رسمیت خواهد یافت شرایط، مشروط به انجام دعوت  شده با رعایت سایر
  .در جلسات مجمع عمومی حضور یابند توانند به عنوان ناظر استان می ینمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندس - 3تبصره  

  
  : 30/4/1381اصالحیه مورخ 

  :آن به شرح زیر اصالح می شوند) 1(و تبصره ) 53(ماده 
  :شوند جلسات مجمع عمومی به دعوت هیأت مدیره در موارد زیر تشکیل می - 53ماده  

  .بار جلسات مجمع عمومی به طور عادي سالی یک - الف
ن می شود و یا در مواردي که جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده به تعداد دفعات و در زمان هایی که در جلسه عادي تعیی -ب

  .و یا با تصویب شوراي مرکزي و یا دو سوم اعضاي هیأت مدیره خواستار می شوند) بازرسان(وزارت مسکن و شهرسازي و یا بازرس 
ه درخواست تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده را نمایند، هیأت مدیر) ب(اشخاص و مراجع مذکور در بند در مواردي  -  1تبصره  

  .روز نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام نماید 45مکلف است به فاصله حداکثر 
مکلفند با اطالع وزارت مسکن و ) بازرسان(در صورت استنکاف هیأت مدیره از تشکیل جلسه مجمع عمومی در مدت مذکور، بازرس 

  .شهرسازي اقدامات الزم به منظور تشکیل جلسه محمع عمومی به عمل آورند
  

از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه  روز قبل از تشکیل جلسه 20دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل  - 54ماده 
 در آگهی و یا .و جمعی دیگر به اطالع اعضا برسد هاي گروهی یا به وسیله رسانه لزوم از طریق دعوتنامه و  کثیراالنتشار و در صورت

  .شود محل تشکیل و دستور جلسه قید  مزبور باید روز و ساعت وهاي  دعوتنامه و یا اطالعیه
  :2/12/1394اصالحیه مورخ 

  .اصالح می شود "روز30"به عبارت  "روز20"، عبارت 54در ماده 
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یافته و یا به عضو دیگري نمایندگی داده  جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضا اعم از اینکه شخصاً حضور - 55ماده 
  .آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود یک اکثریت نصف به عالوه یافت و تصمیمات آن با  باشند، رسمیت خواهد

در محل واحد و احراز حد نصاب  اجتماع باشد، در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضاي هیأت مدیره می -تبصره  
 گیري با رأي مخفی و با رعایت هاي رأي ه مستقیم اعضاي مجمع عمومی به صندوقمراجع انتخابات از طریق  الذکر ضروري نیست و فوق

  .باشد به نمایندگی غیر نمی داشته و مجاز به دادن رأيرأي حق یک   و در این مورد هر عضو فقط ،شود مواد آتی انجام می
  :30/4/1381اصالحیه مورخ 

  :به شرح زیر اصالح می شود) 55(ماده 
جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأي موافق  – 55ماده 

نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت عدم حصول اکثریت الزم براي رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، 
با  جدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آنم روز پس از آن 20جلسه دوم به فاصله حداکثر 

  .رأي مثبت نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود
  

ی با رئیس ریاست مجمع عموم  .شود می ر ادارهظیس، یک منشی و دو نااي مرکب از رئ می توسط هیأت رئیسهمجمع عمو - 56ماده 
صورت  جلسه مجمع باشد که در اینکلیه اعضاي هیأت مدیره جزو دستور  مگر در مواردي که انتخاب بعضی یاهیأت مدیره خواهد بود، 

  .شد منشی و دو نفر ناظر از بین اعضاي حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند یس نیز مانندرئ
مجمع عمومی یک نسخه آن به  ههیأت رییس اي توسط منشی تدوین و پس از امضاي ی صورتجلسهعموم از مذاکرات و تصمیمات مجمع 

  .شود مسکن و شهرسازي استان ارسال می  سازمان ی استان و یک نسخه بهسدبیرخانه نظام مهند
  :30/4/1381اصالحیه مورخ 

  :به شرح زیر اصالح می شود) 56(ماده 
مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه موقت مرکب از مسن ترین عضو به عنوان رییس سنی و جوان ترین عضم به عنوان  – 56ماده 

  .منشی و دو ناظر که با رأي اعضاي حاضر انتخاب می شوند، تشکیل می گردد
اکثریت نسبی انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی استان از بین اعضاي داوطلب و با رأي اعضاي حاضر در مجمع عمومی، با 

از مذاکرات و تصمیمات مجمع  .هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی مرکب از رییس و یک منشی و دو ناظر خواهد بود .خواهند شد
عمومی صورتجلسه اي در سه نسخه توسط منشی تدوین و پس از امضاي هیأت رئیسه مجمع عمومی، به رؤیت و امضاي بازرس 

رسد و نسخ آن به ترتیب به دبیرخانه نظام مهندسی استان، سازمان مسکن و شهرسازي استان و دفتر  سازمان استان می) بازرسان(
  . شود شوراي مرکزي ارسال می

   

  :باشد به شرح زیر است تشکیل شده العاده وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادي یا فوق - 57ماده 
  .انتخاب اعضاي هیأت مدیره - الف 

  .البدل انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی -ب 
  .شنیدن گزارش عملکرد ساالنه هیأت مدیره و اعالم نظر نسبت به آن -پ 
  .مدیره بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادي هیأت -ت 
  .مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره رآمد براي نظامتعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا و سایر منابع د -ث 
  .شوراي انتظامی استان الزحمه اعضاي هیأت مدیره، بازرسان و اعضاي اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق -ج 
  .هاي نظام مهندسی استان تعیین روزنامه کثیراالنتشار براي اطالعیه -چ 
  .می و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آناي، عل شنیدن گزارش فعالیتهاي حرفه -ح 
  .و مؤسسات و نظایر آن اعضا تقدیر و تشویق و اعطاي جوایز به فعالیتهاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط -خ 

  .اي و مهندسی بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه -د  
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ل خواهد بود در اولین جلسه مجمع اطول هر س العاده در عمومی عادي به طور فوقتعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع  -ذ  
  .عمومی عادي ساالنه

در صالحیت  و به عهده نظام مهندسی استان هاي مربوط نامه بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین و آیین -ر  
  .باشد مجمع عمومی می

  هیأت مدیره: ب
هاي اصلی براي یک  اعضاي داوطلب در رشته اي خواهد بود که از بین هر یک از نظام مهندسی استانها داراي هیأت مدیره - 58ماده  

  .مجدد اعضاي هیأت مدیره بالمانع است خواهد شد و انتخاب  دوره سه ساله انتخاب

   

قانون باید داراي  11شرایط مندرج در ماده  داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها عالوه بر دارا بودن - 59ماده 
  .یا باالتر باشند 3درجه  سال قبل از تاریخ اعالم داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از 5االتر باشند و از ب مهندسی یا  2پروانه اشتغال پایه 

  :31/1/1387اصالحیه مورخ 
  :اضافه می شود) 59(متن زیر به عنوان تبصره به ماده 

هرگاه اعضاي هیأت مدیره در دوره مدیریت خود هر یک از شرایط فوق را از دست دهند، فاقد صالحیت ادامه عضویت در   -  تبصره
خواهد بود و انتخاب مجدد افراد پس از عضویت افراد در هیأت مدیره حداکثر در دو دوره متوالی امکان پذیر . هیأت مدیره می شوند

  .سپري شدن یک دوره بالمانع خواهد بود
  

  :6/3/1388اصالحیه مورخ 
  :می گردد) 59(متن زیر جایگزین تبصره الحاقی به ماده 

هیأت مدیره هرگاه اعضاي هیأت مدیره در دوره مدیریت خود هر یک از شرایط فوق را از دست دهند، ادامه عضویت آنان در   -تبصره 
  .منتفی می شود

  

   :2/12/1394اصالحیه مورخ 
  :به شرح زیر اصالح می شود 59ماده 
قانون و دارابودن حداقل  11 ماده 3 اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی، موضوع بند شهرت احراز شرط حسن – 59ماده 

  :باشد نظام مهندسی استان به شرح زیر میمدیره  ماده یادشده، براي داوطلبان عضویت در هیأت 6اي، موضوع بند  صالحیت علمی و حرفه
  :حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی -الف

سال از زمان صدور رأي  7یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت  3نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه  .1
 .مذکورقطعی 

 .نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت هاي حرفه اي بیش از یک بار .2
 .ید در پیمانکاري عمرانی خود اي خود یا بیش از دو بار خلع هاي حرفه تقصیر یا تقلب در فعالیت نداشتن سابقه ورشکستگی به .3
نامه آن به نحوي که منجر به محکومیت  و نظام) مکرر2(مذکور در ماده اي  تخطی از اصول و شئونات اخالق و رفتار حرفه عدم .4

 .یا باالتر شده باشد 3انتظامی قطعی درجه 
  .باشد آن می  به  تخطی از اصول مذکور مستلزم ارائه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب براي پاسخ نسبت اثبات :تبصره

  :صالحیت علمی -ب
کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در یکی از رشته هاي اصلی مهندسی  دارابودن مدرك تحصیلی .1

عناوین رشته ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرك . ساختمان که درخواست عضویت براي آن را در هیأت مدیره دارد
 .راه و شهرسازي می رسدقانون تعیین و به تصویب وزیر ) 7(ماده ) 2(تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره 

مدارك پیوسته باالتر از کارشناسی در تمام رشته هاي اصلی یا مدرك ناپیوسته باالتر از کارشناسی در رشته هاي  -تبصره
سال پس از تصویب قانون بوده یا داراي مدرك  10اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا 

  .رشته هاي اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بودکارشناسی در یکی از 
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ره کارشناسی و اخذ گواهینامه مهندسی پس از دوو شهرسازي مربوط به حرفه  آموزشی مصوب وزارت راهسه دوره گذراندن  .2
 .قبول وزارت راه و شهرسازيمورد

  :صالحیت حرفه اي – پ
ت مدیره در آن رشته أرشته اي که داوطلب خواهان عضویت در هیدارابودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در  .1

 .است به عالوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه اي از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صالحیت پایه یک
داوم آخر سال م 5غال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که براي آن درخواست عضویت در هیأت مدیره دارد در اشت .2

 : متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبیسال متناوب  10یا 
      برداري، راهبري، نگهداري، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و  اجرایی، تولید و نصب، نقشه انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات - یک          

  .کارشناسی و مانند این عناوین          
  .همراه با مشارکت حرفه اي در فعالیت هاي فوقمدیریت مستقیم  - دو          

  .آموزش و تحقیق در زمینه هاي حرفه اي رشته مورد تقاضا - سه          
سال  5اي در تمام یا بخشی از  وقت آنان به امور حرفه دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام براي داوطلبانی که به :1تبصره

هاي متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب  اي یا آموزشی و تحقیقی در سال سال فعالیت حرفه 5بوده، داشتن مجموعاً مذکور ناممکن 
  .ستادوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی 

  .داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضاي داوطلبی الزامی است  :2تبصره
ه منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختالل در انجام وظایف، تصدي همزمان کارکنان دستگاه هاي ب :3تبصره

  .نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی باشد
هرگاه عضو هیأت مدیره  قانون و این ماده در تمام دوران عضویت در هیأت مدیره الزامی است و) 11(داشتن شرایط ماده  :4تبصره

شرایط مذکور را از دست دهد، عالوه بر از دست دادن عضویت در هیأت مدیره از کلیه سمت هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، 
  . ساقط می شود

   

  :شود زیر تعیین میباشد که به شرح  می اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسی استان تعداد اعضاي - 60ماده 
  نفر) 7(تا ) 5(تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره            عضو) 300(تا ) 50(از  
  نفر) 9(تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره       عضو ) 1000(تا ) 301(از  
  نفر) 13(تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره      عضو ) 2500(تا ) 1001(از  
  نفر) 17(تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره       عضو) 5000(تا ) 2501(از  
  نفر) 21(تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره    عضو ) 10000(تا ) 5001(از  
  نفر) 25(تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره              و بیشتر ) 10001(از  
  .البدل خواهد داشت هاي اصلی یک عضو علی هیأت مدیره در هر یک از رشته 

  :31/1/1387اصالحیه مورخ 
  :می شود 60متن زیر جایگزین ماده 

  :تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسی استان است که به شرح زیر تعیین می شود -60ماده 
  نفر) 7(تعداد اعضاي هیأت مدیره  –نفر  2000تا  50از 
  نفر) 9(تعداد اعضاي هیأت مدیره  –نفر  5000تا  2001از 
  نفر) 11(تعداد اعضاي هیأت مدیره  –نفر  10000تا  5001از 
  نفر) 13(تعداد اعضاي هیأت مدیره  –نفر  20000تا  10001از 
  نفر) 15(تعداد اعضاي هیأت مدیره   –نفر  150000تا  20001از 
  نفر) 25(تعداد اعضاي هیأت مدیره  –نفر به باال  150001از 

البدل به عنوان عضو  اصلی یک عضو علی البدل خواهد داشت و در مواقعی که جایگزینی عضو علی هیأت مدیره در هر یک از رشته هاي



تان                                                                                              مان ا ی سا د ظام    نان سازمان 

٢٠ 
 

البدل با اولویت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزین  هاي مربوط به تعداد کافی عضو علی اصلی در رشته یا رشته
واجد شرایط بدون توجه به رشته یا گروه  انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن) البدل قبل از تعیین علی(اکثریت آراء در همان رشته 

مدت . به ترتیب از اعضاي علی البدل موجود که حائز اکثریت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرایط نیز باشند، انتخاب صورت می گیرد
  .  خواهد بود همان دوره در هیأت مدیره براي باقیمانده مدتعضویت اعضاي علی البدل 

  

  :6/3/1388اصالحیه مورخ 
  .اصالح می گردد "رشته هاي اصلی ساختمان"به عبارت  "رشته هاي اصلی"عبارت  60در ماده 

  

  :29/9/1388اصالحیه مورخ 
  :الحاق می گردد 60به ماده ) 2(و ) 1(متن زیر به عنوان تبصره هاي 

نفره نرسیده باشد،  25تا زمانی که تعداد اعضاي نظام مهندسی هیچ یک از استانها به نصاب مقرر براي تعیین هیأت مدیره  – 1تبصره
در استانهایی که شرایط . نفر خواهد بود 25تعداد اعضاي هیأت مدیره استانی که باالترین اعضا را در سازمان هاي نظام مهندسی دارد، 

اشته باشند، بر اساس انتخابات به عمل آمده و آراي مأخوذه که به تأیید هیأت اجرایی رسیده است، وزارت مذکور در این تبصره را د
  .قانون، اعتبارنامه اعضاي هیأت مدیره را صادر خواهد نمود) 12(مسکن و شهرسازي با رعایت ماده 

اي آن تا دو هزار نفر باشد، داوطلب واجد شرایط در صورتی که در مورد سازمان هاي نظام مهندسی استانی که تعداد اعض – 2تبصره
 .نفر خواهد بود 5نفره به ازاي یک نفر در هر رشته اصلی وجود نداشته باشد، تعداد اعضاي هیأت مدیره  7براي تشکیل هیأت مدیره 

  .البدل می باشند اعضاي مذکور هیأت مدیره شامل اعضاي اصلی و علی
  

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
انتخاب خواهند شدو در صورت نبودن ) قبل از تعیین علی البدل(با توجه به حائزین اکثریت آراء در همان رشته "، عبارت 60در ماده 

 60ماده  2به انتهاي تبصره  ".اعضاي مذکور هیأت مدیره شامل اعضاي اصلی و علی البدل می باشد"حذف و عبارت  "واجد شرایط
  .اضافه می شود

 
هاي اصلی به شرح جدول  به تفکیک رشته تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسی استان -  61ماده  

  .بود موضوع این ماده خواهد
نفر باشد تا حسب  7باید حداقل مشتمل بر  هاي اصلی یا مجموع اعضاي هر گروه در تمامی موارد اعضاي هر یک از رشته - 1تبصره  

  .عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد گروه بتواند یک  مورد، نماینده آن رشته یا
وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هیأت  هاي اصلی داوطلب واجد شرایط در صورتی که در ستون اول از هر یک از رشته - 2تبصره  

  .بود عضو خواهد 5 مدیره
هاي آن گروه به تعداد  نداشته باشد از سایر رشته اي داوطلب واجد شرایط وجود به تعداد کافی از رشته هیچنانچه در گرو - 3تبصره  

نصاب الزم  هاي یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشتهء آرا  مورد نیاز از حائزین باالترین
ته و به ترتیب حائزین هاي دیگر بدون توجه به رش گروه و ها هیأت مدیره از رشته  ضايوجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اع

  .انتخاب خواهند شداکثریت آراء 
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  جدول تعداد اعضاي هیأت مدیره در هر یک از رشته هاي اصلی

  تعداد اعضاي
  نظام مهندسی استان

1  2  3  4  5  6  
  به باال 10001  نفر 10000تا  5001  نفر 5000تا  2501  نفر 2500تا  1001  نفر 1000تا  301  نفر 300تا  50

  تعداد اعضاي هیأت مدیره                

  

  رشته ها

  عضو 25  عضو 21  عضو 17  عضو 13  عضو 9  عضو 7تا  5

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

  گروه عمران  1
  1  عمران

3  
1  

4  
1  

6  
1  

8  
1  

10  
1  

  1  1  1  1  1  1  برداري نقشه  12
  1  1  1  1  1  1  ترافیک

گروه   2
  تأسیسات

  6  1  5  1  4  1  3  1  2  1  2  1  برق
  1  1  1  1  1  1  مکانیک

3  
گروه 

معماري و 
  شهرسازي

  1  معماري
2  

1  
3  

1  
4  

1  
5  

1  
6  

1  
7  

  1  1  1  1  1  1  شهرسازي
  

  :31/1/1387اصالحیه مورخ 
  :و تبصره هاي آن می شود 61متن زیر جایگزین ماده 

شرح جدول  هاي اصلی به مدیره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسی استان به تفکیک رشته تعداد اعضاي اصلی هیأت – 61ماده
  :باشد زیر می
نفر باشد تا حسب ) 7(هر یک از رشته هاي اصلی یا مجموع اعضاي هر گروه باید حداقل مشتمل بر در تمامی موارد اعضاي  -1تبصره

  .مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد
هاي آن گروه به تعداد  چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته اي داوطلب واجدشرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته -2تبصره

مورد نیاز از حائزین باالترین آراء انتخاب خواهند شدو اگر در هیچ یک از رشته هاي یک گروه داوطلب واجدشرایط و حدنصاب الزم 
ن وجود نداشته باشد، براي تأمین باقیمانده اعضاي هیأت مدیره از رشته ها و گروه هاي دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزی

  .اکثریت آراء انتخاب خواهند شد
  

  )اصالحی( جدول تعداد اعضاي هیأت مدیره در هر یک از رشته هاي اصلی
  تعداد اعضاي

  نظام مهندسی استان
1  2  3  4  5  6  

  به باال 150001  نفر 150000تا  20001  نفر 20000تا  10001  نفر 10000تا  5001  نفر 5000تا  2001  نفر 2000تا  50

  تعداد اعضاي هیأت مدیره                

  

  رشته ها

  عضو 25  عضو 15  عضو 13  عضو 11  عضو 9  عضو 7

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

حداقل 

  عضو

اعضاي 

  گروه

  گروه عمران  1
  1  عمران

3  
1  

5  
1  

6  
1  

7  
1  

8  
1  

  1  1  1  1  1  1  برداري نقشه  13
  1  1  1  1  1  1  ترافیک

گروه   2
  تأسیسات

  5  1  3  1  3  1  2  1  2  1  2  1  برق
  1  1  1  1  1  1  مکانیک

  7  1  4  1  3  1  2  1  2  1  2  1  معماريگروه   3
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معماري و 
  1  1  1  1  1  1  شهرسازي  شهرسازي

عضو نظام مهندسی استان، با حداقل ده سال سابقه  7 تا 3براي انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از  - 62ماده  
نفر و  7تا  5عضو  2500نفر و تا  3عضو دارند  300تعداد اعضاي هیأت اجرایی انتخابات براي استان هایی که تا . کار انتخاب خواهند شد

ارت وظیفه برگزاري انتخابات را بر هیأت مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان دستگاه نظ. نفر خواهد بود 7بیش از آن 
  .عهده خواهد داشت

از اعضاي نظام مهندسی  برابر مورد نیاز  2به منظور تعیین اعضاي هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازي استان، به تعداد 
جرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و استان را انتخاب می نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اکثریت آراء به عنوان هیأت ا

  .هارماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شودهیأت اجرایی انتخابات باید چ. یندشهرسازي استان اعالم می نما
اعضاي نظام مهندسی استان  انتخابات را رأساً از بین تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی وزارت مسکن و شهرسازي می -تبصره  

  .انتخاب نماید
  :31/1/1387اصالحیه مورخ 

  :اصالحات زیر انجام می شود 62در ماده 
  .عبارت حداقل ده سال به عبارت حداقل هفت سال تغییر می یابد - الف
  .تغییر می یابد " نفر 5تا  3"به عبارت   " نفر3"و عبارت  ) 5000(و ) 2000(به ترتیب به ) 2500(و ) 300(اعداد  -ب

   

یس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و نایب رئ اعضاي هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رییس، یک - 63ماده 
نیز مجاز  نماینده دستگاه نظارت. یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراي موافق معتبر خواهد بود سوم اعضا رسمیت جلسات آن با حضور دو

  .است  به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات
  .توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند اعضاي هیأت اجرایی انتخابات نمی -تبصره  
را انجام و به روشهاي مقتضی آگهی و اعالم  هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر - 64ماده  

 :نماید
  .اعالم شرایط عضویت در هیأت مدیره -الف  

 .روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد 15از  کمتر تعیین مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید -ب 
  .داوطلبینهاي ثبت نام  نشانی محل اعالم نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین -پ 
  .مدارکی که داوطلبان همراه تقاضاي خود باید ارسال نماینددرج  – ث
  .دستگاه نظارتتأیید شود، پس از  هاي برگزاري انتخابات که باید در یک روز انجام تعیین روز و ساعت و محل یا محل -ث 
  .نامه آیین ینا 61اعالم تعداد اعضاي هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده  -ج 
  .رسد می کنندگان در انتخابات ضروري به نظر اعالم سایر مواردي که براي داوطلبان و شرکت -چ 
  .هاي منتشر شده به آدرس کلیه اعضاي نظام مهندسی استان در صورت لزوم ارسال آگهی -ح 

   
اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را  توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می - 65ماده 

تسلیم و رسید  هاي ثبت نام اشتغال و سایر مدارك الزم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محل همراه با فتوکپی پروانه  ور کتبیطبه 
  .دریافت دارند

   
نام جهت احراز شرایط داوطلبان، از  ثبت ن مهلتیک هفته از پایا مدت موظف است حداکثر ظرف هیأت اجرایی انتخابات -  66ماده 

 دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعالمها واصل رونوشت آن را براي  مراجع ذیربط استعالم و
   .نظارت و متقاضی اعالم نمایددستگاه  صالحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به  نسبت به ءشده یا نشده باشد با اکثریت آرا
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شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم  روز از تاریخ وصول نظریه 3 توانند ظرف افرادي که صالحیت آنها رد شده است می 
 نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد دستگاه. دارند و رسید دریافت

  .اجرایی انتخابات اعالم دارد صالحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت
فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع  پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت هیأت اجرایی انتخابات 

مقتضی به  امه کثیراالنتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایلرأي آن را در روزنامه محلی یا روزن از روز اخذ  نموده، حداقل دو هفته قبل
  .رساند اطالع اعضا می

دانشکده، سال دریافت مدرك، نوع مدرك، رشته  فهرست اسامی داوطلبان شامل نام و نام خانوادگی، با ذکر رشته تحصیلی، نام -تبصره  
 دهندگان قرار هاي مناسب در معرض دید رأي گیري در محل روز رأي باید تنظیم شود و در الفبایی و به تفکیک رشته  تحصیلی به صورت

  .داده شود
  :31/1/1387اصالحیه مورخ 

  :اصالحات زیر انجام می شود 66در ماده 
  .عبارت هاي هیأت اجرایی انتخابات به عبارت رییس سازمان مسکن و شهرسازي استان اصالح می شود - الف
ادارات کل اطالعات و دادگستري و نیروي "به عبارت  "ونوشت آن را براي دستگاه و نظارت ارسالمراجع ذیربط استعالم و ر"عبارت  -ب

  .اصالح می شود "انتظامی استان و شوراي انتظامی استان استعالم و نتایج را به هیأت اجرایی ارائه نماید هیأت اجرایی موظف است
  

  :6/3/1388اصالحیه مورخ 
  .کان لم یکن می گردد "رئیس سازمان مسکن و شهرسازي استان"به عبارت  "هیأت اجرایی انتخابات"اصالح عبارت  66در ماده 

   
، پراکندگی شهرهاي استان و سایر ءتعداد اعضا در صورتی که هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امکانات، وسعت استان، - 67ماده 

فرعی  هاي مذکور، هیأت اجرایی انتخابات نماید، باید براي هر یک از محلانتخابات تعیین  جهت برگزاري  هاي متعددي عوامل، محل
انتخابات باشند تعیین کند، ولی به هر حال  اجرایی هیأت شرایط انتخاب شدن در مرکب از سه عضو نظام مهندسی استان که واجد

  .براي هر محل یک ناظر خواهد داشتنیز   دستگاه نظارت. باشد اجرایی انتخابات  مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت
   

استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از  تواند با ارائه کارت عضویت همان هر یک از اعضاي نظام مهندسی استان می -  68ماده 
 صورتی کهحداکثر به تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأي دهد و در  هاي اصلی و رشته  داوطلبان در هر یک از

   .اضافی از آخر حذف خواهد شد  بیش از آن در ورقه رأي خود نوشته باشد، اسامی
  .شود فقط آن اسامی حذف می دهنده اسامی افرادي غیر از داوطلبان اعالم شده را بنویسد در صورتی که رأي -تبصره  
   

در هر یک از . نظارت اقدام به شمارش آرا نماید گیري، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه پس از خاتمه رأي - 69ماده 
و نتایج  شود البدل در آن رشته تعیین می رأي بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضاي اصلی و علی کسانی که داراي هاي اصلی از بین رشته
  .شود دستگاه نظارت امضا و اعالم می هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان  ده و توسط اعضايه شسگیري صورتجل رأي

   

یک هفته پس از انقضاي  خواهد بود و مدت رسیدگی به آن روز بعد از اخذ رأي 5مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا  - 70ماده 
   .هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است رسیدگی به این شکایات مرجع. باشد می  مدت مذکور

رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج  پس از انجام. به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد 
 شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت یل میاستان تحو یمربوط به دبیرخانه نظام مهندس و دفاتر و مدارك  قطعی اعالم و کلیه اوراق

  .خواهد نمود به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام  اجرایی انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت
مدیره هاي اعضاي هیأت  انتخابات و تأیید آن، اعتبارنامه پس از خاتمه. تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است 

   .شود و صادر می ءشهرسازي امضا مسکن و  به وسیله وزارت
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یس و یک دبیر براي یک رئیس، دو نایب رئ شود، در اولین جلسه از بین خود هیأت مدیره که از اعضاي اصلی تشکیل می - 71ماده 
یسه از بین خود یک نفر را با همچنین هیأت رئ  .هاي بعد بالمانع است آنها در سال خواهد کرد و تجدید انتخاب  مدت یک سال انتخاب

  .باشد استان می یام مهندسظیس نرئیس هیأت مدیره، رئ. دنمای منصوب می دار تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه
  :30/4/1381اصالحیه مورخ 

  :به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می شود 71ماده 
هیأت مدیره که از اعضاي اصلی تشکیل می شود در اولین جلسه خود هیأت رئیسه اي مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و  – 71ماده

یک دبیر با تعداد آراي نصف بعالوه یک نفر اعضاي اصلی هیأت مدیره براي مدت یک سال انتخاب می کند و تجدید انتخاب آنان در 
از بین خود و یا از میان هیأت مدیره یک نفر را با تأیید هیأت مدیره به عنوان خزانه دار انتخاب  هیأت رئیسه. سالهاي بعد بالمانع است

  . باشد می "رئیس سازمان نظام مهندسی استان"رئیس هیأت مدیره . می کند
روز  15ظرف مدت چنانچه آراي مأخوذه در مورد هر یک از اعضاي هیأت رئیسه مساوي باشد و هیأت مدیره نتواند حداکثر  -تبصره

نسبت به انتخاب عضوي که در مورد آن توافق حاصل نگردیده اقدام نماید و نیز اگر هیأت مدیره نتواند پس از انقضاي مدت یک ساله 
عضویت و یا در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضاي هیأت رئیسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف مدت مذکور 

ند هیأت مدیره مکلف است موضوع را بالفاصله یه شوراي مرکزي منعکس نماید و شوراي مزبور مکلف است عضو یا اعضاي اقدام ک
مزبور توسط هیأت مدیره تعیین و  اعضايجایگزین را از بین اعضاي هیأت مدیره به طور موقت تا زمان حصول توافق براي انتخاب 

  .معرفی نماید
  

  :31/1/1387اصالحیه مورخ 
اضافه  "ت مدیرههیأنسبی اعضاي اصلی  آراي را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت"عبارت  "یک دبیر"بعد از عبارت  71در ماده 

  :به ماده یادشده الحاق می شود 2و  1همچنین متون زیر به عنوان تبصره . شود می
رئیس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی  – 1تبصره

از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهاي عمومی استغال به کار داشته باشد، مسئوالن مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به 
  .دنظام مهندسی استان موافقت نماین

ضاي هیأت رئیسه مساوي باشد عضو مربوط به قید قرعه انتخاب می شود و یا عدر مورد هر یک از ا هچنانچه آراي مأخوذ – 2تبصره
چنانچه در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضاي هیأت رئیسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف یک ماه توافق 

ف است موضوع را بالفاصله به شوراي مرکزي منعکس نماید، شوراي مزبور مکلف است ظرف یک ماه عضو حاصل نشود هیأت مدیره مکل
  .یا اعضاي موردنظر را از بین اعضاي هیأت مدیره تعیین و معرفی نماید

  

البدل  اعضاي علی. یابد رسمیت می جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور دو سوم اعضاي اصلی - 72ماده 
تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اکثریت . مدیره شرکت نمایند رأي در کلیه جلسات هیأت داشتن حق بدونتوانند  می

ر و به امضاي اعضاي حاضر د اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت  اضافه یک به نسبت تعداد کل اعضاي نصف به
  .شود اسامی غایبین ذیل آن ذکر می. رسد جلسه می

متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر هار جلسه پیاپی یا هشت جلسه چنانچه هر یک از اعضاي اصلی هیأت مدیره چ - 1تبصره  
شرکت خواهد کرد و البدل به جاي او در جلسات مدیره به عنوان عضو اصلی  لیع مستعفی شناخته شده و عضو  موجه غیبت نمایند

  .شود می  به عضو مستعفی به طور کتبی اعالم مراتب نیز
البدل به عنوان عضو اصلی  مدیره از عضو علی در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صالحیت قانونی هر یک از اعضاي هیأت - 2تبصره 

  .خواهد شد جلسات هیأت مدیره دعوت جهت شرکت در
  :4/3/1379اصالحیه مورخ 

مورخ  -ه17496ت123379موضوع تصویب نامه شماره (آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  72 ماده
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  :به شرح ذیل اصالح می شود) 28/11/1375
  .بعد از واژه ساختمان اضافه می گردد "و شهرسازي"عبارت  72ماده  8و  3در بندهاي 

  

  :31/1/1387اصالحیه مورخ 
  :می شود 72ماده متن زیر جایگزین 

تصمیمات و . یت می یابدجلسات هیأت مدیره حداقل ماهی سه بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضاي اصلی رسم - 72ماده
بت و به دبیر در دفتر خصوصی ثت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک اعضاي حاضر معتبر بوده و توسط مصوبات هیأ

  :و اسامی غایبین ذیل آن ذکر می شود جلسه می رسد امضاي اعضاي حاضر در
چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذر موجه و به چنانچه هر یک از اعضاي اصلی هیأت مدیره  -1تبصره

  .تشخیص شوراي مرکزي غیبت نمایند مستعفی شناخته می شوند و عضو علی البدل جایگزین آنها خواهد شد
  .البدل جایگزین آنها خواهد شد صورت فوت، استعفاء، حجر یا سلب صالحیت قانونی هر یک از اعضاي هیأت مدیره عضو علیدر -2تبصره
در شوراها، کمیسیون  "نظام مهندسی استان"در صورتی که هر یک از اعضاي هیأت مدیره به اعتبار عضویت درهیأت مدیره  -3تبصره

ها، کارگروه ها و امثال آن عضویت داشته باشند، در صورت خروج از عضویت هیأت مدیره به هر دلیل، عضویت ایشان در نهادهاي مذکور 
  .نیز منتفی می شود

اد کافی عضو علی ته هاي مربوط به تعشدر مواقعی که هنگام جایگزینی عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا ر -4تبصره
و تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره از چهارپنجم اعضاي اصلی کمتر نباشد، هیأت مدیره به ادامه  البدل در همان رشته یا گروه نباشد

وظایف خود تا پایان دوره ادامه می دهد ولی هرگاه تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره از چهارپنجم کل اعضاي اصلی کمتر شود، بالفاصله 
  .بت به برگزاري انتخابات براي تکمیل تعداد اعضاي اصلی و علی البدل براي مدت باقی مانده دوره اقدام خواهد شدنس
  

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
هاي دیگر به ترتیب آراي مأخوذه  البدل رشته از اعضاي علی"عبارت  "در همان رشته یا گروه نباشد"، بعد از عبارت 72ماده  4در تبصره 

  .حذف می شود "تعداد اعضاي"قبل از عبارت  "و"اضافه می شود و حرف  "شود به نحوي که زمان برگزاري انتخابات تعیین می در
   

  :شود وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین میو اختیارات  - 73ماده 
  .شهرسازي ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمی در معماري و برنامه .1
در جهت توسعه  ءآن و جلب مشارکت اعضا هاي مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با ریزي به منظور رشد و اعتالي حرفه برنامه .2

  .مهندسی  اي و فعالیتهاي حرفه
 .آن هاي علمی، فنی، آموزشی و نظایر پایگاه هاي مهندسی ساختمان از طریق ایجاد ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار شاغالن در بخش .3
هاي جامع و  ملی ساختمان و ضوابط طرح همکاري با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجراي دقیق و صحیح مقررات .4

  .استان حسب درخواست توسط اعضاي نظام مهندسی  تفصیلی و هادي شهرها
فعالیتهاي غیر دولتی در حوزه استان و  ا وه نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح .5

  .طریق مراجع قانونی ذیصالح تعقیب متخلفان از
هاي مشمول  فنی مربوط به فعالیتهاي حوزه مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغالن در امور .6

 .قانون
اي و تخصصی و  ارزش و برگزاري مسابقات حرفه یق و حمایت از فعالیتهاي بااي اعضا و تشو دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه .7

  .ارزشمند هاي معرفی طرح
ساختمان در  یمسئول در بخش مهندس هاي مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع تنظیم روابط بین صاحبان حرفه .8

  .مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنیجلوگیري از  صاحبان صالحیت و  زمینه ارجاع مناسب کارها به
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زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی  ساختمان و همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در یکمک به ترویج اصول صحیح مهندس .9
  .استانداردها و معیارها  ساختمان و

ه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در ارائ ستان وهاي ساختمانی، عمرانی و شهرسازي در محدوده ا کمک به ارتقاي کیفیت طرح .10
 ها در زمینه کنترل ها و همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري گونه طرح گیري در مورد این شوراهاي تصمیم  کمیسیونها و

  .استان یاستفاده از خدمات اعضاي نظام مهندس  هاي یاد شده با ساختمان و اجراي طرح
  .ماهیت فنی است کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوري در اختالفاتی که دارايه خدمات ارائ .11
  .همکاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیاي طبیعی .12
 .ه آن به مجمع عمومی جهت تصویبو ارائ ها و بودجه و ترازنامه ساالنه نظام مهندسی استان تهیه و تنظیم و تصویب برنامه .13
منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و  مدیره جهت عضویت در کمیسیونهاي حل اختالف مالیاتی به معرفی نماینده هیأت .14

  .استان یمهندس  مهندسی اعضاي نظام
 .مسکن و شهرسازي جهت تصویب و ابالغ گذاري خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت تهیه و تنظیم مبانی قیمت .15
مهندسی استان به مجمع عمومی براي انتخاب بازرسان  پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضاي نظام .16

  .البدل اصلی و علی
جهت صدور حکم عضویت در شوراي انتظامی  مرکزي انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامی استان به شوراي .17

  .موجبات و وسایل تشکیل شوراي انتظامی استان قانون و فراهم کردن 17ماده   موضوعاستان 
  .نامه اداري، تشکیالتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان تهیه و تصویب نظام .18
  .هاي مربوط نامه استان طبق مقررات و نظام یتنظیم امور اداري و مالی نظام مهندس .19
  .تصویب ه آن به مجمع عمومی جهتحق عضویت ساالنه اعضا و ارائ یه وتعیین میزان ورود .20
  .ارسال شکایات واصل شده به شوراي انتظامی استان .21
  .پاداش آنها استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و یاستخدام و عزل و نصب کارکنان نظام مهندس .22
استان و  یحسابها جهت انجام امور نظام مهندس استان نزد بانکها و برداشت از این یافتتاح حساب بانکی، به نام نظام مهندس .23

  .ها پرداخت هزینه
قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و  تعیین امضا یا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانکی، امضاي .24

  .سازش
استان با رعایت ضوابط و  یاعضاي نظام مهندس هاي اصلی از بین واجد شرایط به تفکیک رشتهتعیین فهرست کارشناسان خبره و  .25

  .معرفی به مراجع قضایی یا شوراهاي انتظامی یا سایر مراجع متقاضی مسکن و شهرسازي جهت  ارتزدستورالعمل و
هاي  ظرف مهلتجدشرایط به محاکم قضایی کارشناسی خبره وا نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیأت اعالم .26

  .قانون 17موضوع ماده  شده تعیین
  .نامه اجرایی آن همکاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون و آیین .27
این  86موضوع ماده هماهنگی با سایر استانها  استان و تعیین وظایف و نحوه یتشکیل کمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندس .28

 .نامه ینآئ
  .تشکیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همکاري .29
چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات  شامل نحوه تشکیل، و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط تأسیس دفاتر نمایندگی .30
  .آنها
  .اختیارات و نحوه ترکیب آنها تشکیل، شرح وظایف و حدودتهیه نظام نامه مربوط به کمیسیونهاي تخصصی شامل نحوه  .31
  .هاي مرتبط در مهندسی ساختمان رشته هاي اصلی و التحصیالن رشته ایجاد تسهیالت الزم جهت انجام کارآموزي فارغ. 32
نی به مراجعین و اعضاي رسا به منظور اطالع ه آن به عمومبه منظور کسب اطالعات الزم و ارائتشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی . 33

 یر حل و فصل موضوعات، رفعظن بط در موارد نیاز؛استان و مراجع ذیر یحقوقی نظام مهندس اعضاي حقیقی و  سازمان و ارجاع امور به
  .اختالف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی
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  .غیره افزارها و اي، نرم انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه. 34
  .هاي داخلی و خارجی در نمایشگاه هاي تخصصی، فنی، تولیدي، و ایجاد تسهیالت الزم براي شرکت اعضا تشکیل نمایشگاه. 35
  .قانون 33اساس ماده  پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر. 36
  .ا در امور مرتبط با رشته مربوطهاي تخصصی و کسب نظر از آنه مشورت با گروه. 37
و یا عرفاً ضروري است و به عهده هیأت مدیره  نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط هر نوع وظیفه دیگري که به موجب قانون و آیین. 38
  .باشد می

  :30/4/1381اصالحیه مورخ 
  :اضافه می شود 73متن زیر به عنوان تبصره به ماده 

عملکرد یا ترازنامه سالیانه هیأت مدیره را تأیید و تصویب ) بازرسان(مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس در مواردي که  -تبصره
مدیره  هیأت. نکند، موارد اشکال و ابهام را دقیقاً مشخص و به انضمام ترازنامه جهت انجام اصالحات الزم به هیأت مدیره اعاده می نماید

مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصالحات الزم و تأیید بازرس ترازنامه را جهت تصویب به مکلف است ظرف یک ماه مراتب را 
  .مجمع عمومی تسلیم نماید

چنانچه مجدداً ترازنامه به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأت مدیره بالفاصله مراتب را به شوراي مرکزي منعکس می نماید، و نظر نهایی 
  .مدیره الزم االجرا خواهد بودشوراي مرکزي براي هیأت 

  

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
اضافه و شماره و عنوان سایر بندها درموارد مذکور  114به شرح زیر به ماده ) ف(حذف و به عنوان بند  73ماده  31و  30، 18بندهاي 

  :به ترتیب اصالح می شود
تی، تشکیالتی، کمیسیون هاي تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر تهیه و تنظیم نظامنامه هاي اداري، استخدامی، مالی و معامال -ف

  .نظامنامه هاي ساختاري نظام مهندسی استان ها به طور همسان براي سراسر کشور
   

به ترتیب با امضاي نائب رئیس اول یا دوم  یس هیأت مدیره و در غیاب اواستان با امضاي رئ یکلیه مکاتبات نظام مهندس - 74ماده 
  .هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد موارد معینی،  مگر آنکه درشود  انجام می

   
نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب  که به طور کلی و یا موردي ،استان با هیأت مدیره است ینمایندگی نظام مهندس -  75ماده 

  .تعیین حدود اختیارات و صالحیت تعیین خواهد کرد بدون آن و با  غیر یا وکیل با حق توکیل
  :2/12/1394اصالحیه مورخ 

  .اضافه می شود "و اداره"عبارت  "نمایندگی"، بعد از واژه 75در ماده 
   

را در موارد معین و یا براي از اختیارات خود  تواند در جهت اجراي تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی هیأت مدیره می - 76ماده 
تواند قسمتی از اختیارات و  همچنین هیأت مدیره می  .از اعضاي هیأت مدیره تفویض نماید به هر یک یا چند نفر  مدت محدود و معین

ابعه شهرستانهاي ت رشته در  هاي مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیونهاي تخصصی مهندسان هر نامه نظام وظایف خود را به موجب
  تأیید شوراي انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و ها ممکن است در صورت قبول و نامه این نظام. استان واگذار کند

استان جهت رسیدگی و  هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامی نامه به آنها بر اساس مفاد توافق رسیدگی مقدماتی نسبت
  .صدور رأي باشد

   
تشکیل  ،نفر بالغ شود) 7(تعداد آنها حداقل به  هاي اصلی که هاي تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از رشته گروه - 77ماده 

 دهند و حل و فصل قرار می و مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی امور تخصصی  هاي مذکور، گروه. شود می
گیري در اموري که اختصاصاً  هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم  .دارند ارسال می  استان یود را براي نظام مهندسنظرات و پیشنهادات خ
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مورد توجه قرار  هاي خود گیري تصمیم اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعالم نموده، آن را در هاي مرتبط با یکی از رشته
  .دهد می

   
هاي  مهندسی استان نسبت به تشکیل گروه ماه از تاریخ تشکیل نظام 3استان موظف است ظرف  یهیأت مدیره نظام مهندس - 78ماده 

  .استان اقدام کند  تخصصی موجود در
   

نظام خواهد بود که از بین اعضاي هیأت مدیره  عضو 7تا  3هاي تخصصی داراي یک هیأت رییسه متشکل از  هر یک از گروه - 79ماده 
 استان براي مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب یاعضاي همان رشته در نظام مهندس رشته مربوط و سایر  استان در یمهندس

  :در امور مربوط به عهده خواهند داشت  شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را می
  

  نحوه انتخاب و تعداد اعضاي هیأت رئیسه گروه هاي تخصصی
  اعضايتعداد 

  نظام مهندسی استان 

  تعداد اعضاي منتخب از بین
هیأت مدیره نظام مهندسی 

  استان

تعداد اعضاي منتخب از بین 
در نظام   اعضاي همان رشته

 مهندسی استان

  تعداد اعضاي هیأت رئیسه
 هر گروه تخصصی

 نفر 3 نفر 2  نفر 1  نفر 1000تا  50

 نفر 5 نفر 3 نفر 2  نفر 5000تا  1001

 نفر 7 نفر 4 نفر 3  به باال 5001

   
استان  یاعضاي همان رشته در نظام مهندس استان در رشته مربوط به وسیله یانتخاب سایر اعضاي هیأت مدیره نظام مهندس - 1تبصره 

  .بالمانع است رئیسه گروه تخصصی نیز به عنوان عضو هیأت
نباشد، به تعداد مورد نیاز، از بین سایر اعضاي  اي موجود متخصصین رشتهاگر در بین اعضاي هیأت مدیره به تعداد کافی از  - 2تبصره  

  .انتخاب خواهند شد استان یمهندس همان رشته در نظام
حضور خواهد  ناظرشهرسازي استان به عنوان  هاي تخصصی، نماینده سازمان مسکن و در برگزاري انتخابات هیأت رئیسه گروه - 3تبصره  

  .داشت
  :2/12/1394اصالحیه مورخ 

  :به شرح زیر اصالح می شود 79ماده 
هاي تخصصی داراي یک هیأت رییسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبان در رشته مربوط که  هر یک از گروه - 79ماده  

شرایط آنان به ترتیب زیر احراز می شود به وسیله اعضاي نظام مهندسی استان در همان رشته به ترتیب اکثریت آراء براي سه سال 
هیأت رئیسه گروه هاي تخصصی باید داراي کلیه شرایط  اعضاي. هاي بعد بالمانع است نان براي دورهتجدید انتخاب آ. انتخاب می شوند

  .داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بوده و ضمناً از اشخاص داراي سوابق و اشتهار علمی و حرفه اي شاخص در رشته خود یاشند
جش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شوراي مرکزي خارج از بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کارگروه هاي پنج نفره سن

. اعضاي این شورا، دو عضو به انتخاب شوراي تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رئیس نظام مهندسی استان ذیربط خواهد بود
  .شود اعضاي کارگروه هر رشته غیر از رئیس نظام مهندسی استان، از اشخاص همان رشته معرفی می

  .دبیرخانه کارگروه هاي سنجش در شوراي مرکزي مستقر می باشد و وزارت راه و شهرسازي بر فعالیت آنها نظارت خواهد نمود
  .هیأت رئیسه گروه هاي تخصصی، هیأت مشورتی علمی و حرفه اي بوده و در موضوعات تخصصی مرجعیت دارد

   

آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه،  هاي اسالمی و ها، روش به منظور دسترسی و مورد استفاده قراردادن تجربه - 80ماده 
شهرسازي و  در وزارت مسکن و "کمیته نظام پیشنهادات  "اي تحت عنوان  فعالیتهاي مهندسی، کمیته نگهداري و سایر  برداري، هرهباجرا، 
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قانون تشکیل  16 وضوع مادههاي تخصصی م گروه استان و ینظام مهندس ،شوراي مرکزي  نهادهاي قانون نظیرهمچنین در هر یک از 
  :زیر خواهد بود  استفاده از آن به ترتیب نحوه گردش اطالعات و چگونگی. گردد می

در  نموده، بندي اددهندگان دستهبه پیشنه هاي تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعالم وصول کتبی گروه -الف  
  .دارند استان ارسال می یگونه پیشنهادي به نظام مهندس همراه اظهارنظر یا هر  پایان هر ماه گزارش آن را

واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعالم  هاي تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات استان گزارشهاي واصل شده گروه ینظام مهندس -ب 
بندي موضوعی نموده و مواردي  بندي و طبقه استان دسته یدر خبرنامه نظام مهندس تخصصی و اعضا و همچنین درج  هاي وصول به گروه

گزارش آن را همراه اظهار نظر یا  هر فصل نماید و در پایان استان است رأساً اقدام می یمهندس  در حدود اختیارات و صالحیت نظام را که
  .خواهد داشت هر گونه پیشنهادي به شوراي مرکزي ارسال

همچنین درج در خبرنامه شوراي مرکزي  استانها را ضمن اعالم وصول و یهاي واصل شده نظام مهندس شوراي مرکزي گزارش -پ 
  :همراه گزارشی شامل

  .کزياظهارنظر و پیشنهادات شوراي مر -
  .بندي موضوعی مطالب ي و طبقهبند هدست -
  .عمل قرار گیردتعیین اولویتهاي پیشنهاداتی که باید مورد  -
  .حقق و شرایط و ملزومات مورد نیازضرورت ت -

  .داشت هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازي ارسال خواهد 
قانون که  39از محل بودجه موضوع ماده  توجه به پیشنهادات شوراي مرکزي کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازي با -ت 

 که مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازي در هر سال یافته، به پیشنهاداتی به این منظور تخصیص
  .نماید پیشنهاددهندگان اعطا می اي تحت عنوان جایزه پیشنهاد به جایزه

  
  زرس و بازرسانبا: ج

 5000عضو تا  1001البدل و از  بازرس علی عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک 1000ی استان که تا هر نظام مهندس - 81ماده  
بازرسان . داشت البدل خواهد بازرس اصلی و یک بازرس علی 3عضو و بیشتر  5001البدل و از  علی اصلی و یک بازرس  بازرس 2عضو 

   .ال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشندس 10 انتظامی استان باشند و حداقل باید  هیأت مدیره یا شوراينباید عضو 
 یالبدل واجد شرایط را از بین اعضاي نظام مهندس علی به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و 

به  ءاکثریت آرا حائزین. نماید شود پیشنهاد می عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می مجمع جلسه  استان انتخاب و به اولین
  .شوند سال انتخاب می 2البدل براي مدت  عنوان بازرس علی و نفر بعدي به  ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی

   

  :شود به شرح زیر تعیین می) بازرسان (وظایف و اختیارات بازرس  - 82ماده 
ه به مجمع مدیره براي ارائهیأت اي که  ترازنامه اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملکرد و -الف  

  .قبل از تشکیل مجمع عمومیروز  15تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل  تهیه گزارش و  عمومی تهیه نموده است و
  .مجمع عمومی تنظیم نموده است ه بهاطالعاتی که هیأت مدیره براي ارائاظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و  -ب 
هاي اجرایی آن بوده و حقوق اعضا  نامه ینو آئ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون -پ 

 تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از هاي آن نامه آیین  در حدودي که قانون و
دهند بازرس یا بازرسان مکلفند که مجمع عمومی  حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار  نامه داشته و یا اطالعاتی بر خالف قانون و آیین

  .ایندرا از آن آگاه نم
بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارك و  در هر موقع هر گونه رسیدگی و ،بازرس یا بازرسان با اطالع هیأت مدیره حق دارند -ت 

اي باشد  گونه این رسیدگی نباید به. ه کرده و مورد رسیدگی قرار دهندرا از هیأت مدیره مطالب استان یمهندس  اطالعات مربوط به نظام
  .وجب وقفه در عملیات جاري شودکه م
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از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط بر اینکه  توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند بازرس یا بازرسان می -ث 
حدودي که بازرس یا این کارشناسان در موارد و   .به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند رسمی و کتبی  آنها را از قبل به طور

  .بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت کنند مانند خود بازرسان تعیین می
   

  شوراي انتظامی استان: د
  :2/12/1394اصالحیه مورخ 

  :مکرر به آیین نامه الحاق می شود 82متن زیر به عنوان ماده 
  -مکرر 82ماده 

قانون براي اعضاي هیأت مدیره، داراي پروانه اشتغال پایه یک،  11عالوه بر داشتن شرایط ماده بازرسان نظام مهندسی استان باید  - الف
  .اطالعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه  محکومیت انتظامی از درجه سه به باال از پنج سال قبل از انتخاب باشند

قانون براي اعضاي هیأت مدیره ، داراي پروانه  11شتن شرایط ماده اعضاي شوراي انتظامی نظام مهندسی استان باید عالوه بر دا -ب
  .اشتغال پایه یک، اطالعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال باشند

  
تعداد اعضاي شوراي انتظامی استان در  .استانها داراي یک شوراي انتظامی استان خواهد بود یهر یک از نظام مهندس - 83ماده 

   .شود نفر از پنج عضو تشکیل می 1000نفر باشد از سه عضو و بیش از  1000تا  مهندسی استان  استانهایی که تعداد اعضاي نظام
ت مدیره توسط هیأاستان  ینظام مهندس یس دادگستري استان و بقیه از بین اعضاي خوشنامعضو شوراي انتظامی استان توسط رئ یک 

  .شوند صدور حکم عضویت در شوراي انتظامی استان معرفی می انتخاب و به شوراي مرکزي جهت براي مدت سه سال 
   

براي مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و  یسن در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نائب رئشوراي انتظامی استا - 84ماده 
جلسات شوراي انتظامی استان با حضور دوسوم از اعضا رسمیت   .ساله بالمانع خواهد بود دوره یکانقضاي هر   تجدید انتخاب آنها پس از

  .اکثریت آراي حاضر در جلسه معتبر است یافته و تصمیمات آن با
   

اي،  در خصوص تخلفات حرفه وي اشخاص حقیقی و حقوقیاشوراي انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دع - 85ماده 
کلیه اشخاص حقیقی و   .باشد مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می کاردانهاي فنی عضو نظام طی و انتظامی مهندسان وانضبا

 اسالمی، سازمانهاي دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهاي انقالب ها و حقوقی، اعم از صاحب کار، زیاندیده از تخلف، دستگاه
مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال  سسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضاي نظامشهرداریها و مؤ

شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و  دتوان اي وي داشته باشد می یا حرفه تخلفات انضباطی، انتظامی و  شکایتی در مورد
  .ارسال یا تحویل نماید استان نظام مهندسیمدارك مربوط به دبیرخانه   تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و شرح

هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان  رسیدگی به تخلفات اشخاصی که بر اساس قوانین قبلی داراي پروانه اشتغال - 1تبصره  
  .انتظامی استان است صالحیت شوراي  باشند، در را دارا نمی

کننده شکایت باشد، نظام  استان واصل عنه عضو نظام مهندسی استان دیگري غیر از نظام مهندسی که مشتکی در صورتی -  2تبصره  
  .به شکایت است صالح براي رسیدگی موقع تخلفمهندسی استان محل 

  .اثر داده نخواهد شد شده که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب به شکایات واصل - 3تبصره  
رأساً نیز به شوراي انتظامی استان اعالم شکایت  تواند در صورت اطالع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، هیأت مدیره می - 4ه تبصر 

  .کند
  :2/12/1394اصالحیه مورخ 

می "ماده مذکور واژه  4و در تبصره  "دبیرخانه شوراي انتظامی استان"به عبارت  "دبیرخانه نظام مهندسی استان"عبارت  85در ماده 
  .اصالح می شود "مکلف است"به عبارت  "تواند
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شود، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر  می دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شوراي انتظامی استان نیز محسوب - 86ماده 

عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شوراي  مشتکینمودن سوابق عضویت  تشکیل پرونده و ضمیمه  مخصوصی ثبت و پس از
  .موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شوراي انتظامی استان تعیین خواهد شد  .نماید استان تسلیم می انتظامی

استان از طریق همین یس شوراي انتظامی نائب رئ یس یاشوراي انتظامی استان با امضاي رئ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آراي -  تبصره 
  .خواهد شد  دبیرخانه انجام و ابالغ

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
دبیرخانه "، به عبارت "دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شوراي انتظامی استان نیز محسوب می شود"عبارت  86در ماده 

  .اصالح می شود" شوراي انتظامی استان
   

ا رسیدگی به را وارد نداند و ی شکایت ده رسیدگی و در صورتی کهششوراي انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل  - 87ماده 
شکایت یا عدم صالحیت داده و در غیر اینصورت حسب مورد از محل بازدید و یا از  تشخیص ندهد نظر به رد  موضوع را در صالحیت خود

و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و  ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده  گر که درعنه و یا هر شخص دی و مشتکی شاکی
شکایات است لکن  عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از  .دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند

  .بود نخواهد  عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم عدم حضور مشتکی
از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شوراي انتظامی  تواند در صورت عدم امکان حضور، الیحه دفاعیه خود را قبل عنه می مشتکی - 1تبصره  

  .وکیل معرفی نماید را به عنوان  استان تسلیم و یا یک نفر
نظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی  تواند از شوراي انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می -  2تبصره  

 هاي تخصصی تشکیل شده در نظام نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیون ینآئ این 73ماده   25استان موضوع بند 
ر کارشناسی، ظکسب نمقدماتی از قبیل بازدید از محل،  ثبت شکایات و انجام امور  تواند دریافت و مهندسی استان نیز استفاده کند و می

  .اختیار نماید به دفاتر نمایندگی در استان تفویض ها و آراي صادر شده را نامه ابالغ اوراق و دعوت تهیه گزارش و همچنین ارسال و
   

ضباطی و انتظامی استان و اعمال مجازاتهاي ان طرح و رسیدگی به شکایات در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شوراي - 88ماده 
  .بود نامه نخواهد نآئی اي مندرج در این رفهح

   
و  34مورد تخلفاتی که از اجراي مواد  شهرسازي در شوراي انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعالنات وزارت مسکن و -  89ماده 

  .رأي نماید و اعالمنامه اجرایی آن روي داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی  ینآئ قانون و  و سایر مواد 35
   

  :مجازاتهاي انتظامی به قرار زیر است - 90ماده 
  .استان یاخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس - 1درجه  
  .توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان - 2درجه  
  .ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت سه ماه تا یک سال ومحرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت  - 3درجه  
  .ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و - 4درجه  
  .اشتغال به مدت محرومیتضبط پروانه  محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و - 5درجه  
  .محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال -  6درجه  
پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که  در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از -تبصره  

به  باشد به مجازات مربوط 5یا  4از هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه ب مرتکب تخلفی شوند که  براي دفعات بعدي
محکوم خواهند  6آن و یا مجازات از نوع درجه  هاي قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط محرومیت اضافه یک برابر مجموع مدت

  .شد
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  :شودبه شرح زیر اصالح می  90ماده 
  :مجازات هاي انتظامی اصلی - الف

  .اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان - 1درجه  
  .توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان - 2درجه  
   

 .اشتغال به مدت محرومیتمحرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه  - 3درجه 
 .محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت - 4درجه  
 .محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت - 5درجه  
  .محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال -  6درجه  

  :مجازات هاي تبعی -ب
در مواردي که کسب امتیاز حرفه اي یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا سلب امتیاز کسب شده  .1

 .به باال 3در صورت محکومیت قطعی درجه اخذ و ارتقاي پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، 
محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه  .2

سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدي یا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، 
انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط براي شوراي مرکزي و شوراي 

چهار و پنج و محرومیت دائم از انتخاب شدن یا تصدي تمام سمت هاي مذکور  يمحکومان به مجازات انتظامی درجه ها
 .در این بند براي محکومان به مجازات انتظامی درجه شش

  .مکلف است محکومیت به مجازات هاي انتظامی تبعی را در متن احکام صادره آن ورا ذکر کند شوراي انتظامی –1تبصره
اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که براي دفعات   -2تبصره

وقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به بعدي مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت م
اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت هاي قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند 

  .شد
شوراي انتظامی  سال از زمان قطعیت رأي انتظامی می توانند از 10محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن  -3تبصره

در صورت نظر مثبت شوراي انتظامی نظام . نمایندنظام مهندسی تقاضاي عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال 
مهندسی و موافقت رئیس شوراي مرکزي، موضوع توسط رئیس شوراي مرکزي به وزیر راه و شهرسازي پیشنهاد و با تصویب وي 

مجازات . ی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شودعضویت متقاضی در نظام مهندس
  .تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود

مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال می شود مانع  -4تبصره
رعامل و سایر اشخاص حقیقی که به طور مستقیم و مؤثر در تخلف شخص حقوقی دخیل بوده اند، اعمال مجازات انتظامی بر مدی

  .نیستند
اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که براي دفعات  -5تبصره

محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به ال مجازات تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعم بعدي مرتکب
اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت هاي قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه شش محکوم 

  .خواهند شد
  

از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در  اي عبارت از تخلف در اموري است که انجام آن ناشی تخلفات انضباطی و حرفه - 91ماده 
  :اي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامی به شرح زیر است تخلف انضباطی و حرفه  .باشد  نظام مهندسی استان
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فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که  ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهاي عدم رعایت ضوابط شهرسازي و مقررات ملی -الف  
  .مقررات مربوط جاري کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج مقررات مذکور یا سایر  مخالف یا متناقض با

حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه  یعاي به نحوي که موجب اضرار یا تضی یا عدم توجه در انجام امور حرفه مسامحه - ب 
 .چهار

تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک  اي به نحوي که موجب اضرار غیر و یا مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه -پ 
  .تا درجه پنج

اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و  ملخودداري از انجام اقدامات بازدارنده یا اصالحی در مورد تخلفات هر یک از عوا -ت 
  .، از درجه یک تا درجه سهمربوط و ضوابط و مقررات ساختمان قراردادهاي به مفاد  کیفیت انجام کار با توجه

  .هاي خالف واقع، از درجه یک تا درجه پنج صدور گواهی -ث 
 .دیگر، از درجه سه تا درجه پنج وضعیت یا مدرك مشابهتأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت  - ج 
ذیصالح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه  امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردي که از طریق مراجع -چ 

  .یک تا درجه سه
ذیصالح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها  مراجع ا دستوراتهایی که به موجب ضوابط و مقررات بتعلل در تنظیم و تسلیم گزارش -ح 

  .درجه سه است، از درجه یک تا به مراجع ذیربط بوده
  .ذیربط، از درجه یک تا درج پنج شده از سوي مراجع ذیصالح و ابالغهاي  ها و اخطاریه عدم توجه به مفاد اطالعیه -خ 

  .از درجه سه تا درجه پنج ت وقوع جعل در مراجع قضایی،اي به شرط اثبا جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه -د  
  .پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون خارج از صالحیت یا ظرفیت تعیین شده در -ذ  
  .دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج -ر  
  .پنجدرجه خود یا غیر، از درجه دو تا  هاي شغلی و اداري نظام مهندسی استان به نفع یا موقعیتاستفاده از عضویت و  سوء -ز  
  .استان از درجه یک تا درجه سه یعدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندس -ژ  

استان بدون عذر و علت موجه بیش  یمهندس عدم رسیدگی به تخلفات در شوراي انتظامی استان یا عدم اجراي رأي به وسیله نظام -س 
 استان از درجه دو تا یاعضاي شوراي انتظامی استان یا اعضاي هیأت مدیره نظام مهندس شوراي مرکزي در مورد  از سه ماه، به تشخیص

  .درجه پنج
یید نقشه و یا امور مسئولیت بررسی و تأ ه خدمات مهندس طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کهارائ -ش 

  .سازمانهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج پروژه را در شهرداریها و  مربوط به کنترل آن
داشتن مدرك صالحیت مربوط از درجه دو تا  ه براي انجام خدمات فنی بدونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشتأسیس هر گون - ص 
  .جه پنجدر

  .استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج - ض 
دار شدن  اي بوده و موجب خدشه شئون حرفه استان مربوط مخالف یهاي داخلی نظام مهندس نامه انجام هر عملی که به موجب آیین - ع 

  .تا درجه چهار استان شود، از درجه یک  حیثیت نظام مهندسی
  :2/12/1394اصالحیه مورخ 

  :به شرح زیر اصالح می شود 91ماده 
تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه اي و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا  - 91ماده 

نتظامی در محدوده حداقل و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازات هاي ا
حداکثرهاي ذکر شده براي ارتکاب هر یک می باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه 

  :تجري وي به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی پروایی و بی مباالتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می گیرد
  :اي تخلفات حرفه - الف

عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها و آیین نامه هاي الزم الرعایه و استانداردهاي - 1
اجباري در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترك فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقیماً یا توسط 
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  .مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج عوامل تحت
عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه اي که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادي یا خلف - 2

یع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوي که موجب زیان یا تضی
  .و انرژي یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج

درجه دو تحمیل هزینه هاي عرفاً فاحش غیرضروري به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذي نفع باشد یا نباشد به مجازات انتظامی از - 3
  .تا درجه چهار

 -به تشخیص قطعی مراجع قضایی -اشتغال به حرفه هاي مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاري که شرایط روانی - 4
یا از  یا شرایط قانونی یا مدرك صالحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات مالی و فنی الزم براي انجام آن را ندارد

 دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وي براي انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدي یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل
سه تا مکرر این آیین نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه ) 2(یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین، مقررات یا ماده 

  .درجه پنج
انجام خدمات مهندسی به عنوان کارآموز یا استخدامی براي مهندسی که داراي شرایط قانونی باشد و تحت مسئولیت او صورت  -تبصره 

  .می گیرد، مشمول این بند نمی باشد
که مسئولیت بررسی و ه خدمات یا مشارکت در ارایه خدمات طراحی، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ئاار- 5

تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداري ها و دهیاري ها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان 
  .هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج

 .تصدي همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگري وظیفه نظارتی دارد، به مجازات انتظامی درجه دو تا چهار- 6
 .وضعیت یا مدارك فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج شده و صورت تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام- 7
کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردي که از طریق مراجع ذي صالح قانونی نظرخواهی شده است، به امتناع از اظهارنظر - 8

  .مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه
تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذي صالح قانونی موظف به تهیه و - 9

  .ربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه به مراجع ذيتسلیم آنها 
صدور گواهی یا اداي شهادت فنی خالف واقع یا اعالم نظر رسمی و داوري و کارشناسی در موضوعات فنی بدون داشتن صالحیت - 10

  .الزم به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج
ي یا کارشناسی یا عدم اعالم جهات رد به طرفین اختالف، در صورت وجود، به مجازات انتظامی از عدم رعایت بی طرفی در داور- 11

  .درجه سه تا درجه پنج
سپردن انجام کار حرفه اي به اشخاص فاقد صالحیت فنی، حرفه اي و اخالقی الزم براي انجام آن کار، به مجازات انتظامی از درجه - 12

  .سه تا درجه پنج
اشتغال خود در امور ساختمانی، بیش از دو بار، به مجازات انتظامی از  مدیریت یا محل ید از شرکت تحت تقصیرمؤثر در خلع قصور یا- 13

  .درجه دو تا درجه چهار
  :تخلفات انضباطی - ب
مجازات انتظامی در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به وسیله و شده به نقض مقررات انضباطی وضع- 1

  .از درجه یک تا درجه دو
درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخالقی و شئون حرفه اي در رسانه هاي گروهی و شبکه هاي - 2

  .اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج
نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از درجه دو تا هاي شغلی و اداري  سوءاستفاده از عضویت یا موقعیت- 3

  .درجه پنج
تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیئت مدیره، شوراي انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا - 4

  .از درجه دو تا درجه چهار اعضاي ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی
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انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخالل در انجام وظایف قانونی و جاري سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا - 5
  .پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار نامه

بی توجهی به مفاد شیوه نامه ها، بخشنامه ها، اطالعیه ها و اخطاریه هاي قانونی و مانند آنها، ابالغی مراجع ذي ربط قانونی که مکلف - 6
  .به رعایت آنها بوده، یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاري از آن منع شده، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار

اي بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامی از درجه یک تا  کین در برابر دستور یا تقاضاي نقض الزامات قانونی در امور حرفهتم- 7
  .درجه سه

تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هر نام براي انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن مدرك صالحیت - 8
  .انتظامی از درجه دو تا درجه سه مربوط، به مجازات

مراعات نکردن کامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسی همکاران مهندس خود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و معرفی – 9
  .محصول کار حرفه اي متعلق به دیگري به نام خود یا کارفرما یا مؤسسه خود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج

 .اي خود در اختیار دیگري براي استفاده از آن به نام وي، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه دادن محصول کار حرفه قرار– 10
اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی متبوع خود به شخصی که به فعالیت اقتصادي یا مهندسی فریبکارانه یا - 11

  .ورزد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج میغیردرستکارانه مبادرت 
هاي خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضاهاي الکترونیک خود به نحوي  ت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژهعدم مراقب- 12

  .که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو
نقشه هایی که انفراداً یا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارایه می کند، ولو آن که در قبال آن حق  استنکاف از امضاي- 13

  .الزحمه دریافت نکند، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو
یا استفاده از سند مجعول، جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي و مدارك الزم براي دریافت پروانه اشتغال به کار و تصاویر آنها - 14

  .به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش
اي یا براي گرفتن یا  دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظایف حرفه- 15

  .ها در امور فنی و مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه ششکار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آن براي واگذاري
سوءاستفاده از اضطرار یا عدم اطالع کارفرما براي گرفتن امتیاز یا حق الزحمه بسیار نامتناسب با عرف رایج براي انجام خدمات - 16

  .مهندسی از وي به مجازات انتظامی از درجه یک تا سه
چهار تا درجه  هاي ساختمانی و عمرانی، به مجازات از درجه هاي مرتبط با طرح پیشنهاد قیمت در مناقصه و مزایده هئتبانی در ارا- 17

 .شش
ه مدارك تقلب آمیز یا سابقه یا صالحیت حرفه اي خود یا دیگري یا تقلب در آزمون ها یا توسل به راه هاي متقلبانه یا اظهارات ئارا- 18

امتیاز شغلی و حرفه اي یا احراز سمت یا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء خالف واقع براي کسب 
  .این ماده، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج) ب(بند ) 14(

 .انتظامی از درجه دو تا درجه پنجورشکستگی به تقصیر و تقلب در فعالیت حرفه اي به موجب حکم قطعی قضایی، به مجازات - 19
مبادرت مأموران کلیه نهادهاي کنترل و بازرسی ساختمان ازجمله شاغالن در شهرداري ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل - 20

باق ساختمان و شرکت هاي عهده دار کنترل طراحی و بازرسی ساختمان و طرح هاي شهرسازي و ترافیکی به بیش از دو بار رد انط
طراحی یا اجراي ساختمان با مدارك فنی بدون دلیل موجه و مستند یا اخطار نابجا به صاحبکاران یا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع 

  .توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج
 .مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو انجام کار حرفه اي یا خرید خدمات حرفه اي بدون قرارداد کتبی به- 21
نقض سایر الزامات اخالق و شئون رفتار حرفه اي مذکور در نظام نامه رفتار حرفه اي اخالق مهندسی ساختمان ابالغی وزارت راه و - 22

ه مجازات انتظامی درجه یک مکرر که در بندهاي دیگر این ماده مجازاتی براي ارتکاب به آنها تعیین نشده، ب) 2(شهرسازي موضوع ماده 
  .تا درجه دو

استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکومیت انتظامی قطعی به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامی افزایش دوره - 23
  .محکومیت به دو برابر
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یا گرفتن امتیاز حرفه اي است، به مجازات اعالم نکردن یا کتمان محکومیت انتظامی خود در مواردي که فقدان آن شرط انجام کار - 24
  .انتظامی درجه دو تا سه به عالوه سلب امتیاز کسب شده تا حدي که قابل سلب است

 .چنانچه اعضاي ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، این عضویت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد -1تبصره 
اند در مواردي که وقوع تخلف را ناشی از ضعف اطالعات و مهارت فنی متخلف یا عدم آشنایی وي با شوراي انتظامی می تو –2تبصره 

ضوابط و مقررات تشخیص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزي خاص در مدت معین و حداکثر 
  .او را محدودتر کند شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صالحیت حرفه اي

در مواردي که تخلف داراي جنبه مجرمانه باشد استناد به آن براي صدور راي محکومیت انتظامی منوط به قطعیت حکم  –3تبصره 
  .کیفري صادره از مراجع قضایی است

شت قرار گیرند، مکلفند چنانچه شوراهاي انتظامی در حین رسیدگی به تخلفات انتظامی در جریان وقوع جرم غیرقابل گذ -4تبصره 
  .مراتب را به دادستان محل اعالم نماید

احکام محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد اعضاي سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده یا  –5تبصره 
 .صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار اعمال می شوداعتبار پروانه آنان منقضی شده به وزارت راه و شهرسازي اعالم می شود و در زمان 

اعمال مجازات تبعی در مورد آراي محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي،  -6تبصره 
ر شوراي انتظامی نظام مهندسی و وزیر راه و شهرسازي و یا رییس جمهور است، نیازمند رأي مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازي د

  .تأیید صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود
   

نامه به عهده شوراي انتظامی  این آیین 90ماده  تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهاي مقرر در بندهاي - 92ماده 
  .که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود تخلف از هر نوع  استان است و تکرار

شود،  تخلف مجازات جداگانه تعیین می تخلف شده باشد براي هر چنددر صورتی که مختلف در یک پرونده مرتکب دو یا  -  1تبصره  
ورت مجازات و چنانچه مجازاتهاي مذکور همگی از یک درجه باشد در این ص شدیدتر است اعمال خواهد شد  لیکن فقط مجازاتی که

  .شود به تعدد تخلفات تعیین می مناسب با توجه
  .شود نامه تعیین می ینآئ این 90 در صورت تکرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده - 2تبصره  

   

طور دقیق  آن بهنحوه اعتراض و مهلت  ،رأي آراي شوراي انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ -  93ماده 
باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ  آراي شوراي انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات  .قید شود

  .قابل تجدید نظر است
   

  .انتظامی نظام مهندسی است ، شورايات و آراي شوراي انتظامی استانهامرجع تجدید نظر از تصمیم - 94ماده 
صادر شده به قوت  1371مهندسی ساختمان مصوب  بدوي که توسط شوراي انتظامی استان در اجراي قانون آزمایشی نظامآراء  –تبصره  

مجدد و  و در صورتی که قبالً ابالغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدید نظرخواهی و یا رسیدگی یک ماه از تاریخ ابالغ  خود باقی و ظرف
نامه، قابل تجدید نظرخواهی در شوراي  ینابالغ این آئ متوقف شده است، ظرف یک ماه از تاریخ  اجراي قانون آزمایشیصدور رأي قطعی، 

  .انتظامی نظام مهندسی است

   
  

  شوراي انتظامی نظام مهندسی: فصل ششم
باشد و  استانهاست و داراي پنج عضو میانتظامی  صادر شده از شوراي ءشوراي انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرا -  95ماده 

  :شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است منصوب می سه سال به شرح زیر  اعضاي آن براي مدت
  .هیحقوقدان به معرفی ریاست قوه قضائ یک عضو -الف  

  .دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازي -ب 
  .دو عضو به معرفی شوراي مرکزي -ج 

 .رأي موافق معتبر خواهد بود) 3(صادرشده با  سوم اعضا رسمیت یافته و آرايمهندسی با حضور حداقل دو نتظامی نظامجلسات شوراي ا 
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یس و یک دبیر براي مدت یک سال رئ بک نائیس، یی در اولین جلسه از بین خود یک رئشوراي انتظامی نظام مهندس -  96ماده 
  .بالمانع استمجدد آنها   نماید و انتخاب انتخاب می

   

تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامی  تقاضاي تجدید نظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذکور - 97ماده 
شوراي  عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شده و پروانه عضویت مشتکی مستندات، رأي صادر  اوراق و مدارك و

   .دارد انتظامی نظام مهندسی ارسال می
نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه  در صورتی که تجدیدنظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شوراي انتظامی

  .دارد دبیرخانه شوراي انتظامی استان دریافت می الزم را از مذکور کلیه سوابق و مدارك
  :2/12/1394اصالحیه مورخ 

  .اصالح می شود "دبیرخانه شوراي انتظامی استان"به عبارت  "دبیرخانه نظام مهندسی استان"، عبارت 97در ماده 
   

شوراي انتظامی نظام مهندسی با رعایت  ر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشدظدر صورتی که درخواست تجدید ن -  98ماده 
الزم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگري که در ارتباط با موضوع است و کسب  و کلیه اختیاراتکرده   نوبت به موضوع رسیدگی

مرجع تجدید نظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأي   .تخصصی و غیره را دارد  کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهاي نظر
ر باید مستند، مستدل و ظصادر شده از مرجع تجدید ن آراء  .نماید اقدام میتغییر رأي تجدیدنظر خواسته شده  مبنی بر تأیید یا تعدیل یا

با رعایت  تاریخ شروع محرومیت  که رأي قطعی است و در مواردي که رأي مبنی بر محرومیت است باید صریح بوده و در آن قید شود
  .فرجه الزم جهت ابالغ رأي در متن رأي درج شود

نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا  یناین آئ 89و  86در صورتی که پرونده در شوراي انتظامی استان در اجراي مواد  -تبصره  
 رسیدگی خارج از نوبت را ضروري تشخیص دهد در شوراي انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از مهندسی نظام رییس شوراي انتظامی

  .نوبت رسیدگی خواهد شد

  

مذکور را ظرف  مخصوص و حفظ سوابق، آراء دبیرخانه شوراي انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آراي قطعی شده در دفتر - 99ده ما 
 اي از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال طرفین شکایت ابالغ و نسخه وسیله پست سفارشی به یک هفته حضوري یا به

ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق  از رأي مذکور را در پرونده عضویت  ضمن اینکه یک نسخهنظام مهندسی استان . دارد می
  .گذارد اجرا می  کند، مفاد رأي را به مورد می امر به سازمان مسکن و شهرسازي استان ارسال

   

ه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط پروان در کلیه مواردي که آراي قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از - 100ماده 
را  اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازي استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده عضو محکوم را  موظف است پروانه اشتغال

ن مسکن و شهرسازي استان محرومیت در سازما پروانه اشتغال تا پایان مدت. دارد  مهندسی ارسال نظامبه دبیرخانه شوراي انتظامی 
  .شود نگاهداري می

محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از  در صورتی که عضو مختلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأي قطعی مبنی بر - تبصره  
محکومیت  کننده پروانه اشتغالاستان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر  خود به نظام مهندسی تحویل پروانه اشتغال

برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و  بعدي وي را با تأخیري معادل دو  وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال
  .شود شده درجصادر يصورت فرم در کلیه آرا مفاد این تبصره باید به  .مراجع ذیربط نیز ابالغ خواهد نمود و ها يمراتب را به کلیه شهردار

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
  .اصالح می شود "بالفاصله"به واژه  "سه ماه"، عبارت ظرف 100در تبصره ماده 

   
اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره  هاز اینکه ب مرجع رسیدگی به شکایات از اعضاي هیأت مدیره و شوراي انتظامی استان اعم - 101ه دما

بود و اجراي  اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شوراي انتظامی نظام مهندسی خواهد استان و یا به یا شوراي انتظامی
  .باشد مهندسی می دبیرخانه شوراي انتظامی نظام  مفاد رأي صرف نظر از نوع و موضوع آن با
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  :4/3/1379اصالحیه مورخ 
 )28/11/1375مورخ  -ه17496ت123379موضوع تصویب نامه شماره (نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  آیین 101ماده 

  :شود شرح ذیل اصالح می به
مزبور به ، عبارت شوراي انتظامی استان جایگزین عبارت شوراي انتظامی نظام مهندسی و در سطر آخر واژه 101 ماده سطر دومدر 

  . جاي انتظامی نظام مهندسی درج می گردد
  

  :30/4/1381اصالحیه مورخ 
  :به شرح زیر اصالح می شود 101ماده 

نها در هیأت مدیره یا شوراي و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آ مرجع رسیدگی به شکایات از اعضاي هیأت مدیره و شوراي انتظامی استان
  .خواهد بود "انتظامی نظام مهندسیشوراي "انتظامی استان 

  

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
  :به شرح زیر اصالح می شود 101ماده 
هاي انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضاي شوراي انتظامی  رد اعضاي شوراي انتظامی براي رسیدگی در پرونده جهات - 101ماده 

ت، کتباً مراتب را به شکایت، درخصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایدر صورت وجود هریک از شرایط زیر در یک پرونده 
یس شوراي انتظامی استان و رییس شوراي انتظامی نظام مهندسی اعالم کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به ئر

  :می توانند ایراد رد را مطرح کنندهاي شکایت نیز  هر یک از طرف. گیري نماید ي در آن کنارهأآن شکایت و صدور ر
وجود رابطه استخدامی یا قراردادي یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرف هاي شکایت با عضوي از شوراي انتظامی استان یا بستگان .1

  .نسبی و سببی درجه اول وي
  .امیعضویت هر یک از طرف هاي شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وي در شوراي انتظ.2
انتخاب کننده عضو شوراي انتظامی به  ت مدیرهأبی و سببی درجه اول وي در هیعضویت هر یک از طرف هاي شکایت یا بستگان نس.3

  .عضویت آن شورا
  .عضو شوراي انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شوراي انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.4
شوراي انتظامی یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وي یا شرکاي تجاري و قراردادي وي داراي نفع شخصی در موضوع شکایت  عضو.5

  .مطروحه باشند
قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شوراي انتظامی و یکی از طرف هاي شکایت یا همسر یا فرزند وي دعواي انتظامی یا حقوقی یا .6

  .دو سال نگذشته باشد اشد و از تاریخ صدور حکم قطعی جزایی مطرح شده ب
چنانچه در شکایتی تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رییس : 1تبصره 

آن شکایت را به شوراي شوراي انتظامی استان کتباً به رییس شوراي انتظامی نظام مهندسی اطالع داده می شود و وي رسیدگی به 
انتظامی هم عرض متشکل از پنچ نفر از اعضاي شوراهاي انتظامی سایر استان ها که یکی از آنها قاضی دادگستري خواهد بود و براي سه 

ورا شوراهاي انتظامی هم عرض حداقل دو ش. سال در ابتداي هر دوره شوراي مرکزي به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند
خواهد بود و استقرار آنها در محل شوراي انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدي عضویت اعضاي هر یک سه سال است که قابل تجدید 

  .پس از انقضاي سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضاي سه سال می باشند
سیدگی و صدور حکم شرکت کند، این راي حتی بدون هرگاه عضو شوراي انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان ر: 2تبصره 

  .درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تایید به وسیله شوراي انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود
و ابالغ وزیر آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهاي انتظامی بدوي و تجدید نظر و نحوه ابالغ و اجراي احکام قطعی، با تصویب : 3تبصره 

  .راه و شهرسازي، مالك عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود
                              

  معاون اول رئیس جمهور  -اسحاق جهانگیري                                                              
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  هیأت عمومی: فصل هفتم
عمومی متشکل از اعضاي هیأت  هیأت استانها، قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی) 19(در اجراي ماده  - 102ماده  

با  ها سالی یک بار یس سازمان از اعضاي هیأت مدیرهجلسات عادي هیأت عمومی با دعوت رئ  .شود تشکیل می ، ها در سطح کشور مدیره
  .دستور جلسه باید قید شود دعوتنامه تاریخ، محل و در. شود رسازي تشکیل میحضور نماینده وزیر مسکن و شه

دوسوم استانهاي کشور مشروط بر اینکه  ها در اولین جلسه عادي هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره -تبصره  
 تند باشد، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازي تشکیلنفر عضو یا بیشتر هس 700داراي  استانهایی که  دربرگیرنده تمام نظام مهندسی

  .خواهد شد
و یا به تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي  العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادي هیأت عمومی جلسات فوق - 103ماده  

  .شود می مسکن و شهرسازي تشکیل  مرکزي و یا دعوت وزیر
مهندسی استانها که تا آن تاریخ تشکیل شده  جلسات هیأت عمومی با حضور دوسوم از تعداد کل اعضاي هیأت مدیره نظام -  104ماده  

هیأت   .کننده خواهد بود یسه بر عهده دستگاه دعوتلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رئج افتتاح و اداره. یافت  است رسمیت خواهد
در جلسه با رأي اکثریت  حاضرکه از بین عده  باشد یس، یک دبیر و دو نفر ناظر مییک نائب رئرئیسه هر اجالس شامل، یک رئیس، 

  .باشدمی اي مرکزي شوردبیرخانه  ندهمان دبیرخانه هیأت عمومی  .انتخاب خواهند شد
ستور جلسه و تنظیم طرح د  .یس استرئ بداره جلسات هیأت عمومی به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نائا - 105ماده  

جلسه   تصمیمات. خواهد بود ناظرگیري مصوبات به عهده  اکثریت در رأي صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول
  .باشد نصف به عالوه یک عده حاضر در جلسه معتبر می با آراي اکثریت

شود و در پایان  در یکی از استانها تشکیل می مدت دو تا چهار روز جلسات عادي هیأت عمومی سالی یک بار در تیر ماه به -  106ماده  
بعد باید  اي که در حد فاصل جلسه عادي العاده بعدي و در صورت لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق و دستورجلسه  هر جلسه، تاریخ و مکان

  .تواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد میهیأت عمومی   .شود اعضا تعیین می  در همان استان تشکیل شود، با رأي اکثریت
  :شود وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین می - 107ماده  
اصلی و  تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید  انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شوراي مرکزي به میزان حداقل دو برابر -الف  

  .البدل شوراي مرکزي از بین آنها شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلی و علی مسکن و  و معرفی به وزیر البدل علی
  .شنیدن گزارش ساالنه شوراي مرکزي -ب 
  .بررسی و تصویب ترازنامه شوراي مرکزي -پ 
  .مشی عمومی و پیشنهادي شوراي مرکزي بررسی و تصویب خط -ت 
شود و حصول اطالع از  ه میعمومی ارائ ختلف که به وسیله دبیرخانه هیأتشنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهاي م -ث 

  .ق به آنهاو ارائه طری نظام مهندسی استانها  فعالیتها، وضعیت و مشکالت
شود و  یک از نظام مهندسی استانها ارائه می شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر -ج 

  .طریق مناسب  هاتخاذ تصمیم یا ارائ
تبادل تجارب و اطالعات و نیز همکاري با  اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ -چ 

  .پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی عمومی بنا به  شهرداریها و مراجع دولتی و
  .مربوط به شوراي مرکزي هاي پیشنهادي اداري، استخدامی و غیره نامه نظامبررسی و تصویب ضوابط و مقررات  -ح 
  .هاي داخلی نحوه اداره هیأت عمومی نامه بررسی و تصویب نظام -خ 

  .موقعیت و امکانات هر استان تصویب میزان ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاي نظام مهندسی استانها با توجه به -د  
  .امور صندوق مشترك نظام مهندسی استانها نامه پیشنهادي شوراي مرکزي در خصوص نحوه تشکیل و اداره امبررسی و تصویب نظ -ذ  
  .سوي شوراي مرکزي یا دبیرخانه هیأت عمومی ه شده ازئها و پیشنهادات ارا نامه بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام -ر  

  :4/3/1379اصالحیه مورخ 
  .محسوب می گردد) ذ(و ) د(و بندهاي بعدي به ترتیب به عنوان بندهاي  حذف 107ماده ) د(بند 
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  شوراي مرکزي: فصل هشتم
باشد که از بین  هاي اصلی طبق جدول زیر می رشته البدل با ترکیب عضو علی 7عضو اصلی و  25شوراي مرکزي متشکل از  - 108ماده 

 .شوند می البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازي انتخاب رشته با قید اصلی و علیهیأت عمومی در هر  شده به وسیله دو برابر افراد معرفی
سابقه انجام کارهاي طراحی، اجرایی، علمی،  خوشنام و دارايه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره اعضاي شوراي مرکزي باید عالو 

  .سال گذشته باشند 5به باال در  3محکومیت انتظامی از درجه  و فاقد ارزشمندبرجسته و   تحقیقی یا آموزشی
همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز  توانند شوند، می اعضاي هیأت مدیره که به عضویت شوراي مرکزي انتخاب می: تبصره 

  .باقی بمانند
  

  جدول تعداد اعضاي اصلی و علی البدل شوراي مرکزي
  رشته  گروه

تعداد حداقل عضو 
  در هر رشته

 تعداد اعضاي
  اصلی هر گروه

تعداد اعضاي 
  علی البدل

  عمران
  1  عمران

12  
1  

  1  1  نقشه برداري
  1  1  ترافیک

  تأسیسات
  1  6  1  تأسیسات برق

  1  1  تأسیسات مکانیک

  معماري و شهرسازي
  1  7  1  معماري

  1  1  شهرسازي
  7  25  البدل شوراي مرکزي تعداد اعضاي اصلی و علی

  
مرکزي در صورت بقاي شرایط الزم، در  تجدید انتخاب اعضاي شوراي . مدت عضویت اعضاي شوراي مرکزي سه سال است - 109ماده  

  .است  هاي بعد بالمانع دوره
ها با  باشد که دبیران و منشی دو منشی می یس و دو دبیر اجرایی واي متشکل از یک رئ راي هیأت رییسهشوراي مرکزي دا - 110ماده  

س رئی .شوند و دوره مسئولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بالمانع است انتخاب می شوراي مرکزي  از بین اعضاي ءآرااکثریت 
  .شود نامه منصوب می یناین آئ  115مرکزي نیز به شرح مندرج در ماده شوراي 

وي به دعوت یکی از دبیران اجرایی در  غیابیس شوراي مرکزي و در ئجلسات شوراي مرکزي در مواقع لزوم به دعوت ر - 111ماده  
رأي موافق معتبر ) 13(رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل  تشکیل و با حضور دوسوم اعضا  محل شوراي مرکزي

از ثبت در  شوراي مرکزي پس تصمیمات. توانند در جلسات شوراي مرکزي شرکت کنند رأي می البدل بودن داشتن حق علی اعضاي. است
  .شود و پیگیري الزم به عمل خواهد آمد مراجع ذیصالح ابالغ می  و دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شوراي مرکزي به اشخاص

همچنین پرداخت هزینه سفر اعضاي شوراي  هاي اداري و استخدامی و جاري شوراي مرکزي و دبیرخانه آن و انجام هزینه - 112ماده  
 کنند به موجب نظام نامه مالی و اداري سازمان است که به پیشنهاد شوراي شرکت می جلسات شوراي مرکزي در مرکزي که از استانها

  .رسد مرکزي به تصویب هیأت عمومی می
هاي اعطایی دولت،  مهندسی استانها، کمک هاي سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء صندوق مشترك نظام هزینه - 113ماده  

ه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و ارائ حقیقی و حقوقی، دریافت بهاي اشخاصنهادها، 
مشترك نظام  نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق  .تأمین خواهد شد مهندسی

اي که به پیشنهاد شوراي مرکزي به تصویب هیأت  نظامنامه امور آن به موجب  ه و ادارهمهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزین
  .شود اداره می  یس شوراي مرکزيترك مذکور زیر نظر رئصندوق مش .رسد خواهد بود عمومی می
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  :شود وظایف و اختیارات شوراي مرکزي به شرح زیر تعیین می - 114ماده 

مشارکت نظام مهندسی استانها و هماهنگی وزارت  هاي قانون با جلب مشی آوردن زمینه اجراي اهداف و خط فراهمریزي و  برنامه -الف  
  .مسکن و شهرسازي

مدت، میان مدت و درازمدت در چهارچوب  کوتاه هاي مشی بررسی مسائل مشترك نظام مهندسی استانها و سازمان و تعیین خط -ب 
  .ابالغ آنها عمومی وهیأت   قانون و مقررات مصوبات

ریزي،  در امور برنامه ،با مراجع ملی و محلی هاي مناسب براي انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره ایجاد زمینه -پ 
 امیو شهرسازي و با مراجع قضایی در مورد اجراي مواد قانون که به امور قضایی و انتظ هاي ساختمانی طرح  مدیریت، اجرا و کنترل

  .باشد مربوط می
استانها با یکدیگر یا بین اعضاي نظام مهندسی  حل و فصل اختالفات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی -ت 

  .طریق داوري استان خود از  استانها با نظام مهندسی
مشی نظام مهندسی استانها از  خط اصالح ی استانها وهمکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندس -ث 

  .دستورالعملها  طریق مذاکره و ابالغ
تهیه مواد درسی و محتواي آموزش علوم و فنون  ه مشورتهاي الزم در زمینهتحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائ همکاري با مراکز -ج 

  .فرهنگ و آموزش عالیآموزش و پرورش و  هاي مختلف به وزارتخانه  مهندسی در سطوح
مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجراي  هاي اجرایی در زمینه تدوین همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي و سایر دستگاه -چ 

  .اي و تخصصی ساختمانها و برگزاري مسابقات حرفه و ملکی  آن و تهیه شناسنامه فنی
شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد  زمینه ارتقاي سطح مهارت کارگران ماهرهمکاري با وزارت کار و امور اجتماعی در  -ح 

  .مهارت و کنترل آن
مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی  هاي گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح تالش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه -خ 
  .کیفیت این گونه طرحها ارتقاي هاي اجرایی در همکاري با دستگاه المنفعه و عام

  .امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه مسئول در امر يها المللی جهت کمک به دستگاه هاي داخلی و بین آوري کمک جمع -د  
شتن دا هنگام نگاههاي تکمیلی براي ب آموزش همکاري در برگزاري آزمونهاي تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و -ذ  

  .ها فرصتهاي کارآموزي و معرفی به دانشگاه شناسایی و تدارك  دانش فنی و همچنین
و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به  حمایت اجتماعی از اعضاي نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها -ر  

  .ل مهندسی و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازيخدمات مهندسی در مشاغ محصوالت، تولیدات و  کنندگان عنوان مصرف
  .المللی کشور و در سطح بین هاي تخصصی و تبادل اطالعات در داخل و گردهمایی ها مشارکت در برگزاري کنفرانس - ز 
  .ه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازيارائ -ژ  

و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و  توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانهاگذاري خدمات مهندسی با  تهیه مبانی قیمت -س 
نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت  همچنین بررسی مستمر پیشنهادات  شهرسازي جهت تصویب و

  .مذکور
  .تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان -ش 
  .عمومی جهت تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت تهیه و تصویب - ص 
  .گی اداره آن، به هیأت عمومی جهت تصویبمشترك نظام مهندسی استانها و چگونتهیه و پیشنهاد نظام نامه نحوه تشکیل صندوق  -ض
  .یس سازماننهاد رئتصویب برنامه و بودجه ساالنه سازمان به پیش -ط 
  .و تعهدآور و قراردادها مالیتعیین امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد  -ظ 
  .انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی -ع 
هاي بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازي  طرح هاي توسعه و هاي اجرایی در زمینه برنامه ه نظرات مشورتی به دولت و دستگاهارائ -غ 

  .هاي مربوط دستگاه  حسب درخواست
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  .و یا عرفاً ضروري باشد نامه اجرایی و سایر مقررات انجام هر نوع وظیفه دیگري که به موجب قانون و آیین -ف 
  :30/4/1381اصالحیه مورخ 

  :اضافه می شود 114به ماده ) ف(متن زیر به عنوان بند 
  .مدیره که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشدرسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت  -ف

  .تبدیل می شود) ق(به بند ) ف(بند  114در انتهاي ماده 
  

  :2/12/1394اصالحیه مورخ 
اضافه و شماره و عنوان سایر بندها درموارد مذکور  114به شرح زیر به ماده ) ف(حذف و به عنوان بند  73ماده  31و  30، 18بندهاي 

  :ترتیب اصالح می شودبه 
تهیه و تنظیم نظامنامه هاي اداري، استخدامی، مالی و معامالتی، تشکیالتی، کمیسیون هاي تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر  -ف

  .نظامنامه هاي ساختاري نظام مهندسی استان ها به طور همسان براي سراسر کشور
  

  یس سازمانرئ: صل نهمف
 

ریاست وي در وزارت مسکن و شهرسازي  شوراي مرکزي در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازي و به -  115ماده  
نماید و وزیر  یس شوراي مرکزي به وزیر مسکن و شهرسازي پیشنهاد میتعیین رئ خود سه نفر را به منظور  شود، از میان تشکیل می

شود جهت صدور حکم به  محسوب می یس سازمان نیزشوراي مرکزي که رئیس رئ  ه عنوانشهرسازي از بین آنها یک نفر را ب مسکن و
  .یس جمهور معرفی خواهد نمودرئ
  .باشد فوق بالمانع می شرایط سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق 3یس شوراي مرکزي مدت دوره تصدي رئ 
   

  :شود تعیین مییس سازمان به شرح زیر وظایف و اختیارات رئ - 116ماده 
  .المللی بر عهده دارد را در مراجع ملی و بین یس سازمان باالترین مقام اجرایی و اداري سازمان بوده و نمایندگی سازمانرئ -الف  

  .مسئولیت اجراي مصوبات شوراي مرکزي -ب 
مشی سازمان و  اصالح خطدرج در قانون و اهداف من هاي الزم به منظور تحقق نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه -پ 
  .مرکزي  ه آن به شورايارائ
جریان امور حفظ حقوق، منافع ، حیثیت،  نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها با هماهنگی شوراي مرکزي به منظور حسن -ت 

شوراي  ه گزارش آن بهارائمهندسی استانها و هاي الزم به نظام  نظرات، پیشنهادات و توصیه هسازمان و ارائ  اي و اموال شئونات حرفه
  .مرکزي

  .مرکزي جهت تصویب انتخاب و پیشنهاد مدیر براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسی استانها به شوراي -ث 
  .کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترك -ج 
  .پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه به شوراي مرکزي -چ 
او تفویض  بهسازمان و سایر مواردي که  مکاتبات عادي و جاري سازمان و احکام مدیر صندوق مشترك و کارکنانامضاي کلیه  -ح 

  .شود اختیار می
  .کننده شوراي مرکزي است افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت -خ 

  .گیرد قرار می استعالمه گزارشهاي الزم به وزیر مسکن و شهرسازي درباره مسائلی که مورد ارائ -د  
  .مهندسی استانها هاي وزارت مسکن و شهرسازي به نظام ابالغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه -ذ  
ر اعضاي نظام مهندسی استانها و یمرکزي و سا هاي وزارت مسکن و شهرسازي به اعضاي شوراي انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه -ر  

  .نظارت بر رعایت آنها
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شود و همچنین وظایفی که به منظور  می یس سازمان محولهیأت عمومی یا شوراي مرکزي به رئ انجام سایر وظایفی که از طرف -ز  
  .اداره سازمان ضروري است

  مقررات متفرقه: فصل دهم 
از تعارضات در تهیه وحدت رویه و جلوگیري  وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد -  117ماده  

 ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها گذاري خدمات مهندسی، قیمت  و تنظیم مبانی
  .مشورت آنها تهیه نماید  و شوراي فنی استانها و یا با جلب

وزارت مسکن و شهرسازي شوراي تحت عنوان  ت مهندسی، درگذاري و قیمت خدما به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت - 1تبصره  
 2نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازي و  5مرکب از  "خدمات مهندسی گذاري مبانی قیمت  شوراي بررسی و تأیید "

 3 سازمان برنامه و بودجه ثابت ودو عضو  عضو آن از جمله 4شود که  بودجه تشکیل می  یس سازمان برنامه ومعرفی رئکارشناس به  نفر
  .هاي تخصصی نیز داشته باشد تواند کمیته یاد شده می شوراي. خواهد بود عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر

  .اطالع عموم آگهی خواهد شد هاي قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازي جهت فهرست - 2تبصره  
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و   38 به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده عوارض مربوط - 118ماده  

 .گردد شود واریز می شود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می وصول می 1373مصوب  مصرف آن در موارد معین 
شود، در اختیار  بودجه هر سال منظور می ري که به همین منظور در قانونوجوه واریزي فوق از محل اعتبا%) 100(معادل صد درصد  

جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک  قرار خواهد گرفت تا  وزارت مسکن و شهرسازي
  .مصرف برسدآموزشی در سطوح مختلف مذکور به   هاي نظام مهندسی استانها و برقراري دوره به

قانون کسر یا  39وجوهی را که در اجراي ماده  اي از اسناد مالی مربوط به ذیحسابان و مسئوالن امور مالی موظفند نسخه -  119ماده  
مسکن و  اند در تهران براي وزارت مسکن و شهرسازي و در استانها به سازمان کشور واریز نموده درآمد عمومی  وصول نموده و به حساب

هاي الزم را جهت انجام وظایف و  دریافتی، هر ساله برنامه شهرسازي با توجه به وجوه  ازي استان ارسال دارند تا وزارت مسکن وشهرس
واریز مبلغ تعیین  موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش  شهرداریها. تهیه و به مورد اجرا گذارد تحقق اهداف مندرج در قانون

به عنوان یکی از مدارك صدور پروانه از را،   شود اعالم می به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازي 39شده موضوع ماده 
  .متقاضی دریافت نمایند

براي تأسیس و شروع به کار سازمان و  وزارت مسکن و شهرسازي و سازمانهاي مسکن و شهرسازي استان، تسهیالت الزم -  120ماده  
 هاي اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به روابط آنان با دستگاه فراهم آورده و در تنظیم  انظام مهندسی استانها ر

  .نماید اهداف قانون اقدام می
، نظام مهندسی استانها سازمان نظیر شوراي مرکزي قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهاي 38در اجراي ماده  -  121ماده  

با  کشور وزارت مسکن و شهرسازي در مراکز استانها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب مهندسی در شهرهاي  تشکلهاي تخصصی و
نیازهاي اداري و تأسیساتی تشکل مربوط در آن  دارد تا بر اساس طرح مصوب، را معمول می نیازهاي نظام مهندسی استان مساعدت الزم

  .تأمین شود
ه الزم را ارائهاي  عمومی، توصیههیأت گزارشهاي  شهرسازي ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استانها و زارت مسکن وو - 122ماده  

سازمان  مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحالل هاي به توصیه  که در صورتی. خواهد داد
  .مذکور عمل خواهد شد ه و بر اساس تصمیمات هیأتارائ  قانون 26 منتخب را به هیأت مندرج در ماده

همچنین در زمان تعطیل یا انحالل با وزارت  انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و -تبصره  
هاي  برگزاري انتخابات براي تشکیل سازمانمذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به  و در هر حال وزارت مسکن و شهرسازي است

  .اقدام نماید مذکور
شود و در  مسکن و شهرسازي تهیه و ابالغ می نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت دستورالعملهاي موضوع مواد این آیین - 123ماده  

  .خواهد شد طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازي عمل هاي مربوط نامه یا دستورالعمل اعمال مواد آیین نحوه اجرا یا  موارد سکوت یا ابهام در
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هاي  در مورد اجرا و نظارت بر طرح -1374 مصوب-قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) 41(دراجراي مفاد ماده  - 124ماده  
  .خواهد بود نامه این آیینقانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در ) عمومی کشور منظور در بودجه (عمرانی 
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