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  فصل اول ـ کلیات ، اهداف و خط مشی

تعریف : نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون ، مقررات ، آیین نامـه  ـ 1ماده 

ها ، استانداردها و تشکلهای مهندسی ، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهـدا  منظـور در ایـن 

  قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

 اهدا  و خط مشی این قانون عبارتند از:  ـ 2ماده 

 ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری و شهرسازی .  1

 ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی .  2

 ـ تامین موجبات رشد و اعتالی مهندسی در کشور.  3

ول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت بـه آن و مقـررات ملـی سـاختمان و ـ ترویج اص 4

 افزایش بهره وری . 

 ـ باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات .  5

 ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش .  6

، بهداشت ، بهـره دهـی مناسـ  ، آسـایش و ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی  7

صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایـت از مـردم بـه عنـوان بهـره بـرداران ازسـاختمانها و 

فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مـواد وانـر ی و سـرمایه 

 های ملی . 

 خدمات مهندسی .  ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری 8
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ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی  9

هادی از سوی تمام دستگاههای دولتـی ، شـهرداریها ، سـازندگان ، مهندسـین ، بهـره بـرداران وتمـام  و

بر کلیه روابط وفعالیتهای آنهـا و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم 

فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و 

 حرفه ای و صنو  ساختمان . 

ـ جل  مشارکت حرفـه ای مهندسـان و صـاحبان حرفـه هـا و صـنو  سـاختمانی در تهیـه و اجـرای  11

 طرحهای توسعه و آبادانی کشور. 

برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهدا  این  ـ 3اده م

             قانون در سطح کشور ) سازمان نظـام مهندسـی سـاختمان ه کـه از ایـن  ـی در ایـن قـانون بـه اختصـار

سازمان ه خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام ) سازمان نظام مهندسی ساختمان اسـتان ه ) 

که از این  ی به اختصار ) سازمان استان ه نامیده می شود ، طبق شرایط یاد شده درایـن قـانون و آیـین 

وانین و مقررات عمـومی نامه اجرایی آن تاسیی می شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع ق

 حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشند. 

از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کس  نظـر از وزارت کشـور در هـر محـل حسـ   ـ 4ماده 

مورد اعالم نماید ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسـته از امـور فنـی در بخشـهای سـاختمان و 

اسـت . ایـن شده تعیین می شود ، مسـتلزم داشـتن صـالحیت حرفـه ایشهرسازی که توسط وزارت یاد 

صالحیت در مورد مهندسان از طریق  روانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران 

تجربی از طریق  روانه مهارت فنی احراز می شود. مرجع صدور  روانه اشتغال به کارمهندسـی و  روانـه 

نی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور  روانه مهارت فنی وزارت کـار و اشتغال به کاردا

امور اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتی  صدور ، تمدید ، ابطال و تغییر مـدار  صـالحیت حرفـه 
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ای موضوع این ماده وچگونگی تعیین ، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها ، در آیـین نامـه 

 یی این قانون معین می شود. اجرا

سـال  11ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حس  مورد موظفندظر   1تبصره 

از تاریخ ابالغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها ، مهندسان و سازمانها وتشـکلهای حرفـه ای و 

ه کل کشور توسعه دهند.اهدا  مرحلـه ای ایـن صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را ب

امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنو  و حر  فنـی شـاغل 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــیش بین ــوط   ــی مرب ــتگاه اجرای ــالیانه دس ــه س ــاله در بودج ــه س ــها هم ــن بخش  در ای

جام خدمات موضوع این قانون باید مدار  ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت ان 2تبصره 

 صالحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری          
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 فصل دوم ـ تشکیالت ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان

ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان هـا ، هیـات عمـومی سـازمان ، شـورای  ـ 5ماده 

 مرکزی سازمان ، رییی سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی . 

عضویت از بین مهندسـان حـوزه آن نفر داوطل   51برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل  ـ 6ماده 

استان که دارای مدر  مهندسـی در رشـته هـای اصـلی مهندسـی شـامل معمـاری ، عمـران ، تاسیسـات 

 مکـــانیکی ، تاسیســـات برقـــی ، شهرســـازی ، نقشـــه بـــرداری و ترافیـــک باشـــند ضـــروری اســـت . 

ل متولد آن استان مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطالق می شود که حداق یک:تبصره 

 ماه ممتد  یش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت ، در آن استان مقیم باشد.  6یا 

 هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.  دو: تبصره 

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشـته  ـ 7ماده 

 ط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بالمانع است . های مرتب

ـ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطالق می شود کـه عنـوان آنهـا بـا  1تبصره 

رشـته هـای  ه متفاوت بوده ولی محتوای علمـی و آموزشـی آنهـا بـا6رشته های اصلی یاد شده در ماده )

        باشـد و فـارغ التحصـیالن اینگونـه رشـته هـا خـدمات فنـی معینـی را در در ارتبـاط  %71اصلی بـیش از 

زمینه های طراحی ، محاسـبه ، اجـرا ، نگهـداری ، کنتـرل ، آمـوزش ، تحقیـق و نظـایر آن بـه بخشـهای 

همطراز  ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم ، اهمیت و میزان تاثیر عرفاً

 های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.  خدمات رشته

ـ حدود صالحیت حرفه ای دارندگان مدار  تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و  2تبصره 

عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر فرهنـگ و 

کن و شهرسـازی مـی رسـد. مرجـع تطبیـق آموزش عالی و رییی سازمان تعیین و به تصوی  وزیر مس
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عناوین مدار  تحصیلی کمتر از معادل لیسانی و تعیـین حـدود صـالحیت حرفـه ای دارنـدگان آن هـا 

 وزارت مسکن و شهرسازی است . 

هر سازمان استان دارای مجمع عمومی ، هیات مدیره ، شورای انتظامی و بازرسان است و محـل  ـ 8ماده 

زی آن در مرکز استان می باشد. سازمانهای استان می تواننـد در سایرشـهرهای استقرار دایم دفتر مرک

استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت  یشنهاد شـورای مرکـزی و 

تصوی  وزیر مسکن و شهرسازی ، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تاسیی نشده 

ندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان درحوزه مربوط را بـه باشد ، دفاتر نمای

 آن دفاتر محول کنند. 

ی سـازمان کـه أمجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق ر ـ 9ماده 

هـای مـرتبط اسـت منحصر به دارندگان مدر  تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته 

 تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است : 

 الف ـ انتخاب اعضای هیات مدیره . 

 ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعالم نظر نسبت به آن . 

 ج ـ بررسی و تصوی  ترازنامه ساالنه ) سازمان استان ه و بودجه  یشنهادی ) هیات مدیره ه . 

ـ تعیین و تصوی  حق ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا و سایر منابع در آمد برای سازمان بر اساس  د

  یشنهاد ) هیات مدیره ه . 

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبـق قـوانین و آیـین نامـه هـای مربـوط بـه عهـده  ه

 سازمان استان و در صالحیت مجمع عمومی می باشد. 
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ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی کـه توسـط 1تبصره 

ــی شــود.  ــدیره تشــکیل م ــات م ــه دعــوت هی ــی شــود ، ب ــین م ــادی تعی  مجمــع عمــومی در اجــالس ع

هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسـازی جهـت شـرکت در جلسـات مجمـع 

ت یاد شده با رعایت سایر شرایط ، مشروط به انجام دعوت یـاد شـده رسـمیت عمومی می باشد و جلسا

 خواهد یافت . 

     ـ در صورت تصوی  هیات مدیره سازمان اسـتان ، نماینـدگان اشـخاص حقـوقی عضوسـازمان 2تبصره 

 می توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند. 

 ان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به  یشنهاد هیات مدیره تعیین می شوند. ـ بازرس 3تبصره 

هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره ای خواهند بـود کـه از بـین اعضـای داوطلـ   ـ11ماده 

واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی سـاختمان بـرای یـک دوره سـه سـاله انتخـاب خواهـد شـد و 

 مجدد اعضای هیات مدیره بال مانع است . انتخاب 

 شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره سازمانهای نظـام مهندسـی بـه شـرح زیرمـی باشـد:  ـ 11ماده 

 ـ تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران .  1

 ـ نداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.  2

 مهندسی .  وونعملی به مهندسی و رعایت اخالق و شـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی  3

 ـ نداشتن  یشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی . 4

ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و وفاداری به قانون اساسی جمهـوری  5 

 اسالمی ایران . 
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ر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع احکام دین تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده د

 اعتقادی خود می باشند. 

 ـ دارا بودن صالحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه .  6

تعداد اعضا  ه نفر متناس  با25ه و )5تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان ها بین ) ـ 12ماده 

 ی خواهد بود. و به تفکیک رشته های اصل

تبصره ـ در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینـده یـا نماینـدگانی در هیـات مـدیره 

سازمان استان ها دارند ، یک نفر به عنوان عضو علیالبدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت 

 ن معــین خواهــد شــد. اعضــا علــی البــدل در جلســات هیــات مــدیره در آیــین نامــه اجرایــی ایــن قــانو

نفر از اعضای سـازمان  7تا  3هیات اجرایی انتخابات که حس  مورد در هر استان متشکل از  ـ 13ماده 

است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد.چگونگی انتخاب و 

ندرج درایین نامه اجرایی این قانون تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح م

 خواهد بود. 

هیات اجرایی انتخابات موظف است صالحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع  یک:تبصره 

 صالحیت دار استعالم و بررسی نماید. 

 وزارت مسکن و شهرسازی برگزارمی شود.بوسیله  هاولین دوره انتخابات هیات مدیره ب دو:تبصره 

هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رییسه ای متشکل ازیـک  ـ 14ماده 

رییی ، دو نای  رییی و یک دبیر برای انجام وظایف خـود بـه ترتیـ  منـدرج در آیـین نامـه اجرایـی 

. تفـوی  تواند به تعداد الزم کمیسیونهای تخصصـی و دفـاتر نماینـدگی تاسـیی نمایـدخواهد بود و می

کاهد. رییی هیات مدیره ها از مسئولیت آن هیات نمیاختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگی

 ، رییی سازمان استان نیز محسوب می شود. 
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 اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :  -15ماده 

 می در معماری و شهرسازی . برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسال -1

 برنامه ریزی بـه منظـور رشـد و اعـتالی حرفـه هـای مهندسـی سـاختمان و مشـاغل مـرتبط بـا آن .  -2

ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغالن در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد ایگاههای  3

 علمی فنی ، آموزش و انتشارات . 

در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان  ـ همکاری با مراجع مسئول 4

 و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی وهادی شهرها توسط اعضای سازمان حس  درخواست . 

ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقـوقی در طرحهـا وفعالیـت هـای  5

 لفان از طریق مراجع قانونی ذیصالح . غیر دولتی در حوزه استان و تعقی  متخ

ـ مشارکت در امر ارزشیابی وتعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغالن در امور فنی مربـوط بـه  6

 فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون . 

 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش وبرگزاری 7

 مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند. 

ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کار فرمایان و کمک به مراجع مسـئول در  8

بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناس  کارها به صاحبان صـالحیت وجلـوگیری از مداخلـه 

 اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی . 

ـ کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینـه  9

 تدوین ، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها. 
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ـ کمک به ارتقای کیفیـت طرحهـای سـاختمانی ، عمرانـی و شهرسـازی در محـدوده اسـتان و ارایـه  11

ت ، شرکت در کمیسـیون هـا و شـوراهای تصـمیم گیـری در مـورد اینگونـه گزارش بر حس  در خواس

طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شـهرداری هـا در زمینـه کنتـرل سـاختمان و اجـرای 

 طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان . 

ی در اختالفـاتی کـه دارای ماهیـت فنـی ـ ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داور 11

 است . 

 همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیای طبیعی .  -12

 تایید ترازنامه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی .  -13

ـ معرفی نماینده هیات مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختالفات مالیاتی در  14

 و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان . رسیدگی 

ـ تهیــه و تنظــیم مبــانی قیمــت گــذاری خــدمات مهندســی در اســتان و  یشــنهاد بــه وزارت مســکن  15

 وشهرسازی ، مرجع تصوی  مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیـین نامـه اجرایـی تعیـین مـی گـردد. 

 ر آیین نامه اجرایی معین می شود.ـ سایر مواردی که برای تحقق اهدا  این قانون د 16

برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسـی اعضـای سـازمان اسـتان ،  یک: تبصره 

نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختالفات مالیـاتی آن اسـتان شـرکت خواهـد 

 داشت . 

تخانه ها و سایر دستگاههای دولتی وکارکنان آنهـا ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزار 2تبصره 

 در انجام وظایف محوله نمی شود. 
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به منظور گسترش همکاری های حرفه ای و جل  مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق ترمسایل  ـ 16ماده 

ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروههای تخصصی مهندسان 

، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مـدیریت گروههـا هر رشته 

 به موج  آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. 

حقوقدان بـه معرفـی ریـیی  هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر ـ 17ماده 

دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی 

ه سال منصوب می شوند  خواهد بودو انتخاب مجدد آنان 3سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت )

 بالمانع است . 

در خصوص تخلفات حرفه ای وانضباطی و انتظـامی  رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی

مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است . چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیـ  

و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظـامی نظـام مهندسـی در آیـین نامـه 

 اجرایی تعیین می شود

ضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشـ  تبصره ـ مراجع ق

آنها امور حرفه ای باشد ، بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانـده مـی تواننـد ، نظرکارشناسـی سـازمان 

استان محل را نیز خواستار شوند. هیات مدیره مکلف است حداکثر ظر  مدت یک ماه از تاریخ وصـول 

م ، نظر خود را به طور کتبی اعالم نماید و در صورت عدم اعالم نظـر ، مراجـع مربـوط مـی تواننـد استعال

به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنهامرتبط با مفاد این قانون باشد  رأساً

معرفـی یـک محاکم قضایی می تواننـد جهـت انجـام کارشناسـی نیـز از سـازمان اسـتان محـل خواسـتار 

کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شـوند. هیـات مـدیره سـازمان اسـتان مکلـف اسـت 

حداکثر ظر  مدت  انزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صالحیتدار در رشته مربوط بـه 
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     شـد هیـات مـدیرهماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار ، نیاز به وقت بیشـتر با

 می تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید. 

هر سازمان استان حس  مورد دارای یک یا چند بازرس مـی باشـد کـه موظفنـد درچـارچوب  ـ 18ماده 

قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان اسـتان رسـیدگی و 

زارشهای الزم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه نماینـد و نیـز تمـامی وظـایف واختیـاراتی را کـه بـه گ

موج  قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند.بازرسان مکلفنـد نسـخه ای از 

ان با اطـالع گزارش خود را  انزده روز  یش از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرس

هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدار  سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت 

 کنند و یا موج  وقفه در عملیات سازمان شوند. 

به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظـام مهندسـی سـاختمان  ـ 19ماده 

تصار ) هیات عمومی ه خوانده می شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای که از این  ی به اخ

استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده 

وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن  ـی ازانتخـاب و آغـاز بـه کـار هیـات 

ای استان در دو سوم استانهای کشور )که باید در بر گیرنده تمـام سـازمانهایی کـه دارای مدیره سازمانه

نفر عضو یا بیشتر هستند ، باشده به دعوت وزارت مسکن وشهرسازی و جلسـات بعـد بـا دعـوت  711

شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این  ـی بـه اختصارشـورای مرکـزی خوانـده مـی شـود ، 

د. جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیـات و یـا بـه تشکیل می شو

 تقاضای دو سوم اعضای شـورای مرکـزی و یـا دعـوت وزیرمسـکن و شهرسـازی تشـکیل خواهـد شـد. 

 وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است : 
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نیـاز  زان حداقل دو برابر تعداد مـوردالف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به می

در هر رشته )با قید اصلی و علیالبدل ه جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی ، برای انتخاب اعضـای 

 اصلی و علیالبدل شورای یاد شده از میان آنها. 

 استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی . -ب

 ی . تصوی  خط مشی های عمومی  یشنهادهای شورای مرکز -ج 

 حصول اطالع از فعالیتها ، وضعیت و مشکالت سازمانهای استان و ارایه طریق به آن ها.  -د

البدل با ترکیـ  رشـته هـای  نفر عضو علی 7نفر عضو اصلی و  25شورای مرکزی متشکل از  ـ 21ماده 

وی هیـات یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده ازس

سال انتخاب می شوند. اعضای شـورای مرکـزی  3عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 

باید عالوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان ، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحـی یـا 

 اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند. 

 ف و اختیارات ) شورای مرکزی ه به این شرح است : اهم وظای -21ماده 

الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهدا  و خط مشی های این قـانون بـا جلـ  مشـارکت 

 سازمان استان ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی . 

ی هـای کوتـاه ب ـ بررسی مسایل مشتر  سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیـین خـط مشـ

 مدت ، میان مدت و دراز مدت و ابالغ آن ها. 

مراجع ملی و  ج ـ ایجاد زمینه های مناس  برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با

محلی ، در امور برنامه ریزی ، مدیریت ، اجرا و کنتـرل طرحهـای سـاختمانی و شهرسـازی و بـا مراجـع 

ــرای ــورد اج ــایی در م ــد.  قض ــی باش ــوط م ــامی مرب ــایی و انتظ ــور قض ــه ام ــه ب ــانون ک ــن ق ــواد ای  م
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د ـ حل و فصل اختالفات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای اسـتان بـا یکـدیگریا بـین 

 اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری . 

عملکرد سـازمانهای اسـتان و اصـالح خـط  همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر - هـ

 مشی آن سازمان ها ازطریق مذاکره و ابالغ دستورالعملها. 

و ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشـورتهای الزم در زمینـه تهیـه مواددرسـی و 

ش و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سـطوح مختلـف بـه وزارت خانـه هـای آمـوزش و ـرور

 فرهنگ و آموزش عالی . 

ز ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایـی در زمینـه تـدوین مقـررات ملـی 

ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسـنامه فنـی و ملکـی سـاختمانها و برگـزاری مسـابقات 

 حرفه ای و تخصصی . 

در زمینه ارتقا سطح مهارت کـارگران مـاهر شـاغل دربخـش  ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی

 های ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن . 

ط ـ تالش در جهت جل  مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و موسسات درطرحهای مسـکن 

ایی در ارتقـای کیفیـت ایـن و تاسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجر

 گونه طرحها. 

نجات در  ی ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسئول در امر امداد و

 زمان وقوع حوادث غیر مترقبه . 

  ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین ، کاردانان فنی و کـارگران مـاهر وآموزشـهای 

هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدار  فرصـت هـای کـارآموزی و تکمیلی برای به 

 معرفی به دانشگاهها. 
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ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنـین دفـاع از 

دربخشـهای حقوق متقابل جامعه به عنوان مصر  کنندگان محصـوالت ، تولیـدات و خـدمات مهندسـی 

 ساختمان ، عمران و شهرسازی . 

 م ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی . 

 ارایه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی .  -ن

در زمینـه برنامـه هـای  س ـ ارایه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی

 توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی حس  در خواست دستگاههای مربوط . 

انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور ، مانع از اقـدام هیـات مـدیره سـازمانهای اسـتان درزمینـه 

 برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد ، نخواهد بود. 

ـ ) شورای مرکزی ه دارای هیات رییسه ای است متشکل از یک رییی و دو دبیر اجرایـی و دو  22ماده 

منشی که دبیران و منشی ها با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می شوند. ) شورای مرکزی ه برای تعیین 

ه یـک نفـر رابـه رییی شورا ، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی  یشنهاد می کند و وزیـر یـاد شـد

عنوان رییی شورای مرکزی که رییی سازمان نیز محسوب می شـود ، جهـت صـدور حکـم بـه ریـیی 

جمهور معرفی می نماید. دوره تصدی رییی سازمان سـه سـال و دوره مسـئولیت سـایر اعضـای هیـات 

 رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بال مانع می باشد.

مات ) شورای مرکـزی ه و مسـئولیت اجرایـی و نماینـدگی سـازمان در مسئولیت اجرای تصمی ـ 23ماده 

 مراجع ملی و بین المللی با رییی سازمان است . 

) شورای انتظامی نظام مهندسی ه از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیرمسکن و  ـ 24ماده 

ان بـا معرفـی ریاسـت قـوه شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکـزی سـازمان و یـک حقوقـد
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قضاییه تشکیل می شود. نظرات ) شورای انتظامی نظام مهندسی ه با اکثریت سه رای موافق قطعی و الزم 

 االجرا است . 

مهندسان متقاضی  روانه اشتغال به کار مهندسی در رشـته هـای اصـلی مهندسـی سـاختمان و  ـ 25ماده 

مهندسی استان مربوط و احرازشـرایط یـاد شـده در رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام 

آیین نامه موظفند  ی از فراغت از تحصیل بـه مـدت معینـی کـه در آیـین نامـه بـرای هررشـته و  ایـه 

ــد.  ــه رشــته خــود ، کــارآموزی نماین ــوط ب ــه هــای تخصصــی مرب ــین مــی شــود ، در زمین  تحصــیلی تعی

ی عملکـرد سـازمانهای اسـتان وگـزارش وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسـ ـ 26ماده 

هیات عمومی سازمان ، در خصوص چگـونگی ادامـه کـار آن سـازمانها توصـیه هـای الزم رابنمایـد و در 

صورتی که به دلیل انحرا  از اهدا  سازمان ، انحالل هر یک از آنها را الزم بداند ، موضوع را در هیاتی 

ری و رییی سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو مرک  از وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر دادگست

 رای موافق الزم االجرا خواهد بود. 

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشـده اسـت وهمچنـین در 

م ئزمان تعطیل یا انحالل با وزارت مسکن و شهرسازی است که حد اکثر به مدت شش ماه به عنـوان قـا

مقامی عمل می نماید و ظر  این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یـاد 

 شده خواهد بود. 

وزارتخانه ها ، موسسـات دولتـی ، نهادهـا ، نیروهـای نظـامی و انتظـامی ، شـرکتهای دولتـی و  ـ 27ماده 

امه خاصـی کـه بـه  یشـنهاد مشـتر  شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین ن

وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصوی  هیات وزیران می رسد به جای کارشناسـان 

رسمی دادگستری از مهندسان دارای  روانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده 

 نمایند.

 هر و شهرداریمنبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ش     



16 

 

 فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی 

ماه از زمان ابالغ این قانون ضوابط ، مقررات  6وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظر   ـ 28ماده 

و تشکیالت حرفه ای مناس  برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع ایـن قـانون را 

 در قال  آیین نامه ای تدوین و برای تصوی  به هیات وزیران  یشنهاد نماید.

موضـوع « هیات عالی نظـارت» وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابالغ این قانون به عضویت  ـ 29ماده 

ه قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسـازی بـا همـاهنگی دبیرخانـه هیـات 52ماده )

ماه از تاریخ تصوی  این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابـر  6حداکثر عالی نظارت 

 قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصوی  به هیات وزیران  یشنهاد می نماید.

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری         
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 فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان

شهرداری ها و مراجع صدور  روانـه سـاختمان ،  روانـه شـهر  سـازی و شهرسـازی وسـایر  ـ 31ماده 

مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشـمول 

ه این قانون برای صدور  روانه و سایر مجوزها تنها نقشه هـایی را خواهنـد  ـذیرفت کـه توسـط 4ماده )

شخاص حقیقی و حقوقی دارنده  روانه اشتغال به کار و در حدود صالحیت مربوط امضاشده باشد و برای ا

  .انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صالحیت مربوط استفاده نمایند

ختمانی و در مواردی که نقشه های تسلیمی به شـهرداریها و سـایر مراجـع صـدور  روانـه سـا ـ 31ماده 

تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه 

و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییی موسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح 

ه مربوطه امضـا و ، محاس  و ناظر نخواهد بود ، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشت

  .یا تعهد نظارت شده باشد

ه ایـن قـانون موکـول بـه داشـتن 4اخذ  روانه کس  و  یشه در محل ها و امور موضوع ماده ) ـ 32ماده 

مدار  صالحیت حرفه ای خواهد بود ، در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قـانون محسـوب 

  :می شود

قوقی فاقد مدر  صالحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و ح

  . داشتن مدر  صالحیت است

  . اشتغال به امور فنی خارج از حدود صالحیت مندرج در مدر  صالحیت -ب

ج ـ تاسیی هرگونه موسسه ، دفتر یا محل کس  و  یشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدر  

  . صالحیت مربوط
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ایه خدمات مهندسی طراحی ، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی د ـ ار

  .یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن  رو ه را نیز بر عهده دارند

اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی ، محاسـبه ، اجـرا ، بهـره بـرداری و نگهـداری  ـ 33ماده 

نها به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناس  ، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری ساختما

است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول وقواعـد و ترتیـ  

اعـد کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج ایـن اصـول و قو

در هر مبحث به موج  آیین نامه ای خواهد بود که بـه وسـیله وزارتخانـه هـای مسـکن و شهرسـازی و 

  .کشور تهیه و به تصوی  هیات وزیران خواهد رسید

  .مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند

ناس  با شرایط ویژه هر استان  یشنهاد تغییرات خاصی را درمقررات ملی توانند متسازمانهای استان می

ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این  یشـنهادات  ـی از تاییـد شـورای فنـی اسـتان ذیـربط بـا 

  .تصوی  وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود

سه سال یکبار مورد بازنگری قرارمی گیرد تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناس  با تغییر شرایط ، هر 

 و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است.

ــاده  ــاختمان و  ـ 34م ــرای س ــر اج ــارت ب ــرل و نظ ــه و کنت ــع صــدور  روان ــایر مراج ــهرداریها و س ش

و تاسیسات دولتی و عمومی ، صـاحبان حرفـه هـای مهندسـی ا         ـامورشهرسازی ، مجریان ساختمانه

ساختمان و شهرسازی و مالکان و کار فرمایـان در شـهرها ، شـهرکها و شهرسـتانها و سـایر نقـاط واقـع 

درحوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملـی سـاختمان را 

شـده و ضـوابط و مقـررات شهرسـازی تخلـف از ایـن قـانون  رعایت نمایند. عدم رعایـت مقـررات یـاد

  محسوب می شود.

وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانـات وموقعیـت  یک: تبصره 

هر محل ، آن دسته از مصالح و اجزا ساختمانی که باید به تاییـد موسسـه اسـتاندارد وتحقیقـات صـنعتی 
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ــران برســد را  ــه تولیدکننــدگان و ای ــاریخ اعــالم، کلی ــد. از ت طــی فهرســت هــایی احصــا و آگهــی نماین

واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیـع واسـتفاده از مصـالح 

  استاندارد شده خواهند بود.

ای عالیاسـتاندارد تبصره دو:  از تاریخ تصوی  این قانون وزیـر مسـکن و شهرسـازی بـه عضـویت شـور

  .منصوب می گردد

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسـازی و مقـررات ملـی سـاختمان در  ـ 35ماده 

طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و و مقررات 

  .و شهرسازی خواهدبود مزبور در مورد آنها الزامی است ، بر عهده وزارت مسکن

موظفند در صورت درخواست حسـ   34به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 

مورد اطالعات و نقشه های فنی الزم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قراردهند و در صورتی کـه 

دستوراصالح یا جلوگیری از ادامه کار وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دالیل و مستندات 

را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور  روانه ساختمانی ذیربط ابالغ نماید و تا رفع تخلف ، موضوع 

  .قابل  یگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند

ستگاههای دولتی که دارای مقـررات خـاص مـی تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه ها و سایر د

  .باشند ، نمی شود

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری                   
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 فصل پنجم ـ آموزش و ترویج 

وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهـدداد کـه  ـ 36ماده 

در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صالحیت به تعداد کافی وجود ندارد ، 

نها از طریق تهیه طرحهای همسان )تیپ ه خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختما

و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایرروشهای مناس  با بهـای انـد  در 

اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده ازمحل کمکهای دولت و عواید حاصل از 

به ترتیبی که در آیین نامه معین مـی شـود ،  1349وب قانون کار آموزی مص 14ماده  3اجرای تبصره 

تامین خواهد شد. آیین نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امـور اجتمـاعی 

 .تهیه و به تصوی  هیات وزیران خواهد رسید

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری               
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 فصل ششم ـ متفرقه 

 رداختی اعضا ، صـندوق مشـتر  هزینه های ) سازمان ه و ارکان آن از محل حق عضویتهای  ـ 37ماده 

سازمانهای استان ، کمکهای اعطایی دولت ، نهادهـا ، اشـخاص حقیقـی و حقـوقی ، دریافـت بهـای ارایـه 

خدمات  ژوهشی ، فنی و آموزشی ، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی ومهندسی و در حدی از 

  .از طر  سازمان تامین خواهد شد حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده

وزارت مسکن و شهرسازی تسهیالت الزم برای تاسیی و شروع به کار سازمان وسازمان های  ـ 38ماده 

استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجـع قضـایی درسـطوح ملـی و 

  .قدام می نمایدمحلی تا آنجا که به اهدا  این قانون کمک کند ، ا

ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام  رداخت به مشاوران و  یمانکاران طرحهای  ـ 39ماده 

 111/1)دو در ده هزاره از دریافتی آنها را کسـر و شـهرداریها معـادل  1112/1عمرانی کشور معادل 

زالگوی مصر  مسکن و واحدهای )یک در هزاره از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیر بنای بیش ا

غیر انتفاعی را که هر ساله به وسیله وزارتخانه هـای مسـکن و شهرسـازی و کشـور تعیـین مـی شـود از 

)صـد درصـده وجـوه  %111سازندگان وصول و به حساب در آمد عمومی کشـور واریـز نماینـد. معـادل 

نـی مـی گـردد دراختیـار وزارت واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی  ـیش بی

مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صر  انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی سـاختمان ، امـور 

کنترل ساختمان ، ترویج و توسعه و اعتالی نظام مهندسی ، کمک به سازمانهای نظام مهندسی سـاختمان 

در سـطوح مختلـف ، برگـزاری مسـابقات برای انجام وظایف قانونی خود ، برقراری دوره های آموزشی 

 .حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصر  انر ی نماید

و تبصره آن توسط مراجع قضایی حس  مورد بـه  رداخـت جـزای  34و  32متخلفان از مواد  ـ 41ماده 

. رداخت ریال محکوم مـی شـوند 111/111/11ه ریال تا ده میلیون )111/111نقدی از یکصد هزار )

  .جزای نقدی مانع از  یگیری انتظامی نخواهد بود
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در مورد تهیه ، اجرا و نظارت بر طرحهـای عمرانـی )منظـور در بودجـه عمـومی کشـورهقانون  ـ 41ماده 

  .برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود

  شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظر ـ 42ماده 

اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین نامه های اجرای این قانون تصـوی  نشـده اسـت آیـین 

تا آنجا که با مفاد این قانون مغـایرت نـدارد مـورداجرا خواهـد  1371نامه های قانون آزمایشی مصوب 

  .بود

و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیسـت و  قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده

 12/1374دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلی شورای اسالمی تصوی  و در تـاریخ /

  . به تایید شورای نگهبان رسیده است

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


