
           
         
 
 
 

ینامه اجرای اصالحات آیین  
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۱ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به در اين آئين - ۱ ماده
 : كار مي روند

 ۱۳۷۴ مصوب - ساختمان و كنترل مهندسي ام نظ قانون : » قانون «
 ، معماري و شهرسازي ، و مهندسي امور فني : » مان ساخت مهندسي «

 . و شهرسازي ساختمان هاي بخش
 . ساختمان مهندسي ام نظ سازمان : » سازمان «
 . استان ساختمان مهندسي ام نظ سازمان : » استان مهندسي ام نظ «
 . تجربي ، كارداني ، كار مهندسي به اشتغال پروانه : » اشتغال پروانه «
 ، ، عمران معماري شامل مهندسي اصلي هاي رشته : » اصلي هاي رشته «

 و برداري ، نقشه ، شهرسازي برقي ، تاسيسات مكانيكي تاسيسات
 . ترافيك

 اصلي هاي با رشته مرتبط هاي رشته : » مرتبط هاي رشته «

 بوط به نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مر در اين آئين - ۱ ماده
 : كار مي روند

 ۱۳۷۴ مصوب - ساختمان و كنترل مهندسي ام نظ قانون : » قانون «
 ، معماري و شهرسازي ، و مهندسي امور فني : » ساختمان مهندسي «

 . و شهرسازي ساختمان هاي بخش
 . ساختمان مهندسي ام نظ سازمان : » سازمان «
 . استان ساختمان مهندسي ام نظ سازمان : » استان مهندسي ام نظ «

 كانون كاردانهاي فني استان : » كانون «
 . تجربي ، كارداني ، كار مهندسي به اشتغال پروانه : » اشتغال پروانه «
 ، ، عمران معماري شامل مهندسي اصلي هاي رشته : » اصلي هاي رشته «

 و برداري ، نقشه ، شهرسازي برقي ، تاسيسات مكانيكي تاسيسات
 . ترافيك

 اصلي هاي با رشته مرتبط هاي رشته : » مرتبط هاي رشته «
 كليه تشكل هاي مهندسي ، حرفه اي و صنفي موضوع ماده : تشكل ها

 يك قانون كه به موجب ضوابط و مقررات مربوط تأسيس و مورد
. تأييد وزارت مسكن و شهرسازي باشند



۲ 

 به كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، مصو وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، - ۲ ماده
 ، )) مهندسي ساختمان (( نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي

 هاي در محلهايي كه تا كنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه
 و شهرسازي و كشور تعيين و اعالم شده و همچنين در شهرها مسكن

 و شهرستانها و محل هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با
 كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، در سراسر

 . كشور داشتن مدرك صالحيت حرفه اي الزامي است
 يقي و اين ماده در مورد اشخاص حق موضوع ـ صالحيت ۱ تبصره

 : حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود
 . الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي

 . ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني
 . در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي پ ـ

 . ماهر از طريق پروانه مهارت فني ت ـ در مورد استادكاران و كارگران
 ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي

 ). حقوقي (
ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني

 ). حقوقي ( فني
 به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و فني ـ پروانه مهارت ۲ تبصره

 شهرسازي صادر غال به وسيله وزارت مسكن و هاي اشت ساير پروانه
 . شود مي

 امور به اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در سراسر كشور - ۲ ماده
 طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي

 مدرك صالحيت حرفه اي الزامي ، داشتن )) شهرسازي ، ساختماني ((
 . است

 ن ماده در مورد اشخاص حقيقي و اي موضوع ـ صالحيت ۱ تبصره
 : حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود

 . الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال بكار مهندسي
 . ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني

 . در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي پ ـ
 . استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني ت ـ در مورد

 ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي
 ). حقوقي (

 كار كارداني به ص حقوقي از طريق پروانه اشتغال ج ـ در مورد اشخا
 . حقوقي

 در مورد سازندگان انبوه مسكن و ساختمان ، شركتهاي - خ
 رين و ساير اشخاص حقوقي موضوع قانون از طريق ، مشاو ساختماني

 . پروانه اشتغال به كار صادره
 به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و فني ـ پروانه مهارت ۲ تبصره

 شهرسازي صادر هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و ساير پروانه
. شود مي



۳ 

 خصصي اصالح و تدوين قانون، مصوبه كارگروه ت وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

ــاده  ســاختمان ، پروانــه هــا و مراجــع صــدورپروانه ـــ شــهرداري ۳ م
 سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط شهرك

 به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط بـه كنتـرل ،
 براي صـدور پروانـه ۲ ماده هاي مندرج در نظارت و نظاير آن در محل

 هـايي را خواهنـد پـذيرفت كـه توسـط يا مجوزهاي مذكور تنهـا نقشـه
ــده ــوقي دارن ــي و حق ــخاص حقيق ــتغال « اش ــه اش ــدود » پروان  و در ح

 هـاي مربوط امضا شده باشد و براي انجـام فعاليـت و ظرفيت صالحيت
 كنتــرل و نظــارت نيــز فقـــط از خـدمـــات ايـــن اشخـــاص در حـــدود

 . توان استفاده نمود آنها مي ظرفيت اشتغال و صالحيت
 ها تهيه مي شود ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري تبصره

 . از مفاد اين ماده مستثني است

ــاده ــهرداري ۳ م ــ ش ــه ـ ــه ســاختمان ، پروان ــع صــدور پروان ــا و مراج  ه
 سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط شهرك

 ، راضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به نظـارت به تفكيك ا
 بـراي صـدور پروانـه يـا سراسر كشور و نظاير آن در كنترل و بازرسي

 هــايي را خواهنــد پــذيرفت كــه توســط مجوزهــاي مــذكور تنهــا نقشــه
ــده ــوقي دارن ــي و حق ــخاص حقيق ــتغال « اش ــه اش ــدود » پروان  و در ح

 هـاي انجـام فعاليـت امضا شده باشد و براي وط مرب و ظرفيت صالحيت
 نيز فقـط از خـدمــات ايــن اشخــاص و اجرا نظارت ، بازرسي، كنترل

 . توان استفاده نمود آنها مي و ظرفيت در حـدود صالحيت
 دارنــدگان پروانــه اشــتغال فقــط مجــاز بــه ارائــه خــدمات در رشــته يــا

 . پروانه اشتغال آنها درج شده است هايي مي باشند كه در رشته
 ر محل هـايي كـه مهنـدس سـاختمان در رشـته و پايـه ي د – ۱ تبصره

 « موردنياز به تعـداد كـافي نباشـد ، براسـاس پيشـنهاد شـوراي مركـزي
 و تصويب وزارت مسكن و شهرسـازي بـراي انجـام خـدمات » سازمان

 طراحي در هر رشته به ترتيب از خدمات مهندسان همان رشـته بـا پايـه
 ، مهندســان  داراي پروانــه پـايين تــر ، رشـته هــاي مـرتبط بــا آن رشـته

 كاردانهـاي داراي پروانـه اشـتغال در همـان اشتغال موقـت آن رشـته و
 قـانون نظـام مهندسـي و ۳۶ طرح هـاي همسـان موضـوع مـاده رشته و

 بـراي انجـام خـدمات نظـارت و انجـام . كنترل ساختمان استفاده شـود
 آن عمليات اجرايي ساختمان به ترتيب از خدمات مهندسان مـرتبط بـا

 رشته ، مهندسان همان رشته با پايه پـايين تـر ، مهندسـان داراي پروانـه
 ها مهندسان ساير رشته كاردانهاي فني در همان رشته و اشتغال موقت ،

 كه با رشته موردنظر وجه اشتراك بيشـتري دارنـد براسـاس صـالحيت
 از معمـاران تجربـي نيـز فقـط بـراي انجـام عمليـات . آنان استفاده شود

 . مي توان استفاده نمود اجرائي
 مجري ساختمان موظف است در عمليات اجرايي – ۲ تبصره

 ساختمان ، حسب مورد از خدمات مهندسان و كاردان هاي ساير
 رشته هاي ساختمان با رعايت صالحيت موردنياز كارهاي اجرايي

 . ساختمان استفاده نمايد
. حذف مي شود ۳ تبصره ماده



۴ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، ن نامه اجرائي وضعيت موجود مطابق آئي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 ـ دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر ، در هر يك از ۴ ماده
 توانند از طريق تقاضاي مي » هاي مرتبط رشته « يا » هاي اصلي رشته «

 صيلي و صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تح
 سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل

 و برداري ، نگهداري ، كنترل طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، بهره
 توليد ، نصب ، و ، مديريت ساخت بازرسي امور آزمايشگاهي

 . آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صالحيت نمايند

 تحصيلي كارشناسي و باالتر ، در هر يك از ـ دارندگان مدرك ۴ ماده
 توانند از طريق تقاضاي مي » هاي مرتبط رشته « يا » هاي اصلي رشته «

 صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و
 سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل

 مرمت، داري ، نگهداري ، بر طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، بهره
 ، ، مديريت ساخت بازرسي ، امور آزمايشگاهي و كنترل ، مقاوم سازي

 توليد ، نصب ، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صالحيت
. نمايند



۵ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 عالوه بر دارا بودن مدرك » پروانه اشتغال « براي صدور ـ ۵ ماده
 تحصيلي ، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در

 هاي تخصصي و فني اي در رشته كار حرفه هاي مربوط و سابقه آزمون
 : مربوط ، بعداز تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است

 سال كارآموزي يا ۱ الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل
 كار سابقه

 سال كارآموزي ۲ ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل
 . كار يا سابقه

 سـال كـارآموزي يـا ۳ پ ـ دارندگان مـدرك كارشناسـي بـا حـداقل
 . كار سابقه

 عالوه بر دارا بودن مدرك » پروانه اشتغال « براي صدور - ۵ ماده
 كار يا ون حرفه اي و داشتن سابقه قبولي در آزم گواهي ، تحصيلي

 هاي تخصصي و فني مربوط بعد از كارآموزي حرفه اي در رشته
 . سال ضروري است ۳ تاريخ اخذ مدرك كارشناسي به مدت

 كليه فارغ التحصيالن رشته هاي موضوع قانون مي توانند از - ۱ تبصره
 وزارت مسكن و شهرسازي ، پروانه اشتغال موقت اخذ كنند و دوران

 دارندگان پروانه . كارآموزي خود را با پروانه اشتغال موقت طي كنند
 اشتغال موقت نمي توانند به طور مستقل نسبت به ارائه خدمات
 مهندسي به مراجع صدور پروانه ساختمان اقدام كنند مگر در

 و تصويب » سازمان « كه به پيشنهاد ۳ ماده ۱ هاي موضوع تبصره محل
 . انجام خواهد شد وزارت مسكن و شهرسازي

 دارندگان پروانه اشتغال موقت وفق دستورالعمل وزارت مسكن و
 شهرسازي از درصدي از امتيازات و مزاياي مربوط به پروانه اشتغال

 . دائم نيز بهره مند خواهند شد
 داراي پروانه اشتغال به كار در حال حاضر اشخاصي كه - ۲ تبصره

 سال از مدرك ۱۸ از در صورتيكه بيش ، مهندسي نمي باشند
 با لحاظ سابقه كار و تجربه عملي تحصيلي ايشان گذشته باشد،

 وزارت مسكن و شهرسازي و بدون دستورالعمل توانند مطابق مي
 مربوط را پروانه اشتغال به كار مهندسي ، آزمون ورود به حرفه

. دريافت نمايند



۶ 

 وه تخصصي اصالح و تدوين قانون، مصوبه كارگر وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 عملي و سابقه كار متقاضي ه ب گواهي اشتغال به كار و تجر - ۶ ماده
 در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني

 ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، وزارتخانه
 ، » قانون « هاي موضوع هاي حقوقي شاغل در رشته شخصيت

 هاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به شركت
 باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان مي » شخص حقوقي « كار مهندسي

 با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا
 در گواهي . تأييد و صادر شده باشد » نظام مهندسي استان « توسط

 : اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود
 اي كه متقاضي در آن اشتغال الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه

 . داشته است
 . ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار

 . پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي
 شخص حقيقي يا » پروانه اشتغال « ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره

 . حقوقي صادركننده گواهي

 يا اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كارآموزي گواهي ـ ۶ ماده
 متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط كار

 ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، واحدهاي فني وزارتخانه
 هاي موضوع هاي حقوقي شاغل در رشته شهرداريها، شخصيت

 سازندگان انبوه مسكن و ، هاي ساختماني ، شركت » انون ق «
 مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار و ساختمان
 نظام مهندسي « يا توسط باشند و مي » شخص حقوقي « مهندسي

 . تأييد و صادر شده باشد » استان
 : مذكور موارد زير بايد درج شود اشتغال كارآموزي يا گواهي در

 اي كه متقاضي در آن اشتغال و مشخصات پروژه الف ـ نام، محل
 . داشته است

 . ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار
 . پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي
 حقوقي شخص » پروانه اشتغال « ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره

. صادركننده گواهي
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 كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، مصوبه وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم » پروانه اشتغال « متقاضي ـ ۷ ماده
 مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي

 باشد، نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي
 . مدارك زير تسليم نمايد تكميل نموده، همراه با

 لي كه ارزش دانشگاهي و رشته و ي الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحص
 مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالي درجه علمي آن صريحاً توسط

 كه اطمينان به صحت آن تصويب و تأئيد قرار گرفته باشد ، به كيفيتي
 . محرز شود » پروانه اشتغال « براي مرجع صادركننده

 نامه مقرر اين آئين ۶ تغال به كار به ترتيبي كه در ماده ب ـ گواهي اش
 . شده است

 . پ ـ گواهي قبولي در آزمون
 ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي

 . » پروانه اشتغال « ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور ث
 . مربوط » نظام مهندسي استان « ـ مدارك عضويت ج
 تعيين » پروانه اشتغال « رم تقاضاي ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در ف چ

 . و مقرر شده است
 نامه و يا ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئين ح

 . قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد

 بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم » پروانه اشتغال « متقاضي ـ ۷ ماده
 و شهرسازي تهيه شده و حاوي مخصوصي كه توسط وزارت مسكن

 باشد، نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي
 . تكميل نموده، همراه با مدارك زير تسليم نمايد

 الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و
 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري درجه علمي آن صريحاً توسط

 كه اطمينان به ، به كيفيتي يد قرار گرفته باشد مورد تصويب و تأئ
 محرز شود » پروانه اشتغال « صحت آن براي مرجع صادركننده

 اين ۶ به ترتيبي كه در ماده اشتغال به كار يا كارآموزي گواهي ب ـ
 . نامه مقرر شده است آئين

 . اي حرفه پ ـ گواهي قبولي در آزمون
 كد ملي متقاضي - ت
 . » پروانه اشتغال « ه پرداخت عوارض صدور فيش بانكي مربوط ب ـ ث
 . مربوط » نظام مهندسي استان « ـ مدارك عضويت ج
 » پروانه اشتغال « مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي ـ چ

 . تعيين و مقرر شده است
 نامه و يا ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئين ـ ح

. ارك الزامي باشد قوانين حاكم بر صدور اين گونه مد
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 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 در مهندسي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار ـ ۹ ماده
 ه طور فردي يا به اند ب رشته و تخصصي كه تشخيص صالحيت شده

 اقدام به تأسيس دفتر توانند ت مشترك مي طور مشترك با مسئولي
 قائم به شخص يا اشخاص حقيقي دفاتر مهندسي . مهندسي بنمايند

 . باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست مي » پروانه اشتغال « داراي
 ۹۶ اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني براساس ماده

 . باشند هاي مستقيم مي قانون ماليات
 تواننـد بـا توجـه بـه حـدود صـالحيت افـراد مذكور مـي ي مهندس دفاتر

 ن و ك سـ باشـند از وزارت م كـه عضـو دفتـر مـي » پروانه اشتغال « دارنده
 . شهرسازي درخواست صالحيت بنمايند

 در رشته و تخصصي كـه اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال - ۹ ماده
 قـانون، ۴ تشخيص صالحيت شده اند براي ارائه خدمات موضوع ماده

 نظـام مهندسـي « پـس از اخـذ مجـوز  از حسـب مـورد ملزم مي باشند
 محـل كـار مناسـب تعيـين اقدام به تأسيس دفتر يـا » كانون « يا » استان
 و نشاني محل مذكور را حسب مورد به سـازمان نظـام مهندسـي نمايند

 وكانون كتباً اعالم و در صورت تغييرات بعـدي نيـز مراتـب بـه مراجـع
. اعالم كنند ر فوق الذك
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 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به - ۱۰ ماده
 توانند در يك يا چند رشته مشروط بر اينكه حداقل دو شرح زير، مي

 داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني نفر از مديران آن
 . شخص حقوقي بنمايند » پروانه اشتغال « باشند تقاضاي صدور

 الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص
 . الذكر حقيقي فوق

 ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي
 خه از صورت جلسه مجمع تأسيس و آخرين تغييرات و يك نس

 عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران
 . باشند و كساني كه داراي حق امضاء مي

 پ ـ مدارك مربوط به احراز صالحيت از سازمان برنامه و بودجه و
 ساير مراجع ذيربط در صورت وجود

 ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي
 . بوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال ث ـ فيش بانكي مر

 » نظام مهندسي استان « ج ـ ارائه مدارك عضويت در
 » پروانه اشتغال « چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي

 . اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد
 تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك تبصره ـ

 اطالع داده شود و در » پروانه اشتغال « ه ماه به مرجع صادركنند
 صورتيكه تغييرات مذكور به موقع اطالع داده نشود و يا مديراني كه

 باشند از مديريت شخص شخص حقيقي مي » پروانه اشتغال « داراي
 تواند حسب حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي مي

 و را لغو مديران يا شخصيت حقوقي يا هر د » پروانه اشتغال « مورد
 . كند

 وابسته به دولت و هاي خصوصي ، دولتي و شركت ـ ۱۰ ماده
 ارائه عمومي غير دولتي كه به طور قانوني وظيفه ي مؤسسات و نهادها

 باشد و اقدام به تأسيس واحدهاي خدمات مهندسي به عهده آنها مي
 چه در مركز و چه در هريك از نقاط مختلف سازماني فني خاص

 نموده باشند با ارائه مدارك زير ، اي انجام خدمات مذكور كشور بر
 هاي موضوع قانون مشروط بر توانند در يك يا چند رشته از رشته مي

 اينكه شرايط اعالمي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي را احراز
 . شخص حقوقي بنمايند » پروانه اشتغال « كنند تقاضاي صدور

 مهندسي يا كارداني اشخاص پروانه اشتغال به كار تصوير الف ـ
 . حقيقي داراي مسئوليت فني و مديريتي

 ب ـ يك نسخه از اسناد و مدارك قانوني، حاوي تصويب يا ثبت
 شركت يا مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي و دليل مديريت مديران و
 مسئوالن و صاحبان حقوق امضاء به نحوي كه وزارت مسكن و

 . نمايد شهرسازي تعيين مي

 معاونت برنامه ريزي و مدارك مربوط به احراز صالحيت از پ ـ
 و ساير مراجع ذيربط در صورت نظارت راهبردي رياست جمهوري

 . وجود

 . » پروانه اشتغال « ت ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور

 نظام مهندسي « حسب مورد در حقوقي ث ـ ارائه مدارك عضويت
 . يا كانون » استان

 » پروانه اشتغال « ديگري كه در فرم تقاضاي ج ـ هر نوع مدارك
 . مقرر شده باشد اشخاص حقوقي

 ها و تغييرات تشكيالت سازماني تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران شركت : تبصره
 مصوب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي يا مسووالن واحدهاي فني آنها بايد

 اطـالع داده شـود و در » اشـتغال پروانـه « ظرف حداكثر يكماه به مرجع صادر كننده
 صورتيكه تغييرات مذكور به موقـع اطـالع داده نشـود و يـا مـديران يـا مسـووالن و

 اي كه پروانه شخص حقوقي به اعتبار شخص حقيقي » پروانه اشتغال « اشخاص داراي
 شود از تركيب شخص حقوقي خارج شوند ، وزارت مسكن مسئوليت آنها صادر مي

 مديران شركت و مسـوول واحـد » پروانه اشتغال « حسب مورد تواند و شهرسازي مي
 فني يا شخصيت حقـوقي يـا هـر دو را لغـو يـا در حـدود صـالحيت منـدرج در آن

. تجديدنظر كند
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 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 ، ) ۳ ( ال به كار مهندسي در چهار درجه، پايه پروانه اشتغ ـ ۱۱ ماده
 براي متقاضيان پروانه اشتغال، . و ارشد صادر مـيشود ) ۱ ( ، پايه ) ۲ ( پايه

 ) ۵ ( با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده
 به پايه ) ۳ ( جهت ارتقاء از پايه . صادر ميگردد ) ۳ پايه ( پروانه اشتغال

 به ) ۱ ( سال و از پايه ) ۵ ( ، ) ۱ ( به پايه ) ۲ ( از پايه سال و ) ۴ ( داشتن ) ۲ (
 اي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون سال سابقه كار حرفه ) ۶ ( ارشد

 . مربوط ضروري است
 اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار ـ ۱ تبصره

 باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر هاي اصلي مي مهندسي در رشته
 نامه، متقاضي دريافت پروانه اين آئين ) ۵ ( زان مندرج در ماده از مي

نامه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يكسال از تاريخ ابالغ اين آئين
 جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه نمايند، با احتساب

 بندي و بدون آزمون در يك درجه پايين اي طبقه سنوات تجربه حرفه
 االجل مذكور و در صورتيكه بعد از ضرب تر قرار خواهند گرفت

 اي و مراجعه نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه
 . موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد

 اين ماده جهت ) ۱ ( در ظرف يك سال موضوع تبصره ـ ۲ تبصره
 وابق و انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي س

 شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تأييد صالحيت حرفهاي، آنها را
 جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي

اشخاص مذكور ميتوانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه . ميكند
 پس از پايان مهلت مذكور، . به كار خود ادامه دهند ) ۱ ( اشتغال پايه

 درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع انطباق
 . نامه خواهد بود شرايط عمومي مندرج در اين آئين

 وزارت مسكن و شهرساي موظف است با توجه به تعـداد ـ ۳ تبصره
 متقاضيان هر درجه و رعايت تناسـب موردنيـاز جامعـه بـه آن بـه طـور

 ري آزمونهـاي مربـوط مستمر در فواصل زماني معين نسـبت بـه برگـزا
 . اقدام كند
 تعيين حدود صـالحيت و ظرفيـت اشـخاص حقـوقي كـه ـ ۴ تبصره

 بوسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صالحيت و تعيين ظرفيت شده
 يا ميشوند، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشـترك توسـط

 . ميشود غ وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابال

 و » ۲ پايه « ، » ۳ پايه « در سه درجه » مهندسي پروانه اشتغال « - ۱۱ ماده
 با داشتن » پروانه اشتغال « متقاضيان براي . صادر مي شود » ۱ پايه «

 و قبولي در ۵ سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده
 صادر مي » ۳ پايه » « پروانه اشتغال « آزمون ورود به حرفه مهندسي،

 پايه « به » ۳ پايه « از دارندگان مدرك كارشناسي جهت ارتقاء . گردد
 » ۱ پايه « به » ۳ پايه « و از ۱ پايه « به » ۲ پايه « سال و از ۷ داشتن ، » ۲

 سال سابقه كار حرفه اي پس از فراغت از تحصيل و رعايت ۱۲ داشتن
 . ي است مصوبات و شيوه نامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي ضرور

 براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب - ۱ تبصره
 . سال از سابقه حرفه اي آنان كسر مي گردد ۲ و ۱

 وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان موظف – ۲ تبصره
 با رعايت تناسب » پروانه اشتغال « است با توجه به تعداد متقاضيان
 ر در فواصل زماني معين نسبت به مورد نياز جامعه ، به طور مستم

 . برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه مهندسي اقدام كند
....
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 به منظور تعيين حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال ـ ۱۲ ماده
 اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر دارندگان پروانه

 ، " ب " ، " الف " اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهارگروه،
 . تقسيم ميشود " د " و " ج "

 براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ـ ۱ تبصره
 : ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم ميشوند

 طبقه ارتفاع از ) ۲ ( تا ) ۱ ( بري محله بـا مقيـاس كـار " الف " گـروه
 . مترمربع ) ۶۰۰ ( روي زمين يا حداكثر زيربناي

 طبقه ارتفاع از روي ) ۵ ( تا ) ۳ ( بـا مقيـاس كـاربري ناحيـه " ب " گـروه
 . مترمربع ) ۲۰۰۰ ( زمين يا حداكثر زيربناي

 طبقه ارتفاع از روي ) ۱۰ ( تا ) ۶ ( بـا مقيـاس كاربري منطقه " ج " گـروه
 . مترمربع ) ۵۰۰۰ ( داكثر زيربناي زمين يا ح

 طبقه ارتفاع از روي ) ۱۰ ( با مقياس كاربري شهر بيش از " د " گروه
 . مترمربع ) ۵۰۰۰ ( زمين يا بيش از

 تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين ـ ۲ تبصره
 نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروههاي ساختماني مندرج

 ده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده مي اين ما ) ۱ ( در تبصره
 : باشد

 طبقه بندي صالحيت براي هريك از گروه هاي ساختمان
نوع فعاليت

 گروه ساختمان ها

 تهيه طرح
 : معماري توسط

 انجام
 محاسبات
 : سازه توسط

 نظارت بر
 طرح

 معماري
 : توسط
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 پروانه « صالحيت دارندگان به منظور تعيين حدود - ۱۲ ماده
 مهندسي رشته هاي معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي و » اشتغال

 ن ها بر اساس تأسيسات برقي در انجام خدمات مهندسي، ساختما
 به شرح زير تقسيم » ج « و » ب « ، » الف « اهميت و پيچيدگي به سه گروه

 : مي شوند
 طبقه از روي شالوده با كاربري ۵ تا ۱ ساختمان هاي : » الف « گروه

 مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي به غير از  ساختمان هاي با اهميت
 . ان زياد و بسيار زياد مندرج در مبحث ششم مقررات ملي ساختم

 طبقه از روي شالوده با هرگونه ۱۰ تا ۶ ساختمان هاي : » ب « گروه
 كاربري به غير از ساختمانهاي با اهميت زياد و بسيار زياد مندرج در

 . مبحث ششم مقررات ملي ساختمان
 ... طبقه و بيشتر با هرگونه كاربري ۱۱ ساختمان هاي : » ج « گروه

 وانه اشتغال به حدود صالحيت اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پر
 كار مهندسي براساس طبقه بندي فوق و دستورالعمل صادره از وزارت

. مسكن و شهرسازي تعيين و در پروانه اشتغال ايشان درج مي شود



۱۲ 

 مار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر در محلهايي كه مهندس مع
 وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته

 هاي ديگر يا كاردانهاي داراي صالحيت استفاده مرتبط يا رشته
 . ميشود

 بندي ساير فعاليتهاي مهندسي موضوع قانون و گروه ـ ۳ تبصره
 انه اشتغال به همچنين تعيين حدود صالحيت ساير دارندگان پرو

 موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و
. ابالغ ميشود تعيين ميگردد



۱۳ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 هاي ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته ـ ۱۳ ماده
 مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب

 . شود وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي
 و كليه مراجع صادركننده پروانه » پروانه اشتغال « دارندگان تبصره ـ

 ود صالحيت و ساختمان، و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حد
 . را رعايت نمايند » پروانه اشتغال « ظرفيت اشتغال مندرج در

 ظرفيت اشتغال به كار يك شخص حقيقي و يا حقوقي ـ ۱۳ ماده
 ئه ا عبارتست از ميزان حداكثر توان فني و تخصصي وي براي ار

 . مقطع زماني معين يك خدمات مهندسي با كيفيت استاندارد در
 ي ميزان كار عبارتست از ني معين مقطع زما ظرفيت در يك منظور از

 تواند بطور همزمان حقوقي مي بطور تمام وقت يا شخص حقيقي كه
 . باشد داشته

 مباني تعيين ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي بطور تمام وقت يا حقوقي
 به پيشنهاد سازمان و با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي به استانها

 در استان طبق كه هيأتي ر ابالغ مي شود و در استانها بر اساس نظ
 عمل تشكيل مي گردد، دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي

 مرجع كنترل ظرفيت اشتغال بكار مهندسان، نظام . خواهد گرديد
 مهندسي استاني است كه خدمات مذكور براي استفاده در آن محل

 . ارائه مي شود
 طع اشخاصي كه متقاضي ظرفيت اشتغال بيشتر براي يك مق - ۱ تبصره

 كل كار خود را نزد يكي از زماني معين باشند، مشروط بر اينكه
 ، بيمه كيفيت خدمات ساختماني و مسؤليت نمايند شركتهاي بيمه گر

 . مي توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بهره مند شوند
 و كليه مراجع صادر كننده پروانه » پروانه اشتغال « دارندگان - ۲ تبصره

 اي مربوط موظفند ظرفيت اشتغال مندرج در ساختمان ، و ساير مجوزه
 . رعايت نمايند ۱ با توجه به تبصره را » پروانه اشتغال «

 ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي كه به صالحيت و حدود - ۳ تبصره
 وسيله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين

 كن و همچنين اشخاص حقوقي سازندگان انبوه مس شوند شده يا مي
 مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت مسكن و ساختمان

 . شود شهرسازي تهيه و ابالغ مي
 اشخاص حقيقي كه رأساً نسبت به ارائه خدمات مهندسي - ۴ تبصره

 هر يك از كارهاي در دست اقدام آنها نبايد بيشتر از ، اقدام كنند
. ظرفيت اشتغال تعيين شده باشد % ۲۵



۱۴ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، موجود مطابق آئين نامه اجرائي وضعيت
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 حدود صالحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي ـ ۱۴ ماده
 طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي

 هاي تسليمي به صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشه
 اريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي شهرد

 توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت ميشود بايد برحسب
 الزامي بودن هر يك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي
 آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرحهاي

 بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشه تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت
 ها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه، امضاء و

 . يا تعهد نظارت شود

 هاي حدود صالحيت اشخاص حقوقي در هر يك از رشته ـ ۱۴ ماده
 ابالغ مي تعيين و توسط وزارت مسكن و شهرسازي موضوع قانون

. گردد



۱۵ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، بق آئين نامه اجرائي وضعيت موجود مطا
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 در مورد شركتهاي دولتي وابسته به دولت، مؤسسات و ـ ۱۵ ماده
 نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداريها كه به طور قانوني

 ختماني به عهده وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي سا
 آنها ميباشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در
 مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل
 امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيالت سازماني آنها به تصويب

 دار رسيده و مسئول واحد فني آنها داراي پروانه مراجع صالحيت
 تغال شخص حقيقي باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات اش

 مراجع صالحيتدار، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها
 نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر به ترتيب مقرر در اين آئين

 . خواهد شد

 اي مهندسي به وسيله دارنده مسئوليت هر گونه فعاليت حرفه - ۱۵ ماده
 اين . اعم از حقيقي يا حقوقي به عهده دارنده آن است » وانه اشتغال پر «

 هاي مهندسي فعاليت شامل ارائه خدمات و يا انجام فعاليت
 بازرسي، ارزيابي ، كنترل و مشاوره ، آوري ازقبيل مسئوليت

 برداري ، كارشناسي ، طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، بهره
 امور آزمايشگاهي ، مديريت ، مقاوم سازي ، نگهداري ، مرمت

 هايي از ساخت ، توليد ، نصب ، آموزش و تحقيق و يا ساير فعاليت
 گفته و هاي پيش اين قبيل و هماهنگي هر يك از خدمات و يا فعاليت

 يا نظارت بر فرايند اجرا و يا توليد به منظور مطابقت عمليات اجرا و يا
 ي كارفرمايان دولتي ، توليد با مشخصات طرح در اين گونه كارها برا

 : باشد و مقيد به شرايط زير است عمومي و خصوصي مي
 اشخاص مسئوليتي است كه ، اي مهندسي الف ـ مسئوليت حرفه

 به موجب موضوع اين ماده در انجام فعاليت هاي مهندسي حرفه اي
 به آنان به عهده دارد و حدود صالحيت مقررات و قرارداد قانون ،

 اي مهندسي و پذيرش مسئوليت هاي حرفه ام فعاليت ميزان توانايي انج
 ها ، مقررات و نامه مطابق آئين » پروانه اشتغال « دارنده آن به وسيله

 اي مهندسي ، هاي حرفه استانداردهاي پذيرفته شده ملي ناظر بر فعاليت
 . شود اطالق مي

 شخص حقيقي يا حقوقي تنها زماني » پروانه اشتغال « دارنده ب ـ هر
 اي مهندسي حرفه به قبول مسئوليت يا تعهد در انجام فعاليت مجاز

 اي مربوط به آن مشخصي است كه داراي صالحيت علمي و حرفه
 هرگاه اشخاص . وي ذكر شده باشد » پروانه اشتغال « و در باشد

 حقيقي يا حقوقي بدون داشتن مدرك صالحيت متناسب و معتبر
 اي مهندسي نمايند و يا در مبادرت به پذيرش انجام فعاليت هاي حرفه

 اين عمل تخلف از قانون محسوب مي شود و . مداخله كنند اين امور
 . عالوه بر پيگيري قانوني موجب پيگيري انتظامي نيز خواهد بود

 در قالـب اعم از اينكه خدمات خود را » پروانه اشتغال « دارنده پ ـ هر
 انـد تو يا از طريـق اشـخاص حقـوقي عرضـه كنـد نمـي شخص حقيقي

 هاي قانوني مذكور را به موجب قرارداد از خود ساقط نمـوده مسئوليت
 . كنـد يا خود را از آن معاف كنـد يـا آنهـا را متوجـه شـخص ديگـري

. نقض الزامات مذكور موجب مجازاتهاي انتظامي مي باشد



۱۶ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 ن نامه و شيوه نامه ها آئي

 مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير ـ ۱۶ ماده
 آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع

 نامه به عهده مسئوالن واحدهاي فني مربوط، كه اين آئين ۱۵ ماده
 داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است
 خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغيير

 همچنين امضاي وي رافع مسئوليت . سمت وي، ساقط نخواهد شد
 مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء يا تعهد

 . اند، نخواهد بود نظارت كرده

 مراجع صدور ها و يا ساير هاي تسليمي به شهرداري ـ در نقشه ۱۶ ماده
 اشخاص حقوقي و يا پروانه ساختمان و تفكيك اراضي كه توسط

 دفاتر فني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي صاحب صالحيت
 تهيه و امضاء و يا تعهد اجرا يا نظارت و نظاير آن مي شود مسؤليت
 صحت طراحي محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن بر عهده مسئول

 تر فني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير شخص حقوقي و واحد دف
. دولتي مربوطه بوده و اين امور بايد با امضاء و تأييد آنها انجام شود



۱۷ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 نظام صنفي ) ۱ ( ماده ) ۱ ( با توجه به اصالحيه تبصره ـ ۱۷ ماده
 پاسخ به استعالمات مراجع ذيصالح در خصوص ۱۳۶۸ مصوب

 اشخاص حقوقي شامل شركتهاي ساختماني، شركتهاي تأسيساتي و
 تجهيزاتي و شركتهاي مهندسان مشاور و شركتهاي خدمات مهندسي
 و ساير مؤسساتي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه

 ن پاسخگويي به مسائل صنفي آنها با نظام اشتغال ميباشد، و همچني
 مهندسي استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي

 . عمل خواهد نمود

 نامه براي اين آئين ۲۶ و ۱۰ ، ۹ موضوع مواد ـ كليه اشخاص ۱۷ ماده
 ملزم به نامه اجرايي آئين ۲ قانون و ماده ۴ موضوع ماده ارائه خدمات

 باشند و براي تأسيس اين عين و مشخص مي داشتن محل كار م
 نظام « از حسب مورد به كار و اخذ مجوز » پروانه اشتغال « داشتن محل

 بوده و با ضروري و كافي يا تشكل مربوط » كانون « يا » مهندسي استان
 ۱۳۸۲ مصوب صنفي قانون نظام ۲ ذيل ماده توجه به اصالحيه تبصره

 و اشخاص حقيقي ص ذيصالح درخصو پاسخ به استعالمات مراجع
 ساختماني هاي شركت موضوع اين آئين نامه و تمامي حقوقي اشخاص

 ، ، تأسيساتي ، تجهيزاتي ، خدمات فني و مهندسي ، مهندسان مشاور
 و دفاتر و مؤسساتي كه ارائه سازندگان انبوه مسكن و ساختمان

 باشد و مي » اشتغال پروانه « خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن
 » نظام مهندسي استان « با حسب مورد خگويي به مسائل صنفي آنها پاس

 . است يا تشكل حرفه اي مورد تأييدوزارت مسكن و شهرسازي
 اشخاصي كه فاقد پروانه اشتغال به كار بوده و يا خارج از حدود

 خود اقدام به ارائه خدمات » پروانه اشتغال « صالحيت مندرج در
 نامه و يا تأسيس هر گونه دفتر ، ين آئ ۲ قانون و ماده ۴ موضوع ماده

 الذكر مؤسسه ، شركت يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فوق
 ۴۰ و ۳۲ كنند به استناد مواد اقدام بدون اخذ مجوز از سازمان استان

 قانون متخلف بوده و وفق مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار
 . خواهند گرفت

 هاي فني يا به فعاليت اين اصالحيه كليه اشخاصي كه در تاريخ ابالغ
 نامه اجرايي اشتغال دارند آئين ۲ قانون و ماده ۴ مهندسي موضوع ماده

 مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين اصالحيه خود را حسب
 . مورد با مفاد اين ماده تطبيق داده و مجوزهاي الزمه را دريافت كنند

 « شكايت هيأت مديره پس از پايان مهلت مذكور حسب مورد  با
 و يا وزارت مسكن و شهرسازي و با » كانون « يا » نظام مهندسي استان

 دستور قضايي دادستان يا جانشين وي از ادامه فعاليت واحدها و اماكن
. فاقد مجوز جلوگيري به عمل خواهد آمد



۱۸ 

 قانون، مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند، در مورد تمام يا ـ ۲۱ ماده
 ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و هم ها و تخصص بعضي از رشته

 چنين ارتقاء پايه مهندسي را موكول به گذراندن آزمونهاي عمومي و
 . تخصصي نمايد

 هاي موظفند متناسب با پيشرفت » ال پروانه اشتغ « دارندگان ـ ۲۱ ماده
 ، تجديد ، تمديد ي ارائه خدمات مهندسي استاندارد علوم و فنون ، برا

 دانش فني خود را بهنگام نگاه دارند و ، » پروانه اشتغال « پايه و ارتقاء
 شرايط اجراي اين ماده را از جهت تسهيل مكلف است » سازمان «

 هاي علمي ، فني و هاي آموزشي ، همايش طريق برگزاري دوره
 هاي غير حضوري و نظاير هاي آموزشي ، آموزش پژوهشي ، كارگاه

 تصويب يشنهاد سازمان به براساس دستورالعملهايي كه به پ آنها
 . براي اعضاء خود فراهم آورد مي رسد وزارت مسكن و شهرسازي

 در مورد دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني موضوع : تبصره
 ز طريق كانون و بر اساس دستورالعملهايي كه وزارت ماده فوق ا

. مسكن و شهرسازي صادر مي كند انجام مي شود



۱۹ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در ـ ۲۲ ماده
 وزارت مسكن و شهرسازي . و تخصص تعيين شده معتبر است رشته

 مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط الزم
 ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام، و در
 صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر

 تجديد يا تمديد پروانه اشتغال تاريخ . داليل به متقاضي اعالم نمايد
 . بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود

 در صورتيكه اعتبار يك يا بعضي از مدارك الزم جهت ـ ۱ تبصره
 صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر

 به سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه ۳ از
 . محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد

 در صورتيكه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از ـ ۲ تبصره
 محدوده استاني كه در نظام مهندسي استان آن عضو است، از پروانه
 اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به

 . ن هر دو استان برساند اطالع نظام مهندسي استا

 پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در ـ ۲۲ ماده
 وزارت مسكن و شهرسازي . رشته و تخصص تعيين شده معتبر است

 مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط الزم
 ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام، و در

 رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر صورت
 تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال . داليل به متقاضي اعالم نمايد

 . بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود
 در صورتيكه اعتبار يك يا بعضي از مدارك الزم جهت ـ ۱ تبصره

 ال محدود به مدت معيني كمتر صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغ
 سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به ۳ از

 . محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد
 بخواهد در خارج از » پروانه اشتغال « در صورتيكه دارنده - ۲ تبصره

 « ز ا آن عضو است » نظام مهندسي استان « محدوده استاني كه در
 مكلف است استفاده نمايد، در خدمات طراحي خود » پروانه اشتغال

 هاي مربوط " ن نظام مهندسي استا " مراتب به طور كتبي به اطالع
 مذكور نيز طراحي محل ارائه خدمات » نظام مهندسي استان « . برساند

 محل عضويت دارنده » نظام مهندسي استان « بايد مراتب را به اطالع
 همچنين در صورتيكه دارنده پروانه اشتغال . د ان برس » پروانه اشتغال «

 بخواهد خدمات نظارت و اجرا را نيز در استان ديگري ارائه نمايد
 در استان مربوطه را در دوره حضور مكلف است مدارك الزم دال بر

 نظارت يا اجراء به هر دو استان مبداء و مقصد ارائه نمايد و استان
. مي باشد مقصد موظف به كنترل و نظارت



۲۰ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و ـ ۲۶ ده ما
 همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي

 هاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه مربوط در يكي از رشته
 : به شرح زير صادر ميشود ) ۱ ( و پايه ) ۲ ( ، پايه ) ۳ ( درجة پايه

 الف ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و
 : هاي موضوع قانون با آموزش عالي در يكي از رشته

 ز دريافت مدرك كارداني سال سابقه كار و تجربه مفيد پس ا ) ۵ ( داشتن -
 ) ۳ ( رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه

 ) ۱ ( به پايه ) ۲ ( و از پايه سال ) ۴ ( داشتن ) ۲ ( به پايه ) ۳ ( جهت ارتقاء از پايه -
 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري ) ۶ ( داشتن
 . است

 ها و مؤسسات ي ساير وزارتخانه ب ـ براي دارندگان مدرك كارداني فن
 : هاي موضوع قانون با دولتي در يكي از رشته

 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني ) ۶ ( داشتن -
 ) ۳ ( در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه

 ) ۱ ( پايه به ) ۲ ( سال و از پايه ) ۴ ( داشتن ) ۲ ( به پايه ) ۳ ( جهت ارتقاء از پايه -
 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري ) ۶ ( داشتن
 . است

 هاي موضوع قانون پ ـ براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته
 : با

 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته ) ۷ ( ـ داشتن
 ). ۳ ( مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه

 ) ۱ ( به پايه ) ۲ ( سال و از پايه ) ۵ ( داشتن ) ۲ ( به پايه ) ۳ ( ـ جهت ارتقاء از پايه
 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري ) ۶ ( داشتن
 . است

 ت ـ براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از
 : هاي موضوع قانون با رشته

 سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و ) ۸ ( ـ داشتن
 ). ۳ ( تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه

 ) ۱ ( به پايه ) ۲ ( سال و از پايه ) ۵ ( داشتن ) ۲ ( به پايه ) ۳ ( ـ جهت ارتقاء از پايه
 سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري ) ۶ ( داشتن

 . ت اس
 ) ۶ ( سابقه و تجربه مفيد حسب گواهيها و مدارك مندرج در ماده تبصره ـ
 نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز اين آئين

 . ميشود

 براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و ـ ۲۶ ده ما
 حسب مورد در يكي از رشته هاي موضوع قانون همچنين معماران تجربي

 افراد واجد . صادر مي شود ۱ و پايه ۲ و پايه ۳ پروانه اشتغال در سه درجه پايه
 شرايط بمنظور دريافت پروانه، تمديد يا ارتقاء پايه مي بايست آزمونها و
 دوره هاي آموزشي علمي و عملي كه بر اساس دستورالعملهاي وزارت

. نمايند تعيين مي وشد را با موفقيت سپري مسكن و شهرسازي



۲۱ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 نامه بايد تقاضاي كتبي متقاضيان موضوع اين فصل از آئين ـ ۲۷ ماده
 خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي

 : ن مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند و در استانها به سازما
 الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذيصالح
 رسيده است و در مورد كاردانها با تعيين و تصريح رشته و گرايش

 . آن
 اين آئين ) ۶ ( ب ـ گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده

 . نامه
 . علمي و عملي پ ـ ارائه مدرك قبولي در آزمون

 . ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي
 . ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال

 ج ـ مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط، در صورت تأسيس
 . تشكيالت مذكور

 . چ ـ ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است
 ائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ح ـ ساير مداركي كه ار

 . ضروري است

 بي نامه بايد تقاضاي كت متقاضيان موضوع اين فصل از آئين ـ ۲۷ ماده
 به سازمان مسكن و شهرسازي استان ..... خود را همراه با مدارك زير

 : تسليم نمايند
 الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذيصالح

 ست و در مورد كاردانها با تعيين و تصريح رشته و گرايش رسيده ا
 . آن

 اين ) ۶ ( ب ـ گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده
 كانون يا نامه آئين

 . پ ـ ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي
 . ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي

 . روانه اشتغال ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پ
 ج ـ مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط، در صورت تأسيس

 . تشكيالت مذكور
 . چ ـ ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است

 ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب
. ضروري است



۲۲ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 نحوه برگزاري آزمون و سئواالت علمي و تجربي و ـ ۲۸ ماده
 عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل

 سئواالت به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و . باشد مي
 مانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار شهرسازي تهيه و در اختيار ساز

 آزمون نظام مهندسي استان گيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري مي
 شدگان و تصحيح اوراق و اعالم اسامي پذيرفته . برگزار شود

 عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و
 پس . ت شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان اس

 اي، در برگزاري آزمونها از همكاري از تأسيس تشكيالت حرفه
 . تشكيالت مذكور استفاده خواهد شد

 نحوه برگزاري آزمون و سئواالت علمي و تجربي و ـ ۲۸ ماده
 عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل

 كن و سئواالت به صورت كتبي به وسيله وزارت مس . باشد مي
 شهرسازي تهيه و در اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار

 و استان و شهرسازي مسكن سازمان گيرد، تا با نظارت مستقيم مي
 شدگان اعالم اسامي پذيرفته ... . آزمون برگزار شود « كانون « همكاري

 با سازمان مسكن و شهرسازي .... و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري
. ست استان ا



۲۳ 

 وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون،

 آئين نامه و شيوه نامه ها

 به منظور تعيين حدود صالحيت حرفه اي و ظرفيت اشتغال – ۲۹ ماده
 كاردانها و معماران تجربي فعاليتهاي فني مهندسي در بخش نظارت و

 پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت اجراي ساختمان براساس
 سپس . تقسيم مي شود » ج « و » ب « ، » الف « جغرافيايي به سه گروه

 و مدرك تحصيلي و سوابق كار » پروانه اشتغال « با توجه به پايه
 اي وتوانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر ، حدود صالحيت و حرفه

 ق دستورالعملي كه به وسيله طب » پروانه اشتغال « ظرفيت اشتغال دارنده
 پروانه « وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي شود تعيين و در

 . درج مي شود » اشتغال

 به منظور تعيين حدود صالحيت حرفه اي و ظرفيت اشتغال – ۲۹ ماده
 نظارت و كاردانها و معماران تجربي فعاليتهاي فني مهندسي در بخش

 دگي عوامل و حجم كار و موقعيت اجراي ساختمان براساس پيچي
 سپس . تقسيم مي شود » ج « و » ب « ، » الف « جغرافيايي به سه گروه

 و مدرك تحصيلي و سوابق كار » پروانه اشتغال « با توجه به پايه
 اي وتوانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر ، حدود صالحيت و حرفه

 ورالعملي كه به وسيله طبق دست » پروانه اشتغال « ظرفيت اشتغال دارنده
 پروانه « وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي شود تعيين و در

. درج مي شود » اشتغال



۲۴ 

 وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون،

 آئين نامه و شيوه نامه ها

 ضوابط و مقررات ملي مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي – ۳۳ ماده
 ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي
 و شهركسازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در

 و مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است
 ها، آگاهيهاي الزم را به وزارت مذكور با انتشار اعالميه و اطالعيه

 . افراد جامعه خواهد داد

 مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي – ۳۳ ماده
 ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي
 شهرسازي و شهركسازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و
 مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و

 مچنين وزارت مذكور مي تواند به منظور و ه . شهرسازي است
 حصول اطمينان در مورد رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط
 فني در خصوص برخي از خدمات مهندسي و ساختمان، ارائه

 تناسب، از مراجعي نظير شركتهاي بيمه، يا مؤسسات مالي و تضمين م
 اعتباري، صندوق تضمين و غيره را براي ارائه كننرگان خدمات

. مذكور تعيين و الزامي نمايند



۲۵ 

 وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون،

 آئين نامه و شيوه نامه ها

 عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و – ۴۴ ماده
 : انجام ترتيبات زير است

 هاي تر در يكي از رشته الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا باال
 . هاي مرتبط اصلي يا رشته

 ب ـ متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم
 درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، بطوريكه فعاليت

 اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن حرفه
 . استان باشد

 به محروميت از اشتغال به كار در هنگام پ ـ نداشتن محكوميت قطعي
 . تقاضاي عضويت

 ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق نظام مهندسي
 استان يا شوراي مركزي تصويب و ابالغ شده يا ميشود، در

 . چهارچوب اهداف قانون و آئيننامه اجرايي آن
 صوب هاي م ث ـ پرداخت وروديه و حق عضويت ساالنه طبق تعرفه

 . مربوط
 ج ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در
 اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر

 . در فرم مذكور

 عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و – ۴۴ ماده
 : انجام ترتيبات زير است

 هاي تر در يكي از رشته الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا باال
 . هاي مرتبط اصلي يا رشته

 ب ـ متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم
 درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، بطوريكه فعاليت

 اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن حرفه
 . استان باشد

 به محروميت از اشتغال به كار در هنگام پ ـ نداشتن محكوميت قطعي
 . تقاضاي عضويت

 ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق نظام مهندسي
 استان يا شوراي مركزي تصويب و ابالغ شده يا ميشود، در

 . چهارچوب اهداف قانون و آئيننامه اجرايي آن
 مصوب هاي ث ـ پرداخت وروديه و حق عضويت ساالنه طبق تعرفه

 . مربوط
 ج ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در
 اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر

 . در فرم مذكور
 براي عضويت اشخاص حقوقي در نظام مهندسي استان - تبصره

 بندهاي پ، ت، ث و ج ، ارائه مدرك كارشناسي عالوه بر رعايت
 مدير يا مديران شخص حقوقي در يكي از رشته هاي  اصلي يا باالتر

 و روزنامه رسمي كشور دال بر ثبت شخص حقوقي و تعيين محل
. اقامتگاه او كه بايد در حوزه استان مورد تقاضا باشد ضروري است



۲۶ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 امه و شيوه نامه ها آئين ن

 از اجتماع تمامي » نظام مهندسي استان « مجمع عمومي ـ ۵۲ ماده
 صيلي ح داراي مدارك ت » نظام مهندسي استان « اشخاص حقيقي عضو

 و كارت عضويت معتبر ، » هاي مرتبط رشته « يا » هاي اصلي رشته « در
 . شود حق رأي دارند تشكيل مي يا وكالتاً كه اصالتاً
 يي كه حق رأي خود را تفويض ميكنند، بايد اعضا ـ ۱ تبصره

 كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطايي نمايندگي نمايند و
 . گيري شركت كنند نميتوانند جداگانه در رأي

 در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به ـ ۲ تبصره
 ين موجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اول

 دروه انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت
 . موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد

 از اجتماع تمامي » نظام مهندسي استان « مجمع عمومي ـ ۵۲ ماده
 ي داراي مدارك تحصيل » نظام مهندسي استان « اشخاص حقيقي عضو

 و كارت عضويت معتبر كه » هاي مرتبط رشته « يا » هاي اصلي رشته « در
. شود حق رأي دارند تشكيل مي اصالتاً



۲۷ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 موارد جلسات مجمع عمومي به دعوت هيأت مديره در ـ ۵۳ ماده
 : شوند زير تشكيل مي

 الف ـ جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يكبار
 هايي و در زمان العاده به تعداد ب ـ جلسات مجمع عمومي به طور فوق

 وزارت مسكن و شود و يا در مواردي كه عادي تعيين مي كه در جلسه
 و يا با تصويب شوراي مركزي و يا ) بازرسان ( بازرس شهرسازي و يا

 و يا حداقل بيست درصد اعضاي نظام و سوم اعضاي هيأت مديره د
 . شوند مهندسي استان تشكيل آن را از هيأت مديره خواستار مي

 ) ب ( در مورادي كه اشخاص و مراجع مذكور در بند ـ ۱ تبصره
 العاده را نمايند ، هيأت درخواست تشكيل مجمع عمومي به طور فوق

 روز نسبت به تشكيل جلسه ۴۵ مديره مكلف است به فاصله حداكثر
 در صورت استنكاف هيأت مديره از . مجمع عمومي اقدام نمايد

 ) بازرسان ( تشكيل جلسه مجمع عمومي در مدت مذكور بازرس
 اقدامات الزم به منظور وزارت مسكن و شهرسازي مكلفند با اطالع

 . تشكيل جلسه مجمع عمومي به عمل آورند
 ت از نماينده وزير مسكن و هيأت مديره ملزم به دعو ـ ۲ تبصره

 شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات
 ياد شده با رعايت ساير شرايط ، مشروط به انجام دعوت مذكور

 . رسميت خواهد يافت
 » نظـام مهندسـي اسـتان « نمايندگان اشخاص حقوقي عضـو ـ ۳ تبصره

 . د توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابن مي

 جلسات مجمع عمومي به دعوت هيأت مديره در موارد ـ ۵۳ ماده
 : شوند زير تشكيل مي

 . جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يكبار : الف
 است دفعاتي العاده به تعداد جلسات مجمع عمومي به طور فوق : ب

 ، مشروط بر شود عادي تعيين مي كه توسط مجمع عمومي در اجالس
 ماني تشكيل مجامع عادي مذكور كمتر از سه ماه نباشد اينكه فاصله ز

 با تصويب شوراي مركزي ) بازرسان ( كه بازرس است و يا در مواردي
 و يا حداقل بيست درصد اعضاي نظام مهندسي درخواست نمايند

 تشكيل آن را از هيأت مديره و يا دوسوم اعضاي هيأت مديره استان
 . شوند خواستار
 ) ب ( كه اشخاص و مراجع مذكور در بند در مواردي ـ ۱ تبصره

 العاده را نمايند ، هيأت درخواست تشكيل مجمع عمومي به طور فوق
 روز نسبت به تشكيل جلسه ۴۵ مديره مكلف است به فاصله حداكثر

 در صورت استنكاف هيأت مديره از . مجمع عمومي اقدام نمايد
 ) بازرسان ( تشكيل جلسه مجمع عمومي در مدت مذكور بازرس

 اقدامات الزم به منظور تشكيل جلسه شوراي مركزي ملكفند با اطالع
 . مجمع عمومي به عمل آورند

 هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و ـ ۲ تبصره
 شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات
 ياد شده با رعايت ساير شرايط ، مشروط به انجام دعوت مذكور

 . هد يافت رسميت خوا
 » نظـام مهندسـي اسـتان « نمايندگان اشخاص حقوقي عضـو ـ ۳ تبصره

. توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند مي



۲۸ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 حضور حداقل نصف به اضافه جلسات مجمع عمومي با ـ ۵۵ ماده
 يابد و تصميمات آن با رأي موافق يك نفر كليه اعضاء رسميت مي

 ، در صورت باشد نصف به اضافه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي
 نوبت اول ، الزم براي رسميت يافتن جلسه در عدم حصول اكثريت

 روز پس از آن مجدداً تشكيل و با ۲۰ حداكثر فاصله دوم به جلسه
 حضور هر تعداد شركت كننده رسميت خواهد يافت و تصميمات آن

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

 در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي تبصره ـ
 هيأت مديره ميباشد، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب فوق

 از طريق مراجعه مستقيم اعضاي الذكر ضروري نيست و انتخابات
 گيري با رأي مخفي و با رعايت مجمع عمومي به صندوقهاي رأي

 مواد آتي انجام ميشود، و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي
 . داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نميباشد

 نصف به اضافه اكثريت جلسات مجمع عمومي با حضور ـ ۵۵ ماده
 يابد و تصميمات آن با رأي موافق اعضاء رسميت مي تمامي ر يك نف

 باشد ، در صورت معتبر مي حاضر در جلسه عده نصف به اضافه يك
 حداقل دوم به فاصله در نوبت اول ، جلسه الزم عدم حصول اكثريت

 پس از آن مجدداً تشكيل و با حضور هر روز ۴۵ و حداكثر روز ۲۰
 يافت و تصميمات آن با رأي تعداد شركت كننده رسميت خواهد

 . حاضر در جلسه معتبر خواهد بود عده يك مثبت نصف به اضافه
 تبصره ـ

در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه انتخاب اعضاء هيأت ) الف
 و الذكر احراز حد نصاب فوق ، اجتماع در محل واحد . باشد مديره مي

 يق مراجعه ضروري نيست و انتخابات از طر تشكيل هيئت رئيسه مجمع
 گيري با رأي مخفي هاي رأي مستقيم اعضاء مجمع عمومي به صندوق

 . شود و با رعايت مواد آتي انجام مي
 ) بازرسان ( در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه انتخاب بازرس ) ب
 و وفق نامه اين آئين ) ۸۱ ( باشد پس از رسميت يافتن جلسه طبق ماده مي

. گيرد صورت مي مفاد اين ماده



۲۹ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه موقت مركب از ـ ۵۶ ماده
 ترين عضو به عنوان ترين عضو به عنوان رئيس سني و جوان مسن

 شوند ، تشكيل ي منشي و دو ناظر كه با رأي اعضاي حاضر انتخاب م
 هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي استان از بين اعضاي . گردد مي

 داوطلب و با رأي اعضاي حاضر در مجمع عمومي ، با اكثريت نسبي
 هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي مركب از . انتخاب خواهند شد

 . رئيس و يك منشي و دو ناظر خواهد بود
 اي در سه نسخه سه از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جل

 توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمـومي ، بـه
 رسد و نسخ آن به سازمان استان مي ) بازرسان ( رؤيت و امضاي بازرس

 ترتيب به دبيرخانه نظام مهندسي استان ، سـازمان مسـكن و شهرسـازي
 شود استان و دفتر شوراي مركزي ارسال مي

 اي مركب از رئيس ، يك توسط هيأت رئيسه مجمع عمومي ـ ۵۶ ماده
 رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت . شود منشي و دو ناظر اداره مي

 رئيس هيأت مديره در جلسه كه مديره خواهد بود ، مگر در مواردي
 منشي و دو نفر ناظر از ، حضور نداشته باشد كه در اين صورت رئيس

 سبي انتخاب خواهند بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت ن
 . شد

 اي در سه نسخه از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه
 توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي ، به

 رسد و نسخ آن به سازمان استان مي ) بازرسان ( رؤيت و امضاي بازرس
 زي ترتيب به دبيرخانه نظام مهندسي استان ، سازمان مسكن و شهرسا

. شود استان و دفتر شوراي مركزي ارسال مي



۳۰ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 نظام مهندسي « ، داوطلبان عضويت در هيأت مديره ـ ۵۹ ماده
 بايد » قانون « ۱۱ ها عالوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده » استان
 سال قبل ۵ باشند و از پايه دو مهندسي يا باالتر » پروانه اشتغال « داراي

 يا باالتر ۳ از تاريخ اعالم داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه
 . باشند

 نظام مهندسي « داوطلبان عضويت در هيأت مديره ـ ۵۹ ماده
 بايد » قانون « ۱۱ ها عالوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده » استان
 در » اشتغال پروانه « سال سابقه كار پس از اخذ ۷ حداقل و ۲ پايه داراي

 سال قبل از تاريخ اعالم داوطلبي ۵ باشند و از يكي از رشته هاي اصلي
. يا باالتر باشند ۳ فاقد محكوميت انتظامي از درجه



۳۱ 

 صالح و تدوين قانون، مصوبه كارگروه تخصصي ا وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي ۶۰ ماده
 : شود باشد كه به شرح زير تعيين مي مي » نظام مهندسي استان «

 نفر ۷ تا ۵ عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ۳۰۰ تا ۵۰ از
 نفر ۹ د اعضاي اصلي هيأت مديره عضو تعدا ۱۰۰۰ تا ۳۰۱ از
 نفر ۱۳ عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۱ از
 نفر ۱۷ عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۱ از
 نفر ۲۱ عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۱ از
 نفر ۲۵ عضاي اصلي هيأت مديره و          بيشتر تعداد ا ۱۰۰۰۱ از

 البدل يك عضو علي » هاي اصلي رشته « هيأت مديره در هر يك از
 . خواهد داشت

 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي ۶۰ ماده
 : شود باشد كه به شرح زير تعيين مي مي » نظام مهندسي استان «

 نفر ۷ مديره تعداد اعضاء هيأت – نفر ۲۰۰۰ تا ۵۰ از
 نفر ۹ تعداد اعضاء هيأت مديره – نفر ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۱ از
 نفر ۱۱ تعداد اعضاء هيأت مديره – نفر ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۱ از
 نفر ۱۳ تعداد اعضاء هيأت مديره – نفر ۲۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۱ از
 نفر ۱۵ تعداد اعضاء هيأت مديره - نفر به باال ۲۰۰۰۱ از

 البدل يك عضو علي » اصلي هاي رشته « هيأت مديره در هر يك از
. خواهد داشت



۳۲ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي ـ ۶۱ ماده
 نظام مهندسي استان به تفكيك رشته هاي اصلي به شرح جدول

 : موضوع اين ماده خواهد بود

 يا » هاي اصلي رشته « در تمامي موارد اعضاي هر يك از ـ ۱ تبصره
 نفر باشد تا حسب ۷ مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر

 مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيأت
 . مديره داشته باشد

 » هاي اصلي رشته « ز هر يك از در صورتيكه در ستون اول ا ـ ۲ صره تب
 داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره

 . عضو خواهد بود ۵

 اي داوطلب چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته ـ ۳ تبصره
 هاي آن گروه به تعداد واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته

 انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ موردنياز از حائزين باالترين آراء
 اي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حدنصاب الزم ه يك از رشته

 وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته
 ههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب جايزين اكثريت و ها و گر

 . آراء انتخاب خواهند شد
 ديره در هر يك از رشته جدول تعداد اعضاي هيأت م

 هاي اصلي

 تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي ـ ۶۱ ماده
 زير نظام مهندسي استان به تفكيك رشته هاي اصلي به شرح جدول

 : مي باشد

 هاي جدول تعداد اعضاي هيأت مديره در هر يك از رشته
اصلي



۳۳ 

 نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه ۷ يا مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر » هاي اصلي رشته « ي موارد اعضاي هر يك از در تمام ـ ۱ تبصره
 . بتواند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد

 هاي آن گروه به تعداد موردنياز از حائزين باالترين اشد از ساير رشته اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته ب چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته - ۲ تبصره
 اي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حدنصاب الزم وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيأت ه آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته

. ايزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد ح به ترتيب ههاي ديگر بدون توجه به رشته و و ها و گر مديره از رشته



۳۴ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 براي انجام انتخابات هيأت مديره ، هيأت اجرايي انتخابات - ۶۲ ماده
 با حداقل ده سال » نظام مهندسي استان « عضو ۷ تا ۳ مركب از

 تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات . عضويت انتخاب خواهند شد
 نفر ۷ تا ۵ عضو ۲۵۰۰ نفر و تا ۳ عضو دارند ۳۰۰ براي استانهايي كه تا

 هيأت مذكور با نظارت وزارت . نفر خواهد بود ۷ و بيش از آن
 وظيفه برگزاري » دستگاه نظارت « مسكن و شهرسازي به عنوان

 . بات را برعهده خواهد داشت انتخا

 براي انجام انتخابات هيأت مديره ، هيأت اجرايي انتخابات - ۶۲ ماده
 با حداقل ده سال » نظام مهندسي استان « عضو ۷ تا ۳ مركب از

 تعداد اعضاي . انتخاب خواهند شد عضويت در نظام مهندسي استان
 نفر و ۳ و دارند عض ۳۰۰ هيأت اجرايي انتخابات براي استانهايي كه تا

 هيأت . نفر خواهد بود ۷ نفر و بيش از آن ۷ تا ۵ عضو ۲۵۰۰ تا
 دستگاه « مذكور با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان

. وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده خواهد داشت » نظارت



۳۵ 

 انون، مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين ق وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 شود در اولين هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي ـ ۷۱ ماده
 اي مركب از يك رئيس و دو نايب رئيس و جلسه خود هيأت رئيسه

 يك دبير با تعداد آراي نصف به عالوه يك نفر اعضاي اصلي هيأت
 نان در كند و تجديد انتخاب آ مديره براي مدت يكسال انتخاب مي

 از بين خود و يا ميان هيأت هيأت رئيسه . هاي بعد بالمانع است سال
 دار انتخاب مديره يك نفر را با تأئيد هيأت مديره به عنوان خزانه

 “ رئيس سازمان نظام مهندسي استان ” رئيس هيأت مديره . كند مي
 . باشد مي

 چنانچه آراي مأخوذه در مورد هر يك از اعضاي هيأت تبصره ـ
 روز ۱۵ ه مساوي باشد و هيأت مديره نتواند حداكثر ظرف مدت رئيس

 نسبت به انتخاب عضوي كه در مورد آن توافق حاصل نگرديده اقدام
 نمايد و نيز اگر هيأت مديره نتواند پس از انقضاي مدت يكساله
 عضويت و يا در صورت فوت يا حجر يا تعليق يا لغو عضويت هر

 ه انتخاب جايگزين ، ظرف مدت يك از اعضاي هيأت رئيسه نسبت ب
 است موضوع را بالفاصله به مكلف مذكور اقدام كند هيأت مديره

 شوراي مركزي منعكس نمايد و شوراي مزبور مكلف است عضو يا
 اعضاي جايگزين را از بين اعضاي هيأت مديره به طور موقت تا زمان

 و حصول توافق براي انتخاب اعضاي مزبور توسط هيأت مديره تعيين
 . معرفي نمايد

 شود در اولين ـ هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي ۷۱ ماده
 اي مركب از يك رئيس ، دو نايب رئيس و جلسه خود هيأت رئيسه

 با تعداد آراي نصف به عالوه يك را به ترتيب و به طور مجزا يك دبير
 كند و نفر اعضاي اصلي هيأت مديره براي مدت يكسال انتخاب مي

 از بين هيأت رئيسه . هاي بعد بالمانع است جديد انتخاب آنان در سال ت
 خود و يا از ميان هيأت مديره يك نفر را با تأئيد هيأت مديره به عنوان

 نظام مهندسي « رئيس هيأت مديره رئيس . كند دار انتخاب مي خزانه
 . باشد مي » استان

 ز نواب رئيس، يا يكي ا » نظام مهندسي استان « حداقل رئيس - ۱ تبصره
 موظف بوده و به طور تمام وقت در » نظام مهندسي استان « بايد در

 محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص ياد شده در يكي از ادارات
 دولتي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد،

 نظام « مسؤالن مراجع ياد شده مكلفند با مأموريت شخص مذكور به
 . موافقت نمايند » تان مهندسي اس

 ـ چنانچه آراي مأخوذه در مورد هر يك از اعضاي هيأت ۲ تبصره
 ۱۵ رئيسه مساوي باشد و هيأت مديره نتواند حداكثر ظرف مدت

 روز نسبت به انتخاب عضوي كه در مورد آن توافق حاصل نگرديده
 اقدام نمايد و نيز اگر هيأت مديره نتواند پس از انقضاي مدت

 ت و يا در صورت فوت يا حجر يا تعليـق يا لغو يكساله عضوي
 عضويت هر يك از اعضاي هيأت رئيسه نسبت به انتخاب جايگزين

 است موضوع موظف ، ظرف مدت مذكور اقدام كند هيأت مديره
 را بالفاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد و شوراي مزبور مكلف

بين عضو يا اعضاي جايگزين را از حداكثر ظرف يكماه است
 اعضاي هيأت مديره به طور موقت تا زمان حصول توافق براي

. انتخاب اعضاي مزبور توسط هيأت مديره تعيين و معرفي نمايد



۳۶ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 : ره به شرح زير تعيين مي شود اختيارات و وظائف هيأت مدي - ۷۳ ماده
 برنامه ريزي در جهت تقويت وتوسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمي - ۱

 . در معماري و شهرسازي

 مهندسي « برنامه ريزي به منظور رشد و اعتالي حرفه هاي - ۲
 و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت » ساختمان

 . توسعه فعاليتهاي حرفه اي و مهندسي

 مهندسي « تقاي دانش فني و كيفيت كار شاغالن در بخشهاي ار - ۳
 ، فني ، آموزشي و نظاير از طريق ايجاد پايگاههاي علمي » ساختمان

 . آن

 همكاري با مراجع مسؤول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي - ۴
 دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و

 حسب » نظام مهندسي استان « اعضاي تفصيلي و هادي شهرها توسط
 . درخواست

 نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص - ۵
 حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و

 . تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصالح

 مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صالحيت و ظرفيت اشتغال به - ۶
 « كار شاغالن در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه هاي مشمول

 . » قانون

 دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و - ۷
 حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و

 . تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند

 و » ختمان مهندسي سا « تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي - ۸
 » مهندسي ساختمان « كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش

 در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صالحيت و جلوگيري از
 . مداخله اشخاص فاقد صالحيت در امور فني

 : اختيارات و وظائف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي شود - ۷۳ ماده
 برنامه ريزي در جهت تقويت وتوسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمي - ۱

 . در معماري و شهرسازي

 مهندسي « حرفه هاي برنامه ريزي به منظور رشد و اعتالي - ۲
 و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت » ساختمان

 . توسعه فعاليتهاي حرفه اي و مهندسي

 مهندسي « ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغالن در بخشهاي - ۳
 ، فني ، آموزشي و نظاير از طريق ايجاد پايگاههاي علمي » ساختمان

 . آن

 در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي همكاري با مراجع مسؤول - ۴
 دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و

 حسب » نظام مهندسي استان « تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي
 . درخواست

 نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص - ۵
 زه استان و حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حو

 . تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصالح

 مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صالحيت و ظرفيت اشتغال به - ۶
 « كار شاغالن در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه هاي مشمول

 . » قانون

 دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و - ۷
 با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و حمايت از فعاليتهاي

 . تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند

 و » مهندسي ساختمان « تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي - ۸
 » مهندسي ساختمان « كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش

 در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صالحيت و جلوگيري از
. صالحيت در امور فني مداخله اشخاص فاقد



۳۷ 

 و همكاري با » مهندسي ساختمان « كمك به ترويج اصول صحيح - ۹
 ، اجرا و كنترل مقررات وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين

 . ملي ساختمان و استانداردها و معيارها

 كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني ، عمراني و - ۱۰
 شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست ،
 شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه

 زي و شهرداري ها در طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسا
 زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات

 . » نظام مهندسي استان « اعضاي

 ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در - ۱۱
 . اختالفاتي كه داراي ماهيت فني است

 . ياي طبيعي همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بال - ۱۲

 در مواردي كه مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس : تبصره
 عملكرد يا ترازنامه ساليانه هيأت مديره را تأئيد و تصويب ) بازرسان (

 نكند ، موارد اشكال و ابهام را دقيقاً مشخص و به انضمام ترازنامه
 هيأت . نمايد جهت انجام اصالحات الزم به هيأت مديره اعاده مي

 ديره مكلف است ظرف يكماه مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و م
 ترازنامه را ) بازرسان ( بازرس تأئيد پس از انجام اصالحات الزم و

 چنانچه مجدداً ترازنامه . جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد
 به تصويب مجمع عمومي نرسد هيأت مديره بالفاصله مراتب را به

 نمايد و نظر نهايي شوراي مركزي براي شوراي مركزي منعكس مي
 . االجرا خواهد بود هيأت مديره الزم

 و همكاري با » مهندسي ساختمان « كمك به ترويج اصول صحيح - ۹
 وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين ، اجرا و كنترل مقررات

 . ملي ساختمان و استانداردها و معيارها

 كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني ، عمراني و - ۱۰
 زارش بر حسب درخواست ، شهرسازي در محدوده استان و ارائه گ

 شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه
 طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها در
 زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات

 . » نظام مهندسي استان « اعضاي

 مراجع قضايي و قبول داوري در ارائه خدمات كارشناسي فني به - ۱۱
 . اختالفاتي كه داراي ماهيت فني است

 مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالياي  ۱۲  همكاري با
 . طبيعي

 در مواردي كه مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس : تبصره
 يا بودجه پيشنهادي مديره عملكرد يا ترازنامه ساليانه هيأت ) بازرسان (

 و تصويب نكند ، موارد اشكال و ابهام را دقيقاً مشخص و به را تأئيد
 جهت انجام اصالحات الزم به يا بودجه پيشنهادي انضمام ترازنامه

 هيأت مديره مكلف است ظرف يكماه . نمايد هيأت مديره اعاده مي
 مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و پس از انجام اصالحات الزم و

 را جهت يا بودجه پيشنهادي ترازنامه ) بازرسان ( بازرس اخذ نظر
 چنانچه مجدداً ترازنامه به . تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد

 تصويب مجمع عمومي نرسد هيأت مديره بالفاصله مراتب را به
 نمايد و نظر نهايي شوراي مركزي براي شوراي مركزي منعكس مي

. االجرا خواهد بود هيأت مديره الزم



۳۸ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، مطابق آئين نامه اجرائي وضعيت موجود
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 « گروههاي تخصصي در هريك از اسـتانها و در هريـك از ـ ۷۷ ماده
 نفر بـالغ شـود، تشـكيل ) ۷ ( كه تعداد آنها حداقل به » رشته هاي اصلي

 شته خـود را در امور تخصصي مرتبط با ر گروههاي مذكور، . مي شود
 جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل و فصـل قـرار مـي دهنـد و

 ارسـال مـي » نظام مهندسـي اسـتان « نظرات و پيشنهادات خود را براي
 هيأت مديره نيز قبل از تصميم گيري در امـوري كـه اختصاصـاً . دارند

 است نظر گروه تخصصي مربوط » رشته هاي اصلي « مرتبط با يكي از
 قـرار توجـه عالم نموده، آن را در تصميم گيري هاي خود مـورد را است

 . مي دهد

 « گروههاي تخصصي در هريك از اسـتانها و در هريـك از ـ ۷۷ ماده
 نفر بـالغ شـود، تشـكيل ) ۷ ( كه تعداد آنها حداقل به » رشته هاي اصلي

 گروههاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خـود را در . مي شود
 ح و مورد بررسي و حل و فصـل قـرار مـي دهنـد و جلسات گروه، طر

 ارسـال مـي » نظام مهندسـي اسـتان « نظرات و پيشنهادات خود را براي
 هيأت مديره نيز قبل از تصميم گيري در امـوري كـه اختصاصـاً . دارند

 است نظر گروه تخصصي مربوط » رشته هاي اصلي « مرتبط با يكي از
 قـرار لحـاظ يري هاي خود مورد را استعالم نموده، آن را در تصميم گ

 در صورت بروز اختالف نظر بين گـروه تخصصـي و هيـأت . مي دهد
. بند ا و ج قانون تصميم گيري مي شود مديره، موضوع از طريق



۳۹ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 عضو داشته باشد يك ۱۰۰۰ كه تا » نظام مهندسي استان « هر ـ ۸۱ ماده
 ۲ عضو ۵۰۰۰ عضو تا ۱۰۰۱ البدل و از بازرس و يك بازرس علي

 بازرس ۳ عضو و بيشتر ۵۰۰۱ البدل و بازرس اصلي و يك بازرس علي
 بازرسان نبايد عضو . البدل خواهد داشت اصلي و يك بازرس علي

 سال سابقه ۱۰ باشند و حداقل بايد هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان
 . كار داشته متعهد و خوشنام باشند

 به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسـان
 البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي اسـتان اصلي و علي

 انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره
 حايزين اكثريت آرا بـه ترتيـب نفـرات . يل ميشود پيشنهاد مينمايد تشك

 اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفـر بعـدي بـه عنـوان بـازرس
 . سال انتخاب ميشوند ) ۲ ( البدل براي مدت علي

 عضو داشته باشد يك ۱۰۰۰ كه تا » نظام مهندسي استان « هر ـ ۸۱ ماده
 ۲ عضو ۵۰۰۰ عضو تا ۱۰۰۱ ز البدل و ا بازرس و يك بازرس علي

 بازرس ۳ عضو و بيشتر ۵۰۰۱ البدل و بازرس اصلي و يك بازرس علي
 بازرسان نبايد عضو . البدل خواهد داشت اصلي و يك بازرس علي

 سال سابقه ۱۰ هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد
 . و خوشنام باشند داشته متعهد » پروانه اشتغال « اي پس از اخذ حرفه كار

 به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسـان
 البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي اسـتان اصلي و علي

 انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره
 رتيـب نفـرات حايزين اكثريت آرا بـه ت . تشكيل ميشود پيشنهاد مينمايد

 اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفـر بعـدي بـه عنـوان بـازرس
. سال انتخاب ميشوند ) ۲ ( البدل براي مدت علي



۴۰ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 آئين نامه و شيوه نامه ها

 ها داراي يك شوراي » استان نظام مهندسي « هر يك از ـ ۸۳ ماده
 تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در . انتظامي استان خواهد بود

 نفر باشد از ۱۰۰۰ تا » نظام مهندسي استان « هايي كه تعداد اعضاي استان
 . شود نفر از پنج عضو تشكيل مي ۱۰۰۰ سه عضو و بيش از

 يه يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رئيس دادگستري استان و بق
 توسط هيأت مديره براي » نظام مهندسي استان « از بين اعضاي خوشنام

 جهت صدور حكم » شوراي مركزي « مدت سه سال انتخاب و به
 . شوند عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي

 ها داراي يك شوراي » نظام مهندسي استان « هر يك از ـ ۸۳ ماده
 راي انتظامي استان در تعداد اعضاي شو . انتظامي استان خواهد بود

 نفر باشد از ۱۰۰۰ تا » نظام مهندسي استان « هايي كه تعداد اعضاي استان
 . شود نفر از پنج عضو تشكيل مي ۱۰۰۰ سه عضو و بيش از

 يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رئيس دادگستري استان و بقيه
 ل سا ۱۵ كه حداقل داراي » نظام مهندسي استان « از بين اعضاي خوشنام

 توسط هيأت باشند » پروانه اشتغال « اي پس از اخذ سابقه كار حرفه
 جهت صدور » شوراي مركزي « مديره براي مدت سه سال انتخاب و به

. شوند حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي



۴۱ 

 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون، وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 ه و شيوه نامه ها آئين نام

 مديره و مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت ـ ۱۰۱ ماده
 شوراي انتظامي استان و تخلفات آنان به اعتبار وظايف آنها در هيأت

 خواهد “ شوراي انتظامي نظام مهندسي ” شوراي انتظامي استان با مديره
 . بود

ه و مدير مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت ـ ۱۰۱ ماده
 شوراي انتظامي استان و تخلفات آنان به اعتبار وظايف آنها در هيأت

 خواهد “ شوراي انتظامي نظام مهندسي ” شوراي انتظامي استان يا مديره
. بود



۴۲ 

 وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدوين قانون،

 آئين نامه و شيوه نامه ها

 در مورد تنسيق » قانون « دستورالعمل موضوع ماده يك - ۱۲۵ ماده آئين نامه فعلي وجود ندارد در - ۱۲۵ ماده
 امور مربوط به تشكل هاي مهندسي ، حرفه اي و صنفي توسط وزارت

. مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي شود



۴۳ 

 وضعيت موجود مطابق آئين نامه اجرائي
 ين قانون، مصوبه كارگروه تخصصي اصالح و تدو

 آئين نامه و شيوه نامه ها

 به منظور تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمي ، - ۱۲۶ ماده در آئين نامه فعلي وجود ندارد - ۱۲۶ ماده
 ترويج اصول معماري و شهرسازي ، رشد و ارتقاي آگاهي و فرهنگ
 عمومي نسبت به اصول ساخت وساز و رعايت مقررات ملي ساختمان

 با عضويت » كميته فرهنگي ساخت وساز « ش بهره وري و افزاي
 نمايندگاني از وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور ، فرهنگ و
 ارشاد اسالمي ، علوم و تحقيقات و فناوري ، آموزش و پرورش ،

 نفر متخصص واجد ۳ سازمان صدا و سيما ، شوراي شهر ، شهرداري و
 زي در تهران و سازمان مسكن شرايط به انتخاب وزير مسكن و شهرسا

 اهداف ، راهبردها و وظايف . و شهرسازي در استانها تشكيل مي گردد
 اين كميته و نحوه تشكيل و اجراي تصميمات به موجب دستورالعملي
 خواهد بود كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت

 و ابالغ فرهنگ و ارشاد اسالمي ، كشور و سازمان صدا و سيما تهيه
. خواهد كرد




