
 قانون نظام مھندسي و كنترل ساختمان

 كلیات، اھداف و خط مشي: فصل اول

  تشكیالت، اركان، وظايف و اختیارات سازمان: فصل دوم

  امور كاردانھا و صنوف ساختماني: فصل سوم

  مقررات فني و كنترل ساختمان: فصل چھارم

  آموزش و ترويج: فصل پنجم

  متفرقه: فصل ششم

  كلیات، اھداف و خط مشي: فصل اول

ھا، استانداردھا و  نامه ، آئین ، مقررات قانون  از مجموعه  است  عبارت  ساختمان و كنترل  مھندسي   نظام:  تعريف -1   ماده
  مورد اجراء گذاشته و به   تـدوين  قانون  ور در اين منظ  اھداف  به رسیدن   در جھت اي و صنفي كه  ، حرفه مھندسي  تشكلھاي

  .شود مي

  :عبارتند از   قانون اين   مشي و خط  اھداف  - 2ماده 

 1- و شھرسازي  در معماري اسالمي  و ارزشھاي  فرھنگ  و توسعه   تقويت .  
 2-  و شھرسازي ساختمان   در بخشھاي  و مھندسي  فني ھاي  و حرفه مشاغل   به  امور مربوط تنسیق .  
 3-  در كشور مھندسي  رشد و اعتالي   موجبات تامین.  
 4- و افزايش  ساختمان  ملي  و مقررات  آن  به  نسبت عمومي  و رشد آگاھي  و شھرسازي   معماري  اصول  ترويج  

  . وري بھره
 5-  خدمات اجراي   بر حسن  و نظارت مھندسي   خدمات كیفیت  باال بردن .  
 6-  بخش ھا در اين  حرفه بان صاح فني  دانش  ارتقاي .  
 7- اقتصادي و صرفه   ، آسايش مناسب  دھي ، بھره ، بھداشت از ايمني منظور اطمینان   به  ساختمان  ملي  مقررات  وضع  

و   و ابنیه شھري   از ساختمانھا و فضاھاي برداران  بھره عنوان   به  از مردم حمايت   در جھت  آن و اجراء و كنترل 
  . ملي  ھاي و سرمايه  مواد و انرژي  منابع  وري بھره  و افزايش  و حفظ عمومي   مستحدثات

 8- تھیه و تنظیم مباني قیمت گذاري خدمات مھندسي  
 9-  از  و ھادي  و تفصیلي  جامع  و مفاد طرحھاي   شھرسازي  و مقررات  ، ضوابط ساختمان  ملي مقررات  رعايت  به  الزام

  و حقوقي حقیقي   اشخاص  و تمام  برداران ، بھره ، مھندسین ، شھـرداريھا، سـازندگان دولتي  دستگاھھاي تمام   سوي
  كامل  ھمكاري زمینه   ساختن  آنھا و فراھم  و فعالیتھاي  روابط بر كلیه   حاكم  اصل عنوان  به  ساختمان   با بخش  مرتبط
  . ساختمان  و صنوف  اي و حرفه  مھندسي ، شھرداريھا و تشكلھاي  و شھرسازي  مسكن  وزارت  میان

 10 -  و   توسعه  طرحھاي و اجراي  در تھیه   ساختماني  ھا و صنوف حرفه و صاحبان   مھندسان اي  حرفه  مشاركت جلب
  .كشور آباداني 

در سطح   قانون  اين  اھداف  خود و تحقق اي  امور حرفه در انتظام  وسیعتر مھندسان   ھر چـه مشاركت  تامین   براي -3  ماده
  يك شود و در ھر استان  مي  خوانده اختصار سازمان  به  قانون  در اين   پس از اين   كه ساختمان   مھندسي نظام   كشور سازمان  

شود، طبق  مي نامیده   استان اختصار سازمان  به   پس  از اين كه   استان ساختمان   مھندسي  نظام   سازمان   نام به  سازمان 
و  قوانین   و تابع  بوده غیر انتفاعي  ياد شده   سازمانھاي. شود مي  تاسیس  آن  اجرايي  نامه و آئین قانون  در اين  ياد شده   شرايط 

  .باشند مي ر انتفاعي غی  بر موسسات  حاكم عمومي  مقررات 

  نمايد، اشتغال مورد اعالم   حسب كشور در ھر محل   نظر از وزارت  با كسب  و شھرسازي  مسكن  وزارت كه   از تاريخي -4  ماده
تعیین  ياد شده   وزارت  توسط كه   و شھرسازي ساختمان  در بخشھاي   از امور فني دسته   آن به   و حقوقي حقیقي   اشخاص

و   كار مھندسي  به اشتغال  پروانه   از طريق در مورد مھندسان   صالحیت  اين.  است اي  حرفه  صالحیت داشتن  ود، مستلزم ش مي 
  ماھر از طريق و در مورد كارگران   يا تجربي  كار كارداني به   اشتغال  پروانه  از طريق  تجربي و معماران   فني  در مورد كاردانھاي

وزارت  و تجربي   كار كارداني به   اشتغال و پروانه   كار مھندسي اشتغال به  صدور پروانه   مرجع. شود احراز مي  فني  مھارت پروانه 
صدور، تمديد،   و ترتیب  شرايط. گردد مي  تعیین  كار و امور اجتماعي  وزارت  فني  مھارت صدور پروانه   و مرجع  و شھرسازي مسكن  

آنھا، در  دارندگان  اشتـغال  و ظرفیت   ، حدود صالحیت تعیین  و چگونگي  ماده  اين  موضوع  اي حرفه  صالحیت و تغییر مدارك  ابطال 
  .شود مي  معین قانون  اين  اجرايي   نامه آئین

ن سال از تاريخ ابالغ اين قانو 10وزارت مسكن و شھرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف  ـ1تبصره 



اي و صنفي شاغل در اين بخشھا دامنه اجراي اين  با استفاده از ھمكاري شھرداريھا، مھندسان و سازمانھا و تشكلھاي حرفه
ماده را به كل كشور توسعه دھند، اھداف مرحلھاي اين امر و بودجه موردنیاز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن 

  .ا ھمه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرايي مربوط پیشبیني خواھد شدبه صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشھ

اي  كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي غیرايراني جھت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صالحیت حرفه ـ2تبصره 
  .موقت دريافت دارند

  باالي صفحه

   

   تشكیالت، اركان، وظايف و اختیارات سازمان: فصل دوم

اركان سازمان عبارت است از ھر يك از سازمان استانھا، ھیأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئیس  -5اده م
  سازمان، شوراي انتظامي نظام مھندسي

نفر داوطلب عضويت از بین مھندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك  50براي تشكیل سازمان استان وجود حداقل  -6ماده 
مھندسي در رشته ھاي اصلي مھندسي شامل معماري، عمران، تأسیسات مكانیكي، تأسیسات برقي، شھرسازي، نقشه 

  .برداري و ترافیك باشند ضروري است

ماه ممتد پیش از  6در اين قانون به شخصي اطالق میشود كه حداقل متولد آن استان يا مھندس حوزه ھر استان  ـ1تبصره 
  .تاريخ تسلیم درخواست عضويت، در آن استان مقیم باشد

  .ھر يك از مھندسان در بیش از يك سازمان نمي توانند عضويت يابند ـ2تبصره 

صلي و اشخاص حقیقي در رشته ھاي مرتبط با عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مھندسي در رشته ھاي ا -7ماده 
  .مھندسي ساختمان در سازمان استان بالمانع است

رشته ھاي مرتبط با مھندسي ساختمان به كلیه رشته ھايي اطالق میشود كه عنوان آنھا با رشته ھاي اصلي ياد  ـ1تبصره 
در ارتباط باشد و % 70ھاي اصلي بیش از متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنھا با رشته ) 6(شده در ماده 

فارغالتحصیالن اينگونه رشته ھا خدمات فني معیني را در زمینه ھاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگھداري، كنترل، آموزش، 
تحقیق و نظاير آن به بخشھاي ساختمان و شھرسازي عرضه میكنند اما اين خدمات از حیث حجم، اھمیت و میزان تأثیر عرفا 

  .از خدمات رشته ھاي اصلي مھندسي ساختمان نباشدھمطر

حدود صالحیت حرفه اي دارندگان مدارك تحصیلي دانشگاھي مرتبط با مھندسي ساختمان و عناوين اين رشته ھا  ـ2تبصره 
توسط كمیسیوني متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شھرسازي، وزير فرھنگ و آموزش عالي و رئیس سازمان تعیین و به 

مرجع تطبیق عناوين مدارك تحصیلي كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صالحیت . يب وزير مسكن و شھرسازي میرسدتصو
  .حرفه اي دارندگان آنھا وزارت مسكن و شھرسازي است

ھر سازمان استان داراي مجمع عمومي، ھیأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر  -8ماده 
سازمانھاي استان میتوانند در ساير شھرھاي استان و ھمچنین در مناطق مختلف . مركزي آن در مركز استان میباشد

شھرھاي بزرگ مركز استان در صورت پیشنھاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شھرسازي، در مركز استانھاي مجاوري 
ندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان كه در آنھا سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نماي

  .در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند

مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقیقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به  -9ماده 
اي مرتبط است تشكیل میشود و وظايف و دارندگان مدرك تحصیلي در رشته ھاي اصلي مھندسي ساختمان و رشته ھ

  :اختیارات آن به شرح زير است

 الف ـ انتخاب اعضاي ھیأت مديره.  
 ب ـ استماع گزارش عملكرد سالیانه ھیأت مديره و اعالم نظر نسبت به آن.  
  ھیأت مديره"و بودجه پیشنھادي " سازمان استان"ج ـ بررسي و تصويب ترازنامه ساالنه."  
  د ـ تعیین و تصويب حق وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پیشنھاد

  ".ھیأت مديره"
  ھـ ـ بررسي و اتخاذ تصمیم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانین و آئیننامه ھاي مربوط به عھده سازمان استان و



  .در صالحیت مجمع عمومي میباشد

ات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در جلس ـ1تبصره 
ھیأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و . اجالس عادي تعیین میشود، به دعوت ھیأت مديره تشكیل میشود

ا رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام شھرسازي جھت شركت در جلسات مجمع عمومي میباشد و جلسات ياد شده ب
  .دعوت ياد شده رسمیت خواھد يافت

در صورت تصويب ھیأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان میتوانند بعنوان ناظر به  ـ2تبصره 
  .جلسات مجمع عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند

  .اده مجمع عمومي و به پیشنھاد ھیأت مديره تعیین میشوندبازرسان در اولین جلسه فوق الع ـ3تبصره 

ھر يك از سازمانھاي استان داراي ھیأت مديره ھايي خواھد بود كه از بین اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته  -10ماده 
  .مانع استھاي اصلي مھندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواھد شد و انتخاب مجدد اعضاي ھیأت مديره بال

  :شرايط انتخاب شوندگان ھیأتھاي مديره سازمانھاي نظام مھندسي به شرح زير میباشد -11ماده 

 1- تابعیت دولت جمھوري اسالمي ايران.  
 2- نداشتن فساد اخالقي و مالي و عدم اعتیاد به مواد مخدر.  
 3- داشتن حسن شھرت اجتماعي و شغلي عملي به مھندسي و رعايت اخالق و شئون مھندسي.  
 4- نداشتن پیشینه كیفري و عدم وابستگي به گروه ھاي غیرقانوني.  
 5-  داشتن حسن شھرت در تعھد عملي به احكام دين مبین اسالم و وفاداري به قانون اساسي جمھوري اسالمي

يني به رسمیت شناخته شده در قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران تابع احكام دين تبصره ـ اقلیتھاي د. ايران
  .اعتقادي خود میباشند

 6- دارا بودن صالحیت علمي و حرفه اي به میزان مندرج در آئین نامه.  

رشته ھاي  نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكیك 25تا  5تعداد اعضاي اصلي ھیأت مديره سازمان استانھا بین  -12ماده 
  .اصلي خواھد بود

در ھر يك از رشته ھاي اصلي مھندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در ھیأت مديره سازمان استانھا دارند،   تبصره ـ
نحوه شركت اعضاء علي البدل در جلسات ھیأت مديره در . يك نفر به عنوان عضو علي البدل ھیأت مديره انتخاب خواھد شد

  .ايي اين قانون معین خواھد شدآيین نامه اجر

نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت  7تا  3ھیأت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در ھر استان متشكل از  -13ماده 
چگونگي انتخاب و تشكیل ھیأت اجرايي و اختیارات و وظايف . مسكن و شھرسازي وظیفه برگزاري انتخابات را به عھده دارد

  .ده به شرح مندرج در آيین نامه اجرايي اين قانون خواھد بودھیأت ياد ش

ھیأت اجرايي انتخابات موظف است صالحیت داوطلبان عضويت در ھیأت مديره را از مراجع صالحیتدار استعالم و  ـ1تبصره 
  .بررسي نمايد

  .شوداولین دوره انتخابات ھیأت مديره به وسیله وزارت مسكن و شھرسازي برگزار می ـ2تبصره 

ھیأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي ھیأت رئیسه ھاي متشكل از يك رئیس، دو نائب رئیس  -14ماده 
و يك دبیر براي انجام وظايف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرايي خواھد بود و میتواند به تعداد الزم كمسیونھا تخصصي و 

. تفويض اختیار ھیأت مديره به اين كمیسیونھا و نمايندگیھا از مسوولیت آن ھیأت نمي كاھد. يددفاتر نمايندگي تأسیس نما
  .رئیس ھیأت مديره، رئیس سازمان استان نیز محسوب میشود

  :اھم وظايف و اختیارات ھیأت مديره به شرح زير است -15ماده 

 1- برنامه ريزي در جھت تقويت و توسعه فرھنگ و ارزشھاي اسالمي در معماري و شھرسازي.  
 2- برنامه ريزي به منظور رشد و اعتالي حرفه ھاي مھندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.  
 3- ي، ارتقاي دانش فني و كیفیت كار شاغالن در بخشھاي ساختمان و شھرسازي از طريق ايجاد پايگاه ھاي علم

  .فني، آموزش و انتشارات
 4-  ھمكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجراي دقیق صحیح مقررات ملي ساختمان و ضوابط

  .طرحھاي جامع و تفصیلي و ھادي شھرھا توسط اعضاي سازمان حسب درخواست
 5-  نظارت بر حسن انجام خدمات مھندسي توسط اشخاص حقیقي و حقوقي در طرحھا و فعالیتھاي غیردولتي در



  .حوزه استان و تعقیب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصالح
 6-  مشاركت در امر ارزشیابي و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغالن در امور فني مربوط به فعالیتھاي

  .اي مشمول اين قانونحوزه ھ
 7-  دفاع از حقوق اجتماعي و حیثیت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعالیتھاي با ارزش و برگزاري مسابقات

  .حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحھاي ارزشمند
 8-  تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ھاي مھندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش

ان و شھرسازي در زمینه ارجاع مناسب كارھا به صاحبان صالحیت و جلوگیري از مداخله اشخاص فاقد ساختم
  .صالحیت در امور فني

 9-  كمك به ترويج اصول صحیح مھندسي و معماري و ھمكاري با وزارت مسكن و شھرسازي در زمینه تدوين، اجرا و
  .كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردھا و معیارھا

 10 -  كمك به ارتقاي كیفیت طرحھاي ساختماني، عمراني و شھرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب
درخواست، شركت در كمیسیونھا و شوراھاي تصمیم گیري در مورد اينگونه طرحھا و ھمكاري با وزارت مسكن و 

با استفاده از خدمات اعضاي سازمان شھرسازي و شھرداريھا در زمینه كنترل ساختمان و اجراي طرحھاي ياد شده 
  .استان

 11 - ارائه خدمات كارشناسي فني به مراج قضايي و قبول داوري در اختالفاتي كه داراي ماھیت فني است.  
 12 - ھمكاري با مراجع استان در ھنگان بروز سوانح و بالياي طبیعي.  
 13 - تأيید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.  
 14 - نماينده ھیأت مديره سازمان استان جھت عضويت در كمسیونھاي حل اختالف مالیاتي در رسیدگي و  معرفي

  .تشخیص مالیات فني و مھندسي اعضاء سازمان
 15 -  تھیه و تنظیم مباني قیمت گذاري خدمات مھندسي در استان و پیشنھاد به وزارت مسكن و شھرسازي، مرجع

  .آئین نامه اجرايي تعیین میگردد تصويب مباني و قیمت خدمات مھندسي در
 16 - ساير مواردي كه براي تحقق اھداف اين قانون در آئین نامه اجرايي معین میشود.  

براي رسیدگي و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فني و مھندسي اعضاي سازمان استان، نماينده ھیأت مديره  ـ1تبصره 
  .استان شركت خواھد داشتسازمان در جلسات كمیسیونھاي حل اختالف مالیاتي آن 

مفاد اين ماده شامل چگونگي فعالیت وزارتخانه ھا و ساير دستگاه ھاي دولتي و كاركنان آنھا در انجام وظايف  ـ2تبصره 
  .محوله نمیشود

به منظور گسترش ھمكاريھاي حرفھاي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقیقتر مسائل ويژه ھر يك از رشته  -16ماده 
ي موجود در سازمان اجازه داده میشود گروه ھاي تخصصي مھندسان ھر رشته، متشكل از اعضاي سازمان، در ھاي تخصص

  .چگونگي فعالیت و مديريت گروه ھا به موجب آئین نامه اجرايي اين قانون تعیین خواھد شد. ھمان رشته تشكیل شود

نفر حقوقدان به معرفي رئیس دادگستري استان و دو ھر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك  -17ماده 
تا چھار نفر مھندس خوشنام كه به معرفي ھیأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مھندسان ساختمان براي مدت 

رسیدگي بدوي به شكايات اشخاص حقیقي و حقوقي . سال منصوب میشوند خواھد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است 3
چگونگي . ر خصوص تخلفات حرفھاي و انضباطي و انتظامي مھندسان و كاردانھاي فني به عھده شوراي ياد شده استد

رسیدگي به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتھاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مھندسي در 
  .آئین نامه اجرايي تعیین میشود

ي براي رسیدگي به شكايات و دعاوي مطروح علیه اعضاي سازمان استان كه منشاء آنھا امور حرفه اي مراجع قضاي  تبصره ـ
ھیأت . باشد، بنابه درخواست مشتكي عنه يا خوانده میتوانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نیز خواستار شوند

ر خود را به طور كتبي اعالم نمايد و در صورت عدم مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول استعالم، نظ
ً به كار رسیدگي ادامه دھند ھمچنین در ساير دعاوي كه موضوع آنھا مرتبط با مفاد اين  اعالم نظر مراجع مربوط میتوانند رأسا

رشناس يا ھیأت قانون باشد محاكم قضايي میتوانند جھت انجام كارشناسي نیز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك كا
كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند ھیأت مديره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي 

در مواردي كه به لحاظ ماھیت كار، نیاز به . كارشناس يا كارشناسان صالحیتدار در رشته مربوط به ماھیت دعوي اقدام نمايد
  .میتواند با ذكر دلیل از مراجع قضايي ذيربط استمھال نمايد وقت بیشتر باشد ھیأت مديره

ھر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس میباشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرايي آن  -18ماده 
ارائه به مجمع عمومي و آئین نامه مالي سازمان به حسابھا و ترازنامه سازمان استان رسیدگي و گزارشھاي الزم را جھت 

. تھیه نمايند و نیز تمامي وظايف و اختیاراتي را كه به موجب قوانین و مقررات عمومي بعھده بازرس محول است انجام دھند
بازرسان با . بازرسان مكلفند نسخھاي از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشكیل مجمع عمومي به ھیأت مديره تسلیم كنند

ه حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در عملیات اجرايي دخالت كنند و يا موجب اطالع ھیأت مدير
  .وقفه در عملیات سازمان شوند

به منظور ھماھنگي در امور سازمانھاي استان ھیأت عمومي سازمان نظام مھندسي ساختمان كه از اين پس به  -19ماده 



. ه میشود از كلیه اعضاي اصلي ھیأت مديره سازمانھاي استان در سطح كشور تشكیل میشودخواند" ھیأت عمومي"اختصار 
ھیأت عمومي ھر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير مسكن و شھرسازي خواھد داشت و اولین جلسه عادي 

كه بايد در برگیرنده تمام سازمانھايي (كشور آن پس از انتخاب و آغاز بكار ھیأت مديره سازمانھاي استان در دو سوم استانھاي 
به دعوت وزارت مسكن و شھرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي ) نفر عضو يا بیشتر ھستند، باشد 700كه داراي 

جلسات فوق العاده ھیأت . نظام مھندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده میشود، تشكیل میشود
بنابه تصمیم آخرين جلسه عادي آن ھیأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و عمومي 

  :وظايف و اختیارات ھیأت عمومي به شرح زير است. شھرسازي تشكیل خواھد شد

 با قید (در ھر رشته انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز ) الف
البدل شوراي ياد  جھت معرفي به وزير مسكن و شھرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي) البدل اصلي و علي

  .شده از میان آنھا
 استماع گزارش سالیانه شوراي مركزي) ب.  
 تصويب خط مشي ھاي عمومي پیشنھادھاي شوراي مركزي) ج.  
 حصول اطالع از فعالیتھا، وضعیت و مشكالت سازمانھاي استان و ارائه طريق به آنھا) د.  

نفر عضو علي البدل با تركیب رشته ھاي يادشده در آئین نامه  7نفر عضو اصلي و  25شوراي مركزي متشكل از  -20ماده 
مومي و توسط وزير مسكن و است كه از بین اعضاي ھیأت مديره سازمانھاي استان معرفي شده از سوي ھیأت ع

اعضاي شوراي مركزي بايد عالوه بر عضويت در ھیأت مديره سازمان استان، . سال انتخاب میشوند 3شھرسازي براي مدت 
  .خوشنام و داراي سابقه انجام كارھاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقیقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند

  :مركزي به اين شرح است" ت شوراياختیارا"اھم وظايف و  -21ماده 

  الف ـ برنامه ريزي و فراھم آوردن زمینه اجراي اھداف و خط مشیھاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانھا و
  .ھماھنگي وزارت مسكن و شھرسازي

  ب ـ بررسي مسائل مشترك سازمانھاي استان و سازمان نظام مھندسي و تعیین خط مشیھاي كوتاه مدت، و
  .ازمدت و ابالغ آنھادر

  ج ـ ايجاد زمینه ھاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در
امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحھاي ساختماني و شھرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين 

  .تظامي مربوط میباشدقانون كه به امور قضايي و ان
  د ـ حل و فصل اختالفات بین اركان داخلي سازمانھاي استان، يا بین سازمانھاي استان با يكديگر يا بین اعضاي

  .سازمانھاي استان با سازمان خود از طريق داوري
 ن ھـ ـ ھمكاري با وزارت مسكن و شھرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمانھاي استان و اصالح خطمشي آ

  .سازمانھا از طريق مذاكره و ابالغ دستورالعملھا
  و ـ ھمكاري با مراكز تحقیقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتھاي الزم در زمینة تھیه مواد درسي و محتواي

  .آموزش علوم و فنون مھندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه ھا آموزش و پرورش و فرھنگ و آموزش عالي
 رت مسكن و شھرسازي و ساير دستگاه ھاي اجرايي در زمینة تدوين مقررات ملي ساختمان و ز ـ ھمكاري با وزا

  .و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي" شناسنامه فني و ملكي ساختمانھا"ترويج و كنترل اجراي آن و تھیة 
 غل در بخشھاي ساختماني ح ـ ھمكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمینة ارتقاي سطح مھارت كارگران ماھر شا

  .و شھرسازي و تعیین استاندارد مھارت و كنترل آن
  ط ـ تالش در جھت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحھاي مسكن و

  .تأسیسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و ھمكاري با دستگاه ھاي اجرايي در ارتقاي كیفیت اينگونه طرحھا
 ع آوري كمكھاي داخلي و بین المللي جھت كمك به دستگاه ھاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع ي ـ جم

  .حوادث غیرمترقبه
  ك ـ ھمكاري در برگزاري آزمونھاي تخصصي مھندسین، كاردانان فني و كارگران ماھر و آموزشھاي تكمیلي براي

  .رك فرصتھاي كارآموزي و معري به دانشگاه ھابھنگام نگاھداشتن دانش فني و ھمچنین شناسايي و تدا
  ل ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانھاي استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنھا و ھمچنین دفاع از حقوق

متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصوالت، تولیدات و خدمات مھندسي در بخشھاي ساختمان، عمران و 
  .شھرسازي

  برگزاري كنفرانسھا و گردھمايیھاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بین الملليم ـ مشاركت در.  
 ن ـ ارائه گزارش عملكرد به ھیأت عمومي و وزير مسكن و شھرسازي.  
  س ـ ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مھندسي به دولت و دستگاه ھاي اجرايي در زمینة برنامه ھاي توسعه و

انجام وظايف شوراي مركزي . ن و شھرسازي حسب درخواست دستگاه ھاي مربوططرحھاي بزرگ ساختماني، عمرا
در سطح كشور، مانع از اقدام ھیأت مديره سازمانھاي استان در زمینة برخي از وظايف فوق كه در مقیاس استاني 

  قابل انجام باشد، نخواھد بود

داراي ھیأت رئیسه اي است متشكل از يك رئیس و دو دبیر اجرايي و دو منشي كه دبیران و " شوراي مركزي" -22ماده 
براي تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و " شوراي مركزي. "منشیھا با اكثريت آراء از بین اعضاء انتخاب میشوند

وان رئیس شوراي مركزي كه رئیس سازمان نیز محسوب میشود، شھرسازي پیشنھاد میكند و وزير يادشده يك نفر را به عن



دورة تصدي رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت ساير اعضاي ھیأت . جھت صدور حكم به رئیس جمھور معرفي مینمايد
  .رئیسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بالمانع میباشد

ئولیت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بین المللي و مس" شوراي مركزي"مسئولیت اجراي تصمیمات  -23ماده 
  .با رئیس سازمان است

از چھار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شھرسازي و دو نر " شوراي انتظامي نظام مھندسي" -24ماده 
شوراي انتظامي "نظرات . ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضايیه تشكیل میشود

  .را استبا اكثريت سه رأي موافق قطعي و الزم االج" نظام مھندسي

مھندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مھندسي رشته اصلي مھندسي ساختمان و رشته ھاي مرتبط ضمن  -25ماده 
داشتن كارت عضويت نظام مھندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به 

ية تحصیلي تعیین میشود، در زمینه ھاي تخصصي مربوط به رشتة خود، مدت معیني، كه در آئیننامه براي ھر رشته و پا
  .كارآموزي نمايند

وزارت مسكن و شھرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانھاي استان و گزارش ھیأت عمومي سازمان،  -26ماده 
دلیل انحراف از اھداف سازمان،  در خصوص چگونگي ادامة كار آن سازمانھاي توصیه ھاي الزم را بنمايد و در صورتي كه به

انحالل ھر يك از آنھا را الزم بداند، موضوع را در ھیأتي مركب از وزير مسكن و شھرسازي، وزير دادگستري و رئیس سازمان 
  .تصمیم ھیأت با دو رأي موافق الزماالجراء خواھد بود. مطرح نمايد

ا زماني كه تشكیل نشده است و ھمچنین در زمان تعطیل يا انجام وظايف قانوني سازمان و سازمانھاي استان ت  تبصره ـ
ماه به عنوان قائم مقامي عمل مینمايد و ظرف اين مدت  6انحالل با وزارت مسكن و شھرسازي است كه حداكثر به مدت 

  .موظف به برگزاري انتخابات براي تشكیل مجدد سازمانھاي ياد شده خواھد بود

تي، نھادھا، نیروھاي نظامي و انتظامي، شركتھاي دولتي و شھرداريھا میتوانند در ارجاع وزارتخانه، مؤسسات دول -27ماده 
امور كارشناسي با رعايت آئین نامه خاصي كه به پیشنھاد مشترك وزارت مسكن و شھرسازي و وزارت دادگستري به تصويب 

نه اشتغال كه بوسیلة سازمان استان ھیأت وزيران میرسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مھندسان داراي پروا
  .معرفي میشوند استفاده نمايند

  باالي صفحه

  امور كاردانھا و صنوف ساختماني: فصل سوم

اي  ماه از زمان ابالغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكیالت حرفه 6وزارت مسكن و شھرسازي موظف است ظرف  -28ماده 
اي تدوين و براي تصويب  نامه ھاي موضوع اين قانون را در قالب آئین ھا و حرفه مناسب براي كاردانھاي فني شاغل در رشته

  .به ھیأت وزيران پیشنھاد نمايد

قانون نظام ) 52(موضوع ماده " ھیأت عالي نظارت"و شھرسازي از تاريخ ابالغ اين قانون به عضويت وزير مسكن  -29ماده 
ماه از تاريخ تصويب اين  6وزارت مسكن و شھرسازي با ھماھنگي دبیرخانه ھیأت عالي نظارت حداكثر . صنفي در خواھد آمد

ام صنفي تھیه و جھت تصويب به ھیأت وزيران پیشنھاد نامه نظام صنفي كارھاي ساختماني را برابر قانون نظ قانون آئین
  .مینمايد

  باالي صفحه

   

  مقررات فني و كنترل ساختمان: فصل چھارم

شھرداريھا و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شھركسازي و شھرسازي و ساير مجوزھاي شروع عملیات  -30ماده 
اين قانون براي صدور پروانه و ساير ) 4(ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحھا در مناطق و شھرھاي مشمول ماده 

یقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود مجوزھا تنھا نقشه ھايي را خواھند پذيرفت كه توسط اشخاص حق
صالحیت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعالیتھاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صالحیت مربوط 

  .استفاده نمايند

و تفكیك اراضي توسط در مواردي كه نقشه ھاي تسلیمي به شھرداريھا و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني  -31ماده 
اشخاص حقوقي امضاء و يا تعھد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عھده مدير عامل يا رئیس 



مؤسس تھیه كننده نقشه است و امضاي وي را رافع مسدولیت طراح، محاسب و ناظر نخواھد بود، مگر اينكه نقشه ھا توسط 
  .ه امضاء و يا تعھد نظارت شده باشداشخاص حقیقي ديگر در رشته مربوط

اين قانون موكول به داشتن مدارك صالحیت حرفه اي ) 4(اخذ پروانه كسب و پیشه در محلھا و امور موضوع ماده  -32ماده 
الف ـ مداخله اشخاص حقیقي و حقوقي : خواھد بود، در محلھاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب میشود

ب ـ اشتغال به امور فني خارج از . رك صالحیت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صالحیت استفاقد مد
ج ـ تأسیس ھر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پیشه براي انجام خدمات فني . حدود صالحیت مندرج در مدرك صالحیت

راحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقي و حقوقي كه د ـ ارائه خدمات مھندسي ط. بدون داشتن مدرك صالحیت مربوط
  .مسئولیت بررسي يا تأيید نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عھده دارند

اصول و قواعد فني كه رعايت آنھا در طراحي، محاسبه، اجرا، بھره برداري و نگھداري ساختمانھا به منظور اطمینان -33ماده 
مني، بھداشت، بھره دھي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسیله وزارت مسكن و شھرسازي تدوين از اي

حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجراي آنھا و حدود اختیارات و وظايف سازمانھا عھده دار كنترل و . خواھد شد
نامه اي خواھد بود كه به وسیله وزارتخانه ھاي مسكن و شھرسازي و ترويج اين اصول و قواعد در ھر مبجث به موجب آئین 

مجموعه اصول و قواعد فني و آئیننامه كنترل و اجراي آنھا مقررات ملي . كشور تھیه و به تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید
اد تغییرات خاصي را در سازمانھاي استان میتوانند متناسب با شرايط ويژه ھر استان پیشنھ. ساختمان را تشكیل میدھند

اين پیشنھادات پس از تأيید شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت . مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدھند
  .مسكن و شھرسازي قابل اجرا خواھد بود

یرد و عندالزوم با رعايت مقررات ملي ساختمان متناسب با تغییر شرايط، ھر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار میگ تبصره ـ
  .ترتیبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر است

شھرداريھا و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شھرسازي، مجريان ساختمانھا و  -34ماده 
كارفرمايان در شھرھا، شھركھا  تأسیسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه ھاي مھندسي ساختمان و شھرسازي و مالكان و

و شھرستانھا و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شھرسازي مكلفند مقررات ملي 
  .عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شھرسازي تخلف از اين قانون محسوب میشود. ساختمان را رعايت نمايند

ه ھاي مسكن و شھرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعیت ھر محل، آن دسته از وزارتخان ـ1تبصره 
مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تأيید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران برسد را طي فھرستھايي احصا و 

و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به تولید و از تاريخ اعالم، كلیه تولیدكنندگان و واردكنندگان . آگھي نمايند
  .توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواھند بود

  .از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شھرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب میگردد ـ2تبصره 

شھرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي مسئولیت نظارت عالیه بر اجراي ضوابط و مقررات -35ماده 
بر عھده . ساختمانھا و طرحھاي شھرسازي و عمراني شھري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنھا الزامي است

صورت موظفند در  34به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده . وزارت مسكن و شھرسازي خواھد بود
درخواست حسب مورد اطالعات و نقشه ھاي فني الزم را در اختیار وزارت مسكن و شھرسازي قرار دھند و در صورتي كه 

با ذكر داليل و مستندات دستور اصالح يا جلوگیري از ادامه كار را به مھندس مسئول . وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد
در اجراي اين وظیفه كلیه . ذيربط ابالغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیري استنظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني 

  .مراجع ذيربط موظف به ھمكاري میباشند

  .شود اين ماده شامل طرحھاي وزارتخانه و ساير دستگاه ھاي دولتي كه داراي مقررات خاص میباشند، نمي  تبصره ـ

  باالي صفحه

  آموزش و ترويج: فصل پنجم

وزارت مسكن و شھرسازي با ھمكاري سازمانھاي استان و شھرداريھا ترتیبي خواھد داد كه در شھرھايي كه براي  -36ماده 
انجام خدمات فني و مھندسي اشخاص واجد صالحیت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راھنمايي در زمینه 

و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارھاي ) تیپ(طراحي و اجراي ساختمانھا از طريق تھیه طرحھاي ھمسان 
ھزينه ھاي خدمات موضوع اين ماده از محل . آموزشي و ساير روشھاي مناسب با بھاي اندك در اختیار اشخاص قرار گیرد

ن میشود، به ترتیبي كه در آئیننامه معی 1349قانون كارآموزي مصوب  14ماده  3كمكھاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 
آئیننامه ياد شده بوسیله وزاتخانه ھاي مسكن و شھرسازي و كار و امور اجتماعي تھیه و به تصويب ھیأت . تأمین خواھد شد

  .وزيران خواھد رسید



  باالي صفحه

  متفرقه: صل ششمف

و اركان آن از محل حق عضويتھاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانھاي استان، " سازمان"ھزينه ھاي  -37ماده 
كمكھاي اعطايي دولت، نھادھا، اشخاص حقیقي و حقوقي، دريافت بھاي ارائه خدمات پژوھشي، فني و آموزشي، فروش 

درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مھندسي ارجاع  نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مھندسي و
  .شده از طرف سازمان تأمین خواھد شد

وزارت مسكن و شھرسازي تسھیالت الزم براي تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمانھاي استان را فراھم  -38ماده 
مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اھداف اين قانون آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه ھاي اجرايي و 

  .كمك كند، اقدام مینمايد

ذيحسابان و مسئولین امور مالي موظفند در ھنگام پرداخت به مشاوران و پیمانكاران طرحھاي عمراني كشور  -39ماده 
ھزار از ھزينه ساخت واحدھاي مسكوني با زيربناي معادل دو در ده ھزار از دريافتي آنھا را كسر و شھرداريھا معادل يك در 

بیش از الگوي مصرف مسكن و واحدھاي غیرانتفاعي را كه ھر ساله بوسیله وزارتخانه ھاي مسكن و شھرسازي و كشور 
وجوه واريزي بر ) صد در صد% (100معادل . تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند

س رديفي كه به ھمین منظور در بودجه سنواتي پیش بیني میگردد در اختیار وزارت مسكن و شھرسازي قرار خواھد اسا
گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتالي نظام 

وظايف قانوني خود، برقراري دوره ھاي آموزشي در  مھندسي، كمك به سازمانھاي نظام مھندسي ساختمان براي انجام
  .سطوح مختلف، برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و ترويج روشھاي صرفه جويي در مصرف انرژي نمايد

و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد ھزار  34و  32متخلفان از مواد  -40ماده 
  .پرداخت جزاي نقدي مانع از پیگیري انتظامي نخواھد بود. لایر محكوم میشوند) 10000000(ده میلیون لایر تا ) 100000(

قانون برنامه و بودجه و ضوابط ) منظور در بودجه عمومي كشور(در مورد تھیه، اجرا و نظارت بر طرحھاي عمراني  -41ماده 
  .منبعث از آن جايگزين اين قانون خواھد بود

وزارت مسكن و شھرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تھیه آئیننامه ھاي اجرايي اين قانون  -42ماده 
تا  1371تا زماني كه آئیننامه ھاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آئین نامه ھاي قانوني آزمايشي مصوب . اقدام نمايد

  .د بودآنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواھ

قانون فوق مشتمل بر چھل و دو ماده و بیست و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه 
. به تأيید شوراي نگھبان رسیده است 27/12/1374يكھزار و سیصد و ھفتاد و چھـار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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