
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

نظامات اداری 

بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب 

١٣٨۴اردیبھشت ماه 

دفترتدوین و ترویج مقررات ملی:تھیه کننده

ساختمان

١٣٨۴تاریخ انتشار 

ھـا ی نامـه شامل نظامات اداری در یازده عنوان و یک پیوست بــا عنـوان مجموعـه شـیوه              این کتاب   

:و شامل ھشت فصل بشرح زیر می باشد١٣٨۴مصوب اردیبھشت ماه 

تعاریف١-٢

مقررات ملی ساختمان٢-٢

ص حقوقی و دفاتر مھندسی طراحی ساختمان٣-٢ اشخا

ص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان۴-٢ اشخا

ناظر۵-٢

شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان۶-٢

سازمان نظام مھندسی ساختمان٧-٢

وزارت مسکن و شھرسازی٨-٢

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان٩-٢

ترویج١٠-٢

متفرقه١١-٢

١٣٨۴مجموعه شیوه نامه مصوب اردیبھشت ماه -پیوست 

کلیات :فصل اول

پیشگفتار
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تعاریف-١ماده

اھداف-٢ماده

خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان-٣ماده

طراحی ساختمان:فصل دوم

طراحی ساختمان-۴ماده

دفاتر مھندسی طراحی ساختمان-۵ماده

طراحان حقوقی ساختمان-۶ماده

اجرای ساختمان:فصل سوم

اجرای ساختمان-٧ماده

دفاتر مھندسی اجرای ساختمان-٨ماده

مجریان حقوقی ساختمان-٩ماده

انبوه ٣و٢و١کاربرگ ھای شماره مجریان انبوه ساز-١٠ماده

ساز

حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال کاردانھای -١١ماده

ھای فنی و معماران تجربیفنی، دیپلمه

طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی -١٢ماده

یا دفاتر مھندسی اجرای ساختمان

نظارت ساختمان:فصل چھارم

نظارت ساختمان-١٣ماده

ناظران حقیقی ساختمان-١۴ماده

ناظران حقوقی ساختمان-١۵ماده

نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران -١۶ماده

حقیقی و حقوقی و عرفی ناظرانبه صاحب 

کاران و شھرداری، نحوه دریافت و نظارت، 

فنی الزحمه تھیه و صدور شناسنامهحق

وملکی

شتغال طراحــی، اجرا و نظـارت                           مـدارک مـورد نیـاز بـرای صـدور پروانـه ا

ساختمان

سی و نحـوه عمـل به                   فھرست  :فصل پنجم  ھای قیمت خـدمات مھند

نامه اجراییآیین١٢ماده

الزحمه خدمات مھندسی  محاسبه حقنحوه-١٧ماده

ش طراحی و نظارت ساختمان  در بخ

نامه اجرایی ماده ھفده آیینموضوع
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نامه اجرایی و آیین١٢نحوه عمل به ماده -١٨ماده

ھای آنتبصره

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:فصل ششم

شناسنامه فنی و ملکی ساختماندفترچه -١٩ماده

اطالعات ساختمان

نامــه تعیـیـن حــدود صــالحیت و ظرفیــت اشــتغال        شــیوه :فصــل ھفتــم 

ص حقوقی موضوع تبصره             نامه  آئین ١١ماده     ۴اشخا

اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان

شیوه      :فصل ھشتم  شامل                پیوست مربوط به  ساختمان  نامه مجریان 

شــرایط عمومــی قــرارداد مجریــان ســاختمان، شــرایط       

خصوصـــی قـــرارداد مجریـــان ســاختمان و قراردادھــای            

ھمسان مجریان ساختمان
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تعاریف١-٢

:رونداصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می١-١-٢
ی ســاختمان کـه طـبـق مـاده            :دفتر مھندسی١-١-١-٢ نامـه  آییــن)٩(ھر گونه محل انجام خـدمات مھندـس

.اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد
ص حقیقی ٢-١-١-٢ ی، کاردانھـای فـنی و معمـاران                           :شخ مھندسان دارای پروانه اشـتغال به کـار مھندـس

.باشندتجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می
ص حقوقی   ٣-١-١-٢ شرکت، موسسه، سازمان و نھاد عمومی یا خصوصی که بـرای انجـام خـدمات                     :شخ

ص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شھرسازی باشد .مھندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مھندسی شخ

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.در آن پیگرد قانونی دارد
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مقررات ملی ساختمان ٢-٢

مقــررات ملــی ســاختمان، مجموعــه اصــول و قواعــد فــنی و ترتیــب کنــترل اجــرای آنھاســت کــه بایــد در         ١-٢-٢
ت، بھـره                         طراحی، محاسبه، اجـرا، بھـره        دھــی بـرداری و نگھـداری سـاختمانھا در جھــت تــأمین ایمـنی، بھداـش

ش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط       ھــای جویی در مصــرف انــرژی و حفــظ سـرمایه         زیست و صرفه   مناسب، آسای
.ملی رعایت شود

ت و بــر ھرگونـه           مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزم                ٢-٢-٢ االجرا در سراسر کشور اـس
عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساســی و تقویــت                            

.باشدبنا حاکم می

ی، محاســبه،                ٣-٢-٢ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنھا مرجع فنی و اصل حاکم در تشــخیص صـحت طراـح
ی، آموزشــی، بھداشــتی و                      اجرا، بھره  سکونی، اداری، تجـاری، عموـم برداری و نگھـداری سـاختمانھا اعــم از م

.نظایر آن است
بـه طـور    (در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیــده باشـد، تـا زمـان تصـویب، منـابع معتــبر                      :تبصره

.مالک عمل خواھند بود)ربطترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی 

.ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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ص حقوقی و دفاتر مھندسی طراحی ساختمان ٣-٢ اشخا

ھای ھفتگانه ساختمان و در جھت       به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مھندسان متخصص در رشته               ١-٣-٢
ی            ھــا از جملـه معمــاری، سـازه، تأسیسـات برقــی و مکـانیکی بایــد           ارائه خدمات مھندسی کارآمد، کلیه طراـح

توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مھندسی طراحی ساختمانی صــالحیتدار دارای پروانـه اشـتغال، بعنــوان طراح                     
.تھیه گردد

برای تعیین فعالیتھای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشھرسـازی نســبت بــه                       :١تبصره
.تھیه و ابالغ دستورالعمل الزم اقدام خواھد نمود

ص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مھندسی می       :٢تبصره ی طراحــی تشــکیل     اشخا تواننـد دفــتر مھندـس
دھند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شھرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل                       

.اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مھندسی نصب کنند

س یا موسسین دفاتر مھندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به                           ٢-٣-٢ اشخاص حقوقی، موس
ی                    نماینـد  کار مھندسی معتبر از وزارت مسکن و شھرسازی باشند و مطابق با قراردادی کـه بـا مالــک منعقـد ـم

س دستورالعمل ابالغی از طرف وزارت مسکن و شھرسازی خواھند بودعھده .دار انجام خدمات براسا

ھــایی را بپذیرنــد کــه توســط     شــھرداریھا و ســایر مراجــع صــدور پروانــه ســاختمانی مکلفنــد تنھــا نقشــه        ٣-٣-٢
ص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مھندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صالحیت و ظرفیت مربــوط              اشخا

.امضاء و مھر شده است

ی و دفاتــر                            ٤-٣-٢ ص حقوـق ف بـه نظــارت بــر حســن انجـام خـدمات اشـخا سازمان نظام مھندسی استان موـظ
باشد و در صورت مشاھده تخلف باید مراتب را حسب مورد بـرای رســیدگی و                  مھندسی طراحی ساختمان می     

اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شھرســازی اسـتان و سـایر مراجـع قــانونی ذیربــط                               
.در صورت احراز ھرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواھد پذیرفت.اعالم نمایند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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ص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان ۴-٢ اشخا

ص حقوقــی و دفـاتر مھندســی اجــرای سـاختمان بـه                      ١-٤-٢ کلیه عملیات اجرایی ساختمان بایــد توســط اشـخا
عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابالغی از طرف وزارت مسکن و شھرسازی انجـام شــود و مالکــان بــرای انجـام                  

.امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند

ت و                            ٢-٤-٢ مجری سـاختمان در زمینــه اجـرا، دارای پروانــه اشـتغال بـه کــار از وزارت مسـکن و شھرســازی اـس
س نقشــه            مطابق با قراردادھای ھمسان که با مالکان منعقد می               ھــای نماید اجرای عملیـات سـاختمان را براسـا

ک در اجـرای ســاختمان         .مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عھده دارد        مجری ساختمان نماینــده فـنی ماـل
.باشدبوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می

شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نــام و مشخصــات مجــری واجـد شـرایط را کــه                           :تبصره
ای از قرارداد منعقــد شـده بـا او را کـه در اختیـار شــھرداری و ســازمان نظــام                    توسط مالک معرفی شده و نسخه      

مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کـار         .مھندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند        
.باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارنددر زمینه اجرا می

مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعھده دارد و در اجــرای ایــن                       ٣-٤-٢
ھــای عملیات باید مقررات ملــی سـاختمان، ضــوابط و مقــررات شھرسـازی، محتـوای پروانــه سـاختمان و نقشـه                        

.مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید

.باشدمحیطی به عھده مجری میرعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست٤-٤-٢

مجری موظف است برنامه زمانبندی کارھای اجرایی را به اطالع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به                            ٥-٤-٢
ویــژه قســمتھایی از ســاختمان کــه پوشــیده خواھنــد شــد بــا ھمــاھنگی نــاظر انجــام داده و شــرایط نظــارت در                

.در محدوده کارگاه را فراھم سازد)ناظرین(چھارچوب وظایف ناظر 

ھــا را بررســی و در صــورت مشــاھده اشــکال، نظــرات     مجــری موظــف اســت قبــل از اجــرا، کلیــه نقشــه   ٦-٤-٢
.پیشنھادی خود را برای اصالح به طور کتبی به طراح اعالم نماید

مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضـروری تشــخیص دھـد،                    :تبصره
اعمـال ھرگونــه تغیـیر، مســتلزم         .قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطالع دھد                         

.کسب مجوز کتبی ناظر خواھد بود

ب مـورد از مھندسـان رشـته               ٧-٤-٢ ھــای دیگـر سـاختمان، کاردانھـای فــنی، معمـاران              مجری مکلف است حـس
٤تجربی، کارگران و استادکاران و ھمچنین عوامل فنی مــاھر اسـتفاده کنـد و در ھـر محـل کـه بــه موـجب مــاده                   

قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مھارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایــت                         
.نماید

ھــا اسـتفاده نمـوده و     مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشــه              ٨-٤-٢
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.در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید

س از پایان کار نسبت به تھیه نقشه              ٩-٤-٢ ‹‹ھا بـه ھمان صــورتی کــه اجــرا شـده یعــنی            مجری مکلف است پ
س از امضــاء و اخــذ             اعم از معماری، سازه    ››ھای چون ساخت نقشه ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و ـپ

.یک نسخه از آنھا را تحویل مالک و یک نسخه ھم به شھرداری مربوط تحویل نماید)ناظران(تأیید ناظر 

ت اجـرای سـاختمانی کــه به مسـئولیت خــود مــی                     ١٠-٤-٢ سـازد،   مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفـی
س دستورالعمل ابالغی وزارت مسکن و شھرسازی اقدام نماید و مواردی کـه مکلــف بــه ارائـه بیمـه نامــه                         براسا

.تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تھیه و در اختیار ایشان قرار دھد

ی           سازمان نظام مھندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ســاختمان مــی              ١١-٤-٢ تواننـد عملکرد اجراـی
شاھده            اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان را بررســی نمایند و              مکلفنـد در صــورت اطـالع و م

ھرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد بـه ســازمان مسـکن و شھرســازی اسـتان و                        
شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی ساختمان اعالم، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا                             

.حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند
در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأییـد مراجـع                                :تبصره

.صالح رسیده است جبران نمایدذی

ی و اجـرای پروژه را بصــورت                           ١٢-٤-٢ ص حقوقی یا دفاتر مھندسی طراحی ساختمان کـه توانـائی طراـح اشخا
ــد، مـــی    ــد از وزارت مـســکن و شھرســـازی درخواســـت صـــالحیت طـــرح و ســـاخت بنمایـنــد             تـــوام دارـن .توانـن

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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ناظر۵-٢

ی از رشــته                    ١-۵-٢ ص حقیقی یا حقوقی دارای پروانــه اشـتغال بکار در یـک ھــای موضـوع قــانون نظام        ناظر شخ

مھندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در پروانـه                          

ی و      )۴(عملیات اجرایی تمامی ساختمانھای مشمول ماده             .نمایداشتغال خود نظارت می      قانون نظام مھندـس
.کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد

گـردد از لحــاظ انطبــاق        ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی کــه تحــت نظارت آنھـا احـداث مــی                     ٢-۵-٢
ھــا و محاســبات فـنی ضــمیمه آن نظــارت کـرده و در پایان کــار              ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشـه           

.مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواھی نمایند

ش پایان ھر یک از مراحـل اصـلی کـار خـود را بــه مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان ارائـه                            ٣-۵-٢ ناظران باید گزار

:مراحل اصلی کار عبارتند از.نمایند

سازیپی)الف
اجرای اسکلت)ب

کاریسفت)پ
کارینازک)ت

پایان کار)ث

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

تغییرات بعدی مراحل اصلی کار، با توجه به نوع ساختمان، توســط وزارت مســکن و شھرسـازی اعـالم                      :تبصره

.خواھد شد

ناظر به ھنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مھندسی ساختمان استان انتخاب شــده و                              ۵-۴-٢

تواند شاغل در دسـتگاه صـادر کننـده پروانــه             ناظر نمی .به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد            
.شودای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میساختمان در منطقه

تا زمانی که سازمان نظام مھندسی ساختمان استان در شـھرھا و منـاطقی کــه پروانــه در آن صـادر                        :١تبصره
س ننموده باشد، مراجع صــدور پروانه سـاختمانی بــا ھمـاھنگی بــا آن سـازمان،                            می گردد دفتر نمایندگی تأسی

.دھندوظیفه معرفی ناظر مربوطه را انجام می
ت آن و           دستورالعمل مربوط به نحـوه ارجــاع کــار، نظـارت، مـیزان ـحق            :٢تبصره الزحمـه و نحــوه دریافــت و پرداـخ

ھمچنین رفع اختالف نظر بین ناظر و مجـری، توســط وزارت مسـکن و شھرسـازی اسـتان تھیــه و ابــالغ خواھـد                 

.شد

تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظـارت سـاختمان                      ناظر نمی ۵-۵-٢

تواند ھیچگونه رابطه مالی با مالک ایجـاد نمایـد یــا بــه                    ناظر ھمچنین نمی  .توسط طراح ساختمان بالمانع است        
.نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد 

.قانونی دارد
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شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان۶-٢

شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جھت ١-۶-٢

.بررسی و اقدام به سازمان نظام مھندسی ساختمان استان اعالم نمایند

شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم کتبی وزارت مسکن و شھرسـازی یـا                                ٢-۶-٢
ف سـاختمانی، در اسـرع وقــت بـا                                 سازمان نظام مھندسی ساختمان استان یا نــاظران، در خصـوص وقــوع تخـل

.اطالع ناظر، دستور اصالح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند

ص نــاظران و تایید              ٣-۶-٢ شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانھایی که طبق تشــخی
سازمان نظام مھندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنھـا رعایت نشـده باشـد، تـا زمـان رفـع                    

ص، پایان کار صادر نخواھند نمود .نق

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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سازمان نظام مھندسی ساختمان٧-٢

سازمان نظام مھندسی ساختمان اسـتان در زمینــه رعایت مقـررات ملــی ســاختمان و حسـن اجــرای                          ١-٧-٢
:باشدعملیات ساختمانی دارای وظایف زیر می

گــردد و انجــام کنترلھـای       نظارت بر حسن انجام خدمات مھندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه مــی                  -الف
.الزم به صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان

.تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصالح
تنظیم روابط بین شاغالن حرفه مھندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائــه پیشــنھاد                          -پ

برای تعیین حداقل شرح خدمات مھندسی، تعیین تعھدات متعارف مھندسی و اخالقی در قبــول مســئولیتھای                         
.کار و تھیه و تنظیم قراردادھای یکسان مورد عمل

ص فاقد صالحیت حرفه             دار حرفه ارجاع مناسب کارھا به افراد صالحیت       -ت ای در  ای و جلوگیری از مداخله اشخا
ض ماده              قانون نظام مھندسی و کنترل ســاختمان و اعــالن آن          )٣٢(امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نق

.به مراجع قضائی صالحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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وزارت مسکن و شھرسازی٨-٢

دار وزارت مسکن و شھرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد ســازمانھای عھـده                   ١-٨-٢
ی                 نمایــد و در صــورت   کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضـوابط شھرسـازی نظـارت ـم

مشاھده ھرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مھندسی ســاختمان اســتان                       
.نمایداعالم نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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شناسنامه فنی و ملکی ساختمان٩-٢

ی ســاختمان بـوده و                 ١-٩-٢ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطالعــات فـنی و ملـک

ی                  ی سـاختمان و             .گــرددتوسط سازمان نظام مھندسی ساختمان استان صادر ـم ی رعایــت مقـررات مـل چگونـگ

.ضوابط شھرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد

س از اتمام کار، برای تھیه شناسنامه فنی و ملکی سـاختمان بــه ترتیــبی کـه وزارت                               -١تبصره مجریان مکلفندپ

ی ســاختمان گواھی نـاظر           مسکن و شھرسازی تعیین می      و )٢-۵-٢موضـوع بنــد  (نماید، اطالعات فــنی و ملـک

ک نسـخه از شناســنامه       .ھای الزم را در اختیار سازمان نظام مھندسی سـاختمان اسـتان قرار دھنـد                    تاییدیه ـی

فـنی و ملکی سـاختمان در اختیـار شــھرداری و یـا ســایر مراجـع صــدور پروانــه بــرای صــدور پایـان کـار قـرارداده                      

.شودمی

ای کـه در قالــب شناسـنامه فـنی و ملکــی بـه مالــک ســاختمان ارایــه                     ھای خدمات مھندســی     ھزینه-٢تبصره

سی بــه                         می ساالنه بـه پیشـنھاد شـورای مرکـزی سـازمان نظــام مھند س تعرفه خدمات فــوق کـه  شود براسا

قـانون نظـام مھندســی و کنــترل سـاختمان،             )٣٧(رسـد در قالــب مـاده        تصویب وزارت مسکن و شھرسازی می         

.شوددریافت می

س از ابــالغ             ٢-٩-٢ ایــن  شناســنامه فــنی و ملکــی ســاختمان در کلیــه نقــل و انتقــاالت ســاختمانھائی کــه پــ
ساخت بایـد تحویل خریـدار گـردد تا از                      دارند ھمراه با نقشه   نامه، پروانه ساختمانی دریافت می      آئین ھای چون 

.نماید، مطلع شودمشخصات ساختمانی که خریداری می

ی سـاختمان کــه در سراسـر کشـور یکسـان                        ٣-٩-٢ ابعاد، شکل، عنـاوین و محتــوای شناسـنامه فــنی و ملـک
.است، توسط وزارت مسکن و شھرسازی تھیه و ابالغ خواھد شد

ب ایــن              ۴-٩-٢ شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمــامی وظـایف و الزامــاتی کـه بـه موـج

نامه بر عھده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نھاده شده، به                آیین
.اطالع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند

س از ابـالغ ایـن آییـن                            ۵-٩-٢ نامــه شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانھایی که پ

کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضـای پایــان کـار، موظفنـد شناســنامه فـنی و                 برای آنھا پروانه ساختمان صادر می     
س آن صادر نمایند .ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواھی پایان کار را براسا

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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تـرویج ١٠-٢

س کارشناسی رشته       مقررات١-١٠-٢ س شود         ملی ساختمان باید در درو وزارت .ھای مرتبط دانشگاھی تدری

.سازدآوری تمھیدات الزم را برای تحقق این امر فراھم میعلوم، تحقیقات و فن

وزارت مسکن و شھرسازی باید اقدامات زیر را در جھت ترویج مقررات ملی ساختمان بـه کــار بنــدد و                    ٢-١٠-٢
:ربط مکلفند ھمکاریھای الزم را به عمل آورندھا و دستگاھھای اجرایی ذیوزارتخانه

ش برنامــه از رسـانه                  -الف ق تھیـه و پـخ ش آگاھیھای عمومی از طرـی ھــای عمومــی و یا سـایر روشــھای            افزای
.ممکن

انـدرکاران شــاغل در بخشـھای          ھا و سـمینارھای آموزشــی و بـازآموزی بــرای تمـامی دســت                  برگزاری دوره  -ب
.ساختمان

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

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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متفرقه١١-٢

ش تاریخی، سازمان میراث فرھنگی در بازسازی، مرمت، نگھداری و بھره١-١١-٢ برداری بناھای دارای ارز

.موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بھداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دھد

ت احـداث را بـر روی                                 ٢-١١-٢ ی، مشخصـات سـاختمان در دـس مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجراـئ
این تابلــو  .تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید                           

شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانـه از شـروع بــه کـار یــا ادامـه کـار                .تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند       
ابعاد و اندازه تابلو و ھمچنیــن      .آورنداند، جلوگیری به عمل می     ساختمانھایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده        

.گرددمشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود توسط سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تعیین می

ش          ٣-١١-٢ ماه به وسیله وزارت مسکن و شھرسازی تھیــه           دستورالعملھای موضوع مواد مقررات ظرف مدت ش
شود و در موارد سکوت یا ابھام در نحوه اجرا یا اعمال مواد مقررات یا دسـتورالعملھای مربــوط، طـبق                         و ابالغ می   

.نظر وزارت مسکن و شھرسازی عمل خواھد شد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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شت ماه نامهمجموعه شیوه-پیوست  ١٣٨۴ھا مصوب اردیبھ

کلیات-فصل اول 

طراحی ساختمان-فصل دوم

اجرای ساختمان-فصل سوم 

نظارت ساختمان-فصل چھارم

سی سـاختمان و نحـوه عمل به                    فھرست-فصل پنجم   ت خـدمات مھند ھای قیـم
نامه اجراییآیین١٢ماده 

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان-فصل ششم 

ص  -فصــل ھفتــم  ـن حــدود صــالحیت و ظرفیــت اشــتغال اشــخا شــیوه نامــه تعیـی
نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل         آیین١١ماده ۴حقوقی موضوع تبصره     

ساختمان

نامه مجریان ساختمانپیوست مربوط به شیوه-فصل ھشتم

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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پیشگفتار

، ١٣٧٥و آئیــن نامــه اجرایــی آن در سـال         ١٣٧٤از زمان تصویب قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان در سال            
از محوری ترین آئین   .ھای متعددی در زمینه موضوعات مرتبط با اجرای آنھا وضع شده است         نامهنامه و شیوهآیین

ب آن تعییــن مــی شـود، آئیـن نامـه                      ی ســاختمان بـه موـج نامه ھای قانون مذکور که ترتیبات اجـرای مقــررات مـل
قانون است که توسط یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شھرســازی،                        ٣٣اجرایی ماده   

ی تھیــه و بــرای                                 وزارت کشور، سازمان نظام مھندسی ساختمان، شھرداری تھران و برخــی تشــکلھای مھندـس
س از بررسی ھـای الزم در تــاریخ              از تصــویب ھیــأت  ١٧/٤/١٣٨٣تصویب به ھیأت محترم وزیران تسلیم گردید و پ

.وزیران گذشت

فصل تدوین شده است، وظایف تمامی سـازمانھا، نھادھـا و مراجـع عھــده دار کنـترل                        ١١در این آیین نامه که در      
 کــه بایـد     اســت مقررات ملی ساختمان در کشور تعیین و ترتیبات اجرایی آن موکول به شیوه نامه ھایی گردیده                          

ماه تدوین و توسط وزارت مسکن و شھرسازی به تصویب برسد، به ھمین منظـور وزارت مسـکن و                           ٦ظرف مدت   
ی                    شھرسازی ضروری دید که عالوه بر تھیه شیوه نامه ھای مورد اشاره، سایر شیوه نامه ھای آیین نامه اجراـی
ک مجموعـه واحـدی را بـه                         قانون را که در سالھای قبل تھیه شده بود ھماھنگ با آن، مورد بازنگری قرار داده و ـی

ی             .مرحله اجرا بگذارد  ی ســاختمان و برـخ مجموعه حاضر که با ھمکاری نزدیک و تنگاتنگ سازمان نظام مھندـس
فرھیختگان دانشگاھی و حرفه ای جامعه مھندسی کشور تدوین گردیده عالوه بر شیوه نامه اجرایی آیین نامــه                       

ت مرتفــع و                              ٣٣ماده   و آیین نامه اجرایی قانون، بسیاری از ابھامات و مشکالتی را که در اجرای قانون وجود داـش
. استشدهبرای آنھا تکلیف روشنی تعیین 

شت فصـل تـدوین               و حـاوی دفترچـه اطالعــات فــنی سـاختمان و          گردیـده  این مجموعه شــیوه نامــه ھـا کـه در ھ
، ســازمان نظــام    بــه وزارت کشــور   ١٨/٢/١٣٨٤شناســنامه فــنی و ملکــی ســاختمان نــیز مــی باشــد، در تــاریخ        

مراجـع   ســایر  و بنیاد مســکن انقــالب اسـالمی، سـازمان مسـکن و شھرسـازی اسـتانھا                  ، مھندسی ساختمان  
ت انـدرکاران سـاختمان و ایجـاد ھماھنگــی                       .ابالغ گردید    جھت اجرا    مربوط تا با اجرای مفاد آن توسط ھمـه دـس

 اســتانھای  الزم بین شھرداریھا یا سایر مراجع صدور پروانه ســاختمان و سـازمانھای نظـام مھندســی سـاختمان             
کشور یک نظام کارآمد ملی برای اعمال مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت به وجود آید و بـا کنـترل نمــودن                        
ش و صــرفه اقتصــادی               ب، آســای ی مناـس ت، بھـره دـھ نحوه اجرای ساختمان موجبات اطمینان از ایمـنی، بھداـش
تمام بھره برداران ساختمان فراھم آید و بھره وری سھم عظیمی از سرمایه ھای ملی کشور کــه در احـداث بنـا                  

ش دھدبکار می .رود را افزای

سن اکبرزاده مح
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:تعاریف

:رونداصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می١-١-٢

ی ســاختمان کـه طـبـق مـاده            :دفتر مھندسی١-١-١-٢ نامـه  آییــن)٩(ھر گونه محل انجام خـدمات مھندـس
.اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد

ص حقیقی٢-١-١-٢ ی، کاردانھــای فـنی و معمـاران               :شخ مھندسان دارای پروانــه اشـتغال به کــار مھندـس
.باشندتجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می

ص حقوقی   ٣-١-١-٢ شرکت، موسسه، سازمان و نھاد عمومی یا خصوصی که بـرای انجـام خــدمات                         :شخ
ص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شھرسازی باشد .مھندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مھندسی شخ

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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فصل اول

کلیات

شیوه                 :ـ تعاریف    ١ماده   نامـه در معـانی کــه در        اسامی و کلمات و اصطالحات زیر در این مجموعه 
:روندمقابل آن ذکر شده است به کار می

١٣٧٤ماه مھندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندقانون نظام:قانونـ١ـ١

١٣٧٥ماه مھندسی و کنترل ساختمان مصوب بھمننامه اجرایی قانون نظامآیین:نامه اجراییـ آیین٢ـ١

دستورالعمل:نامهـ شیوه٣ـ١

سکن و شھرســازی و                :ـ ھیات سه نفره   ٤ـ١ س ســازمان م ھیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییــ
س سازمان نظام مھندسی ساختمان استان در ھر استان  ریی

سـاختمان مصـوب تیرمــاه        مھندســی و کنــترل  قـانون نظـام    ٣٣اجرایی ماده   نامهآیین:٣٣نامه ماده    ـ آیین ٥ـ١
١٣٨٣

).کشور(مھندسی ساختمان سازمان نظام:ـ سازمان٦ـ١

.سازمان نظام مھندسی ساختمان استان:ـ سازمان استان٧ـ١

ص ٨ـ١ س  :حقیقیـ شخ ھای فــنی دارای پروانـه اشــتغال بــه      دیپلمه یا معمار تجربی      یا کاردان فنی   یامھند
.کار از وزارت مسکن و شھرسازی

ص ٩ـ١ ت     یا دولتی  یا شرکت  شرکت خصوصی :حقوقیـ شخ موسسـه و نھادعمومــی     یـا   وابسته به دوـل
.دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی از ورات مسکن و شھرسازی)به غیراز شھرداریھا(غیردولتی 

ی   ١٠ـ١ مھندســی سـاختمان دارای مجـوز فعالیــت از وزارت مســکن و               محـل انجـام خـدمات       :ـ دفتر مھندـس
.شھرسازی

.نامه اجراییآیین١٥واحد فنی موضوع ماده :ـ واحد فنی١١ـ١

.قانون٤پروانه اشتغال به کار موضوع ماده :ـ پروانه اشتغال١٢ـ١

ھــا یــا ســایر مراجــع صــدور پروانـه     ســاختمانی صــادره توســط شــھرداری   پروانــه :ـــ پروانـه سـاختمان      ١٣ـــ١
.ساختمان

ک                   وجه ھای بیر   بنایی واحد که     :ـ ساختمان  ١٤ـ١ ونی آن در سطح و ارتفاع، از زیر پــی تــا بـاالترین نقطـه، ـی

Page 1 of ١ماده 3

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 2\Data\fasl 1-mad 1.htm

www.Behcivil.ir



.پوسته معماری بسته را تشکیل دھد

.یا چند ساختمان مجاور ھمدواز سامانه ای واحد متشکل:ـ مجتمع ساختمانی١٥ـ١

.رندچند ساختمان یا مجتمع ساختمانی که در یک محوطه قرار دا:ـ مجموعه ساختمانی١٦ـ١

ی آن                     : ویژه ـ ساختمان  ١٧ـ١ بنایی که طرح معماری یـا ســازه یـا تأسیسـات مکـانیکی و یــا تأسیســات برـق
ص می   دارای ی      باشد و   پیچیدگی یا حساسیت خا  یـا کنــترل دقیــق   یـا محاسـبه    بنا بــر ضــرورت نیـاز بـه طراـح

ص           س خــا  در یــک یــا چنــد رشــته  شــرایط ھــوا، دمــا، رطوبــت، پــاکیزگی، فشــار نســبی ، صــدا، ولتــاژ و فرکــان
صدارد و موارد استفاده آن نیز ساختمانی  . است خا

شخصیتی حقوقی که خصوصی یـا تعــاونی یا دولــتی یــا وابسـته بـه دولــت بـوده و به طــور             :ـ شرکت١٨ـ١
ش  مؤسســات غیرتجــاریقــانونی در اداره ثبــت شــرکتھا و   ن تشــکیل آن ارایــه خــدمات  أ بــه ثبــت رســیده و 

.استمھندسی ساختمان مانند انجام مطالعات و طراحی، محاسبات، نظارت و اجرای کارھای ساختمانی 

معمــاری، عمــران، تأسیســات مکــانیکی، تأسیســات برقــی، شھرســازی،               :ھــای اصــلیـــ رشــته١٩ـــ١
.برداری و ترافیکنقشه

.قانون٧ماده ١ تبصره موضوعھای رشته:ھای مرتبطـ رشته٢٠ـ١

س شرح خدمات مھندسان          کننده نقشه تھیه:ـ طراح ٢١ـ١ ھا، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان براسا
.صادره توسط وزارت مسکن وشھرسازیھای ساختمان، در حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال رشته

س ھا و خدمات فعالیتتمامی :ـ طراحی٢٢ـ١ ھــای سـاختمان   رشــته شـرح خـدمات مھندســان      طراح براسا
 کـار   مقـدماتی و اجرایــی   ی مورد نیاز برای ھر یک از مراحل       و مشخصات فن ھانقشهمنجر به تھیه   است که 

.شودربط میذیساختمانی و تایید آن توسط مراجع 

بـرای تھیــه طــرح    طـراح و صــاحب کـار      بین  منعقده   در قرارداد زمان مندرج    مدت:ـ مدت زمان طراحی    ٢٣ـ١
مقدماتی و اجرایی مورد قرارداد

ص :ـ ظرفیت اشتغال     ٢٤ـ١ در انجام خدمات مھندسی     اشتغال در   حقیقی یا حقوقی دارای پروانه  توان شخ
مدت زمان معین

ص:ـ مجری  ٢٥ـ١ از وزارت مســکن و  یاپروانه اشتغال شخص حقوقی    دارای مجوز دفتر اجرای ساختمان  شخ
شھرسازی 

ش پایان   مدت زمانی که :ـ دوره اجرا٢٦ـ١ توســط  کار ساختمان از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزار
.به طول می انجامدبه شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانناظر ھماھنگ کننده 

 ساختمانی  کارگاه مقام مالکمئمالک یا قا:ـ صاحب کار٢٧ـ١

ک یــا چنـد واحـد از سـاختمان یـا مجتمــع یـا مجموعــه                 بھره:ـ مشتری ٢٨ـ١ ش خریدار ـی بردار یا خریدار یا پی
ساختمانی

ش   :ـ شاغل تمام وقت     ٢٩ـ١  موسسـات و نھادھـای عمومــی        یاخصوصی   یا   ھای دولتی شخصی که در بخ
. از سوی کارفرما بیمه شده باشد به لحاظ اشتغال به کار دیگری غیراز مشاغل مربوط به این شیوه نامه

ی دارای            :ـ ناظر ٣٠ـ١ ی یا حقوـق ص حقیـق ک یــا چنــد رشــته از رشــته        پروانـه اشــتغال نظـارت      شخ ھــای  درـی
.ساختمان 

بـرای حصـول اطمینان از انطبــاق عملیـات                 توسـط نـاظر سـاختمان           مجموعـه خــدماتی کـه     :ــ نظـارت   ٣١ـ١
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ھــا، محاســبات و مشخصـات فنــی      ساختمانی و تأسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشـه            
ی و رعایــت ضـوابط ایمـنی و حفاظت                              س مقررات ملی ساختمان و اصــول مھندـس کارگــاه  منضم به آن براسا

.پذیردانجام میساختمان 

دارای پروانه اشتغال و صالحیت نظارت در رشــته            یا حقوقی    شخصی حقیقی    :کنندهـ ناظر ھماھنگ    ٣٢ـ١
س شرح خدمات مھندسان رشته        است  معماری یا عمران       ھای ساختمان، مسوول ھمـاھنگی بین             که براسا

 ســاختمان یـا مجتمـع یا مجموعـه سـاختمانی و                ھــرھای ھفتگانه منـدرج در قــانون در     تمامی ناظران رشته  
ش  تسلیم ی     یــا ســایر مراجـع ذی    ،سـازمان اسـتان و      به شھرداری کار  ای  ھای مرحله  کننده گزار .باشـد ربـط ـم

.خواھد بودشخص حقوقی کننده مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد ناظر ھماھنگ

.استی ساختمان  تعریف دوره اجرامانند:ـ دوره نظارت٣٣ـ١

 برای انجام کــار     کارو صاحب ناظر وسازمان استان      ه در قرارداد بین       زمانی ک  مدت:ـ مدت زمان نظارت     ٣٤ـ١
.شودمی تعیین نظارت

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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:٢ماده 

:اھداف 
ش          نامه به منظور انتظام امور حرفه      این مجموعه شیوه    سـاختمان و بـاالبردن     ای مھندسان و سایر شاغالن در بخ

کیفیت خدمات مھندسی و رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سـازھا و اطمینان از ایمـنی، بھداـشت،                        
ت حمایــت از بھـره        بھـره   ش سـرمایه      ،بـرداران   دھــی مناســب ســاختمانھا در جـھ ھــای ملی، ایجــاد     حفــظ و افـزای

ھــایی کـه تـاکنون صـادر شـده           نامـه برداری از شیوه  ھای آن و سھولت بھره     نامهھماھنگی در اجرای قانون و آیین        
،)قـانون    ٤موضوع بخشی از ماده     (ھای مجریان ساختمان و ملحقات آن         نامهاست تدوین گردیده و شامل شیوه        

س آن             نامـه انبوه     شیوه ٩موضـوع مــاده  (سـازان مســکن، تعییـن حـدود صـالحیت دفــاتر مھندســی و نحــوه تاســی
نامـه آییــن١٢مـاده  ٣و  ٢ھــای موضوع تبصــره (نامه اجرایی قانون   آیین١٢، نحوه عمل به ماده      )نامه اجراییآیین

ص حقیقی       )اجرایی  ، تعیین حـدود صـالحیت و       )نامه اجرایی  آیین١٣موضوع ماده   (، تعیین ظرفیت اشتغال اشخا
ص حقوقی         ت          )نامـه اجرایــی    آییــن١٥و  ١٤موضوع مــواد   (اشتغال به کار اشخا ، تعییــن حـدود صــالحیت و ظرفـی

ش اجـــرای ســـاختمان     معمـــاران کاردانھـــا و  اشـــتغال  ــن٢٩مـــاده  موضـــوع ( تجربـــی در بخـــ ــه آیـی )اجرایـــیناـم
سمھندسیخدماتقیمتوفھرست ی نامـه آییــن١١٧مـاده   موضـوع (گروھھـای سـاختمان     خدماتشرحبراسا )اجراـی

-٣ ھا و بخشنامه ھای قبلی در بند     ، الحاقیه  ھانامهنامه، شیوه  مجموعه شیوه و ابالغ این   ازتاریخ تصویب .باشدمی
نامه حاوی   ھمچنین این مجموعه شیوه       ، ومالک عمل، مجموعه حاضر خواھد بود          گرددذکرشده است لغو می     ١۶

،٢٣، تبصـره مــاده    ٢٠، مـاده   ١٨، مـاده   ٩، مـاده   ٦، ماده  ٥ماده ١شامل تبصره  ٣٣نامه ماده  ھای آییننامهشیوه
ی عینــا    آییــن١١مـاده   ٤نامـه مصــوب تبصــره     باشـدو شـیوه    آن می ٣٣و ماده   ٢٤ماده  ٢تبصره    درایـن  ًنامـه اجراـی

مجموعه نقل شده است و شرایط عمومی، خصوصی و قراردادھای ھمسان مجریان ساختمان نیز پیوست این                            
.باشدمجموعه درفصل ھشتم می

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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:٣ماده 

ــدمات  انجـــام  صطراحـــی، اجـــرا، نظـــارت، توســـط       ـخ ــخا ــخاص       اـش ،حقوقـــی حقیقـــی، دفاترمھندســـی و اـش
ص   حــقمحاسـبه  وکارسـاختمانی   ارجـاع  خدمات و نحـوه   برانجامعالیهونظارتکنترلھمچنین ، مـذکور   الزحمــه اشـخا

ش ای ساختمان و صدور ھرگونه مجوز در امور طراحی، اجرا و نظــارت سـاختمان، توسـط                  خدمات مرحله انجامگزار
مسوول با احرازشرایط مندرج        و شھرسازی و سایر مراجع          مسکن استان، شھرداری، سازمان     سازمان، سازمان   

س مفـاد ایــن       ٣٣نامـه مــاده  ھای اجرایــی و آییـن  نامهقانون و در چارچوب آیین   ٤در ماده  مجموعـه  آن، باید براسـا
.پذیردنامه انجام شیوه

ھای مھندسی ساختمان اعم از اشـخاص        سازمان استان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه             ـ ١ـ٣
صـالحیت   حــدود  حقیقی و حقوقی و دفاتر مھندسی مکلف به نظارت بر حسن انجام خدمات مھندسی و کنترل                           

ھــای ذی ربــط  و ظرفیــت اشــتغال تعییــن شــده بــرای آنــان در بخشــھای طراحــی، نظــارت، اجــرا و ســایر فعالیــت           
ش کارشناسی سـاختمان تابع ضوابط و مقـررات منـدرج در                                .باشدمی فعالیت و انجام خدمات مھندسی در بخ
ی در زمینـه               نامـه ذی  قـانون و شــیوه    ٢٧نامه مــاده   آیین بـرداری،  ھــای بھــره  ربـط آن بــوده و ارایــه خـدمات مھندـس

ش و تحقیق توسط اشـخاص                     نگھداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاھی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموز
 و بررســی    متقاضـیان  حقیقی و حقوقی از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال با توجـه بــه سـوابق کــار و تجربــه                         

س شیوهآنانصالحیت  .پذیردھای مصوب وزارت مسکن و شھرسازی انجام مینامه براسا
س مکلفند بالفاصله   استان   وحقوقی سازمان     حقیقی اعضایـ ١ـ١ـ٣  و ارایـه    انجـام  بـه  از عقـد قـرارداد مربـوط         پــ

 بهًخدمات، تعدادکار و زیربنای آن کتبا     فنی و ملکی، نوع      را با ذکر مشخصات     مراتب ساختمان   مھندسیخدمات  
. نماینداعالماستان سازمان 

ت     ســازمان اســتان بــه منظــور کنــترل ظرفیــت   ـــ ٢ـــ١ـــ٣ اشــتغال اعضــای حقیقــی و حقوقــی خــود نســبت بــه ثـب
.نماید میای اعضا و مقادیر آن اقدامحرفهھایفعالیت

ی      طراحــان ــ  ٢ـ٣ ی ســاختمان، دفاترمھندـس ی    سـاختمان و نـاظران    طراحــیحقوـق ی و حقوـق تـا   سـاختمان   حقیـق
ی                        زمانیکه کارھای طراحی و نظارت خود را به پایان نرسانده و از وزارت مسکن و شھرسازی مجوز دفتر مھندـس

ــه اشـــتغال مجـــری حقوقـــی دریافـــت ننمـــوده باشـــند            ــه فعالیـــت در   اجـــرای ســـاختمان یـــا پرواـن ، مجـــاز ـب
ش  ش نــیز نمــی باشــند و مجریــان  ســاختمان بــه عنــوان مجــری نمــی      اجــرای بخــ طراحــی و  ھــایتواننــد در بخــ
ی              ساختمان فعالیت نمایند    نظارت  مگر تمامی کارھای اجرایی آنان به پایان رسیده و مجوز دفتر مھندســی طراـح

یا پروانه اشتغال طراح حقوقی یا پروانه اشتغال حقیقی یا حقوقی از وزارت مسکن و شھرسازی دریافت نمـوده                               
ش طراحی و اجرا تو    خواھند در ھر دو ، اشخاصی که می باشند  ق مفــاد     مان فعالیت نماینــد، مــی    أبخ تواننـد طـب

ت اخـذ صـالحیت        مســکننامـه از وزارت   شــیوهاین مجموعـه   ١٢ماده  ، »طـرح و سـاخت    « وشھرســازی درخواـس
ش نظارت ساختمان فعالیت نماینددارندگان صالحیت طرح و ساخت نمی.بنمایند .توانند در بخ

طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان که دارای صالحیت نظــارت               چنانچه شرکای دفتر مھندسی        ـ  ٣ـ٣
ش نظارت نیز فعالیت نمایند             ،باشند  مینیز   ی و نظـارت           ،   بخواھند در بخ مجموع تعداد و زیربنای کارھــای طراـح

برای دفاتر طراحی سـاختمان در جـدول            )حسب مورد  (تعیین شده   و تعداد کار     آنان در طول سال نباید از ظرفیت            
و تعـداد کــار تعییـن       ٤و برای طراحان حقوقی ساختمان از ظرفیــت تعییــن شـده در جــدول شــماره            ٢و  ١شماره 

ش از                   ١ـ٣ـ٦شده در بند      زمان نبایـد از     )حسب مورد  (و در عین حال تعداد کار و ظرفیت طراحی و نظارت در ھر بر
ی در جـدول شـماره          ٢و ١تعداد تعیین شده برای دفاتر در جداول شماره        ص حقوـق ـ١ـ ٣ــ ٦و بنـد   ٤و برای اشخا

.نامه تجاوز نمایداین مجموعه شیوه
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ص حقوقی می                   ـ  ٤ـ٣ توانند از ظرفیت اشـتغال خـود        دارندگان پروانه اشتغال فقط در یک دفتر مھندسی یا شخ
ی              هاستفاد ی ناظر       .باشـد نمایند و پراکندگی ظرفیت اشتغال در چند محل کـار مجـاز نـم کــه از اشــخاص حقیـق

ش نظارت استفاده می            نمایند از حوزه شمول این بند خـود بـه خــود مســتثنی           ظرفیت اشتغال خود فقط در بخ
.باشندمی

 باشــند، مجمــوع     صـالحیت   دارایرشــته   در دو از مھندسان و کاردانھای فـنی سـاختمان          ھر یک    چنانچه   ـ٥ـ٣
 و تعــداد کــار مجــاز  اشــتغالاز حــداکثر ظرفیــت  عبــارت در دو رشــته و تعــداد کــار مجــاز آنــان    اشــتغال ظرفیــت 

صاینگونـه    و صـالحیت    اشــتغال  ظرفیــت   ًضمناباالتر است  با پایه   در رشته   شده  تعیین تربـه  پـایین  در پایــه اشــخا
.شده آن رشته تجاوز نماید تعیینتواند از ظرفیت و صالحیتنمیتنھایی

ی سـاختمان،                      مبانی قیمت  ـ  ٦ـ٣ ی طراـح ی ســاختمان بـرای دارنــدگان دفاتر مھندـس گذاری خدمات مھندـس
ی                      و طراحان حقوقی ساختمان، دارندگان دفاتر مھندسی اجرای ساختمان، مجریــان حقوقــی و نــاظران حقیـق

ت                   حقوقی در رشته     ی       ھای ھفتگانــه سـاختمان منــدرج در قـانون، ھمــان مبـانی قیـم گــذاری خـدمات مھندـس
ص حقیقی است که در فصل پنجم این مجموعه شیوه .نامه اعالم شده استساختمان برای اشخا

ص               قانون، اشتغال به امور فنی خارج         ٣٢به استناد ماده       ـ  ٧ـ٣ از حدودصالحیت مندرج در پروانه اشـتغال اشـخا
س ھرگونــه موسسـه، دفتر یــا محـل کـسب و                                 ی ســاختمان و تاسـی حقیقی و حقوقی و مجوز دفاتر مھندـس

از قـانون   پیشه برای انجام خدمات فنی مھندسی بدون داشــتن مجــوز از وزارت مســکن و شھرسـازی، تخلــف                    
ھــای بـدون مجـوز بــرای کنـترل         تمــامی مسـوولین و موسســان محــل   .محسوب و مشمول پیگردقانونی است    

قـانونی، موظفنـد از تاریخ ابـالغ ایـن مجموعـه                ای خود و تعیین صالحیتھا و ظرفیتھـای         مدارک صالحیت حرفه  
.ماه خود را با ضوابط آن انطباق دھند سهنامه حداکثر ظرف مدتشیوه

ی ســاختمان موضـوع ایــن                   ــ ٨ـ٣ ی ارایــه دھنــده خـدمات مھندـس ی یــا حقوـق ص حقیـق  در صــورتی کـه اشـخا
ھــای  منــدرج در آن و شــرح خــدمات مھندســان رشــته     نامــه از حــدود وظــایف و مســوولیتھای    مجموعــه شــیوه 

 عدول نمایند و یا مـرتکب خالف شوند و         االجراھای الزمنامهمقررات و شیوه و  و سایر ضوابط     مصوب  ساختمان
نامـه اجرایــی، بــه    آییــن٢٣مـاده   »ج«و بنـد     ٩١و  ٨٥ھای قانونی توجه ننمایند، به اسـتناد مواد              یا به ابالغیه  

.رفتار خواھد شدای، انضباطی، انتظامی آنان رسیدگی وتخلفات حرفه

ص حقیقــی شـاغل در شــخص            ـ ٩ـ٣ ص حقوقی موظفند قبــل از اتمـام مـدت اعتبــار پروانــه اشـتغال اشـخا اشخا
وصــول درخواســت ایـن مــوارد به       .حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نماینـد                 

.روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد١٠سازمان مسکن و شھرسازی نباید کمتراز 

شھرداریھا یا سایر مراجع صدور پروانه سـاختمان مکلفنـد خـدمات اشـخاص دارای پروانـه اشــتغالی را در                                  ـ  ١٠ـ٣
س                انجام و ارائه خدمات         و ٣٣ آئیـن نامــه ماده        طراحی، نظارت و اجرای ساختمان بپذیرند که خدمات آنان براسا

.نامه به تایید سازمان استان رسیده باشدمفاد این مجموعه شیوه

س شــرح خــدمات گــروه ھــای مھندســی      ســاختمان طراحــی و نظــارت  خــدمات مھندســی    ـــ١١ـــ٣  بایــد براســا
. ارایه شود وزارت مسکن و شھرسازیساختمان مصوب

نامـه و جـداول و ضـمائم آن بــه پیشــنھاد شـورای مرکــزی                ھر گونه تغیــیر بعـدی در ایـن مجموعـه شــیوه             ـ ١٢ـ٣
.امکان پذیر خواھد بودتصویب و ابالغ وزارت مسکن و شھرسازیمھندسی ساختمان وسازمان نظام

 پنــج نفـره متشـکل از اعضــای نـامبرده زیــر تشـکیل          یدر استان تھران به جای ھیات سه نفره، ھیــات       -١٣-٣
:گرددمی

.الفـ  معاون نظام مھندسی و اجرای ساختمان
.ـ  معاون عمرانی استانداری ب
.ـ  شھردار تھرانپ
س سازمان مسکن و شھرسازیت .ـ  ریی
س سازمان استانث .ـ  ریی

 ھیات پنج نفره موضوع      ،تھراناستان  نامه دارد در    تمامی اختیاراتی که ھیات سه نفره در این مجموعه شیوه                
. اعضای آن معتبر خواھد بود موافقدارای ھمان اختیارات است و تصمیمات آنان با حداقل سه رأیاین بند 

ی شـود، از شـھردار آن شـھر                      -١۴-٣ ص ھـر شـھر تشــکیل ـم ھیأت سه نفره می تواند در جلساتی که درخصو
.نیزدعوت بعمل آورد
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ص مناطق روستائی با توجـه بــه شــرایط ویــژه ھــر محــل و بـه منظــور تســھیل در اجـرای قـانون و                  -١۵-٣ درخصو
ھای آن، انجام خدمات طراحی، اجرا و نظارت به پیشنھاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان از طریق                 نامهآئین

س بنیاد مذکور تصمیمات الزم اتخاذ خواھد شد .سازمان استان به ھیأت سه نفره ارسال و با حضور رئی

نامـه اجرایــی بـا ابالغ ایـن        آییــن١٣نامه موضوع ماده   ھای قبلی ھیات سه نفره شیوه  ھا و مصوبه تصمیم-١۶ـ٣
نامـه تعییــن نمـوده    نامه ملغی و تصمیمات جدید این ھیات با توجــه به اختیـاراتی کـه این شــیوه                 مجموعه شیوه 

.مالک عمل خواھد بود

ی، اجـرا و نظـارت                              ــ ١٧ـ٣ ی و حقوقــی در طراـح ص حقیـق  مــدارک مـورد نیــاز بـرای صــدور پروانـه اشــتغال اشــخا
.نامه ذکر شده استساختمان در انتھای فصل چھارم این مجموعه شیوه

١٢٣نامـه بــا توجـه بــه مـاده       در موارد سکوت یا ابھــام در نحـوه اجــرا یا اعمــال مـواد ایــن مجموعـه شـیوه              ـ١٨ـ٣
.نامه اجرایی طبق نظر وزیر مسکن و شھرسازی عمل خواھد شدآیین

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف در آن پیگرد قانونی دارد

Page 3 of ٣ماده 3

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 2\Data\fasl 1-mad 3.htm

www.Behcivil.ir



فصل دوم 

طراحی ساختمان

:٤ماده 

فـنی آن از جملـه معمـاری، ســازه، تأسیســات مکــانیکی و                ھــا و مــدارک     ساختمانی و نقشــه   کلیه طرحھای 
سـاختمان در حـدود       حقوقی   یا طراحان     باید توسط دفاتر مھندسی طراحی ساختمان             ًبرقی منحصرا  تأسیسات

شـرایط و    باشند، طبــق   مسکن و شھرسازی می    اشتغال از وزارت   پروانه طراحی دارای   صالحیتی که در زمینه     
سان رشــته سـاختمان            ضوابط زیر و مطابق با     ت شــرح خـدمات مھند قراردادھای ھمسان که نمونــه آن پیوـس

و نـام    صدور پروانه نیز موظفنـد      شھرداریھا یا سایر مراجع     .شودنمایند، انجام   منعقد   باید  کاراناست و با صاحب    
قیـد نمــوده    مربوط  ھای اند، در پروانه شدهمعـرفی کاران صاحبتـوسط را که  واجـد شرایط   طراحان  مشخصات 

بـه اتفـاق طـراح حقیقــی      طراحی دفترمھندسی مورد توسط مسوول   حسب را بپذیرند که ھایی  نقشهو تنھـا
ت         طـرح    طراح حقیقی آن    به اتفاق حقوقی یا طراح   آن  امضـا و مھـر شــده و      مربـوط   در حـدود صـالحیت و ظرفـی

س شرح خـدمات مھندسـان رشــته               مشخصات فنی کار و نقشه       ھــای سـاختمان انجـام        ھای اجرایی آن براسا
.باشدو مورد تایید سازمان استان قرارگرفته پذیرفته 

تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح، به سازمان اسـتان،                       ساختمان حسب رشته     طراح  
.باشدکنترل میصدور پروانه و یا سایر مراجع  سایر مراجع ،شھرداری 

بایـد ضـوابط و مقـررات شھرسـازی، مقــررات ملی              دفاتر مھندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان      ـ ١ـ٤
ھــا و مــدارک  د و مسوول صحت تمامی نقشـه      نساختمان و سایر الزامات فنی را در تھیه طرحھا رعایت نمای           

شطرح ارایه شده توسط خود می .دنبا

ر ارایــه خـدمات خـود ترتیبـات و مقــررات      نـد د  موظفدفاتر مھندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان ـ٢ـ٤
.دنھای ساختمان، را رعایت نمایمندرج در شرح خدمات مھندسان رشته

ی سـاختمان                 ــ   ٣ـ٤ ی و طراحـان حقوـق ف دفـاتر مھندســی طراـح ھــا و   اســناد و مـدارک فنی، نقشــه          نـد  مکـل
.دنقراردادھای منعقده با صاحبان کار را به سازمان استان تسلیم نمای

ی طراحــی سـاختمان و طراحـان                    ـ۴ـ٤  سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفـاتر مھندـس
سـازمان اسـتان، اســناد، مـدارک و           .کاھـد حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسوولیت طراحان نمی                 

ی کمبــود یـا   ھای ساختمانی را کنترل و در صورت مشاھده ھـر گونـه              نقشه  کـه مغــایر بــا مقــررات ملــی       نقـص
س            کمبـود یـا       ، مراتب را جھت رفــع     ساختمان و ضوابط شھرسازی باشد      ص یــا اشـتباھات بــه آنـان منعکــ نـواق

ای خواھد بود که توسط سازمان استان تنظیــم و          نامهھا و مدارک به موجب نظام     نحوه کنترل نقشه  .نمایدمی
.سازمان استان موظف است موارد و تغییرات مورد نظر خود را کتبًا به طراح اعالم نماید.تصویب خواھد شد

الزحمه بازبینی و کنترل طراحی که از سوی سازمان صورت می پذیرد طـبق مفـاد منـدرج در فصـل پنجـم                             حق
.قابل دریافت استنامه محاسبه و این مجموعه شیوه

ی اســتفاده             سازمان استان و دیگـر مراجـع کنــترل طـرح، در کنـترل نقشــه              ـ  ۵ـ٤ ھــا و مــدارک فـنی از اشخاـص
نفـع نباشـند، ضــمناً         کننـده ھمــان طـرح، ذی      خواھند کرد که در دفتر مھندسی طراحی یا طراح حقوقی تھیــه              
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ص کنترل کننده طرح، باید ھمتراز یا باالتر از پایه طراح حقیقی تھیه کننده طرح باشدپایه .شخ

 طبــق مفـاد    ، بایــد وجود نداشته باشـد    مطلقًا ھایی که طراح ساختمان به تعداد کافی نباشد یا               در محل ـ۶ـ٤
.نامه عمل شوداین مجموعه شیوه١٨ماده 

ی،                   ، نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کـاربری آن                ـ٧ـ٤  رعایــت حقـوق ھمسـایگی، مسـایل و بازتابھـای ترافیـک
، انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی، مسایل ایمــنی در ھنگـام وقـوع حـوادث غیرمترقبـه،                               ارزشھای ھویتی 

ھــای ھا و مجموعــه  ھای مربوط به احداث مجتمع     حفظ فضای باز به ازای واحدھای احداثی و نظایر آن در زمین             
باشـد،   رشــته ترافیــک مــی   ًشھرســاز و بعضـا    متخصصـان رشــته     ساختمانی نیازمنــد مشــارکت و اعــالم نظـر         

س شود                       نســبت   ، شھرداریھا موظفند در تمامی ساختمانھایی که ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احسا
 توصـیه    ھــا به سازمانھای اسـتان       ًبرداری نمایند ضمنا  به استفاده از خدمات مھندسان شھرساز و ترافیک بھره            

ص طراحــی ســاختمان    می ھــای سـاختمانی از خــدمات مھندسـان       و مجتمــع  »د «ھــای گـروه   شـود در خصـو
ت مســایل شھرســازی             شھرساز در امور طراحی به منظور ایجاد ھماھنگی بـا سـاختمان                  ھــای مجـاور و رعاـی

.استفاده گردد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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٥ماده 

دفاتر مھندسی طراحی ساختمان

٩شرایط الزم برای اعطای صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی طراحی ساختمان که به موجــب مـاده                    ـ ١ـ٥
س شده یــا مــی     آیین بـه شــرح بنـدھای زیــر       ٣٣نامــه مــاده   مفـاد فصـل ســوم آییـن        شـوند بـا توجــه بــه     نامه اجرایی تاسی
:باشدمی

ت و امتیـاز آن                 ئ دفاتر مھندسی طراحی قا   ـ١ـ١ـ٥ ی اـس م به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانـه اشــتغال مھندـس
.قابل واگذاری نیست

 رسـمی و    ی مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اســناد             ا شرکای دفتر مھندسی طراحی ساختمان باید دار                ـ٢ـ١ـ٥

 بوده و به طور مشترک و با مسوولیت مشترک در اداره امور دفـتر و ھمــاھنگی در                   نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر          
س دفتـر         نامه نیز قید می   ھای ساختمان که در مشارکت       ارایه تمام خدمات مھندسی طراحی رشته         شود اقـدام بـه تاســی

.نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفی نمایند
 دفتر مھندسی طراحی باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تــابلو باشــد و در صـورت تغیــیر محـل                              ـ٣ـ١ـ٥

 باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسکن و شھرسازی استان،                    و به صورت کتبی      دفتر، مراتب به طور ھمزمان     
.سازمان استان، شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطالع داده شود

ی                                  ـ٤ـ١ـ٥ س دفتر مھندسی طراحی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی طراحی در یـک  متقاضی یا متقاضیان تاسی
.ھای موضوع قانون باشنداز رشته

ـ حدود صالحیت دفاتر مھندسی طراحی ٢ـ٥
ی  حدود صالحیت دفاتر مھندسی طراحی برای تھیه طرحھای مقــدماتی و  ـ ١ـ٢ـ٥ ھــای ھفتگانـه سـاختمان       رشـته اجراـی

ص حقیقی ھر یک از شرکای دفــتر در رشــته                             مندرج در قانون عبارت از ھمان حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال شخ
.باشداند میو تخصصی که بررسی صالحیت شده

 و حدود صالحیت منـدرج در پروانـه            شرکای دفتر عالوه بر مسوولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته                   ـ٢ـ٢ـ٥
ھای  نیز نسبت به اداره امور دفتر و ھماھنگی در ارایه تمامی خدمات طراحی رشته               ًاشتغال حقیقی خود دارند، مشترکا    

ھــای سـاختمان مســوول بــوده و          کار، به نحو احســن و براســاس شـرح خـدمات مھندسـان رشـته              مورد درخواست صاحب    
.باشندکاران میپاسخگوی تعھدات دفتر در قبال صاحب

.باشدنفر می١٠ حداکثر تعداد شرکای ھر دفتر طراحی ـ٣ـ٢ـ٥

ـ ظرفیت اشتغال دفتر مھندسی طراحی ساختمان٣ـ٥
ش مقادیر آن عبـارت            ـ١ـ٣ـ٥ سـطح زیربنــای    مجمــوع   از   ظرفیت اشتغال دفتر مھندسی طراحی ساختمان که مالک سنج

باشد با توجــه بـه    خر اسفندماه ھر سال برای ھر یک از شرکای آن می             آکارھای طراحی در طول مدت یکسال منتھی به         
تعداد و صالحیت آنان به شرح جدول زیر است؛

س دفتر طراحی ساختمان ـ١جدول شماره  ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تاسی
٣٣نامه ماده آیین٥ماده )١(موضوع تبصره .اقدام نماید

ھای پایه
مھندسی

حداکثر تعداد کار
حداکثر ظرفیت

اشتغال در مدت 
یکسال

مترمربع٨٨٠٠٠سه

مترمربع٨١٢٠٠٠دو

مترمربع٨١٦٠٠٠یک 
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ش ظرفیت اشتغال ھر یک از شرکای دفترمھندسی طراحی ساختمان نسبت به ظرفیت ـ٢جدول شماره  درصد افزای
.١اشتغال دفتر تک نفره، موضوع جدول شماره 

ساختمان بــه غــیر از ترکیــب جـدول             نفره با ترکیب رشـته      ١٠تا ١ تشکیل دفاتر مھندسی طراحی        ـ٢ـ٣ـ٥ ھــای ھفتگانــه 
ش ظرفیت اشتغال نمی شودبالمانع است٢شماره  . اما مشمول افزای

باشد، ضریب مربوط به      در صورت ارتقای پایه ھر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان ھمپایه می                              ـ٣ـ٣ـ٥
ش نخواھد یافت٢ھمپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره  .کاھ

نامه، در ھـر   این مجموعه شیوه    ٢و ١اتر مھندسی طراحی ساختمان، موضوع جداول شماره                 دفظرفیت اشتغال  ـ ٤ـ٣ـ٥
توانــد بـه پیشــنھاد    ھــای مختـلف ســاختمان مــی   صـالحیت در رشــته    شـرایط اســتان و تعـداد دارنـدگان           استان با توجه بــه  

ش یابد٢٠مدیره سازمان استان و تصویب ھیات سه نفره حداکثر تا ھیات ش یا کاھ .درصد افزای
نامه ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مھندسی طراحی که خارج از کارھای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه                ـ ٥ـ٣ـ٥

ت دیگــری را تقبــل      شاغل تمام وقت نباشند و تعھد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام            ب مــورد        وـق نکننـد و مراـت
سازمان استان و تصویب ھیــأت سـه       مدیره   ھیات به پیشنھاد  درصد  ٥٠استان باشد، حداکثر تا    سازمان مدیره  تایید ھیات  

ش مینفره .یابد افزای
 مگـر   ای، خارج از حوزه دفترمھندسی طراحی خود نیسـتند           شرکای دفتر مھندسی طراحی مجاز به فعالیت حرفه            ـ٦ـ٣ـ٥

.به موجب موارد ذکرشده در این مجموعه شیوه نامه

ـ نحوه انتخاب مسوول دفتر طراحی ساختمان٤ـ٥
تمام وقت دفتر و توسط تمامی شرکا، طبق نظام نامه داخلی دفتر که به          مسوول دفتر مھندسی از بین شرکای      ـ ١ـ٤ـ٥

.رسد انتخاب خواھد شدتصویب شرکای دفتر مھندسی می
س دفتر میھای موضوع این بند در دفاتر تکمسوولیتـ ٢ـ٤ـ٥ .باشدنفره بر عھده موس

ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مسوول دفتر طراحی ساختمان٥ـ٥
نامه داخلی دفتر و      امضا و عقد قراردادھای مربوط به انجام و ارایه خدمات مھندسی طراحی ساختمان طبق نظام                      ـ١ـ٥ـ٥

.ھای ساختمانبراساس شرح خدمات مھندسان رشته

مترمربع٨٢٠٠٠٠ارشد

ردیف

موارد 

ش ترکیبافزای
ظرفیت اشتغارشته 
شرکا

ش درصد افزای
دفتر 

مھندسی

ش درصد افزای

در صورت ھمپایه 
بودن پروانه 

در ھر اشتغال 

رشته

درصد 
ش افزای

در صورت 
ش  حضور بی

از یک نفر 

در ھر 
رشته

مجموع 

درصد 
ش  افزای
ظرفیت 

اشتغال

١
ھای یک رشته از رشته

ھفتگانه
٢٠ـــ١٠١٠

٢

دو رشته غیر ھمنام از 
معماری، :ھایرشته

عمران، برق، مکانیک 

.باشند

٢٠١٠١٠٤٠

٣
سه رشته غیرھمنام از 

ھای معماری، رشته

عمران، برق، مکانیک

٣٠١٠١٠٥٠

٤
معماری، :چھار رشته

عمران، برق، مکانیک 

.باشند

٥٠١٠١٠٧٠

٥

ھای معماری، رشته
عمران، برق، مکانیک و 

 رشته یک تا سه
ھای ازرشته

برداری، نقشه

شھرسازی، ترافیک

٦٠١٠١٠٨٠
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 یا صاحبان کارکاران پاسخگویی و مسوولیت اداری و مالی در قبال تعھدات قراردادھای دفتر، با صاحبـ٢ـ٥ـ٥

ھــای ســاختمان برعھـده طــراح        در امور مھندسی که در شــرح خـدمات مھندسـان رشـته               ارایه خدمات ھماھنگی     ـ٣ـ٥ـ٥
.کننده واگذار گردیده استھماھنگ

.ھا و مدارک فنی به مھر دفتر که حاوی شماره دفتر و نشانی آن است امضا و ممھور نمودن نقشهـ٤ـ٥ـ٥
.ربط داردھای ذیانجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان استان، شھرداری و یا سایر دستگاهـ ٥ـ٥ـ٥

ـ شرح وظایف عمومی دفاتر مھندسی طراحی ساختمان٦ـ٥
نمایند، موظفند   تغییراتی حاصل     ی دفتر   در ترکیب شرکا   بخواھند ساختمان     طراحی  دفاتر مھندسی  در صورتی که   ـ ١ـ٦ـ٥

حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری مراتب را به طور ھمزمان و به صورت کتــبی بــه سـازمان مســکن و شھرسـازی اسـتان،                            
صــالحیت و  نحــوه ادامــه کـار بـه لحــاظ     سازمان استان، شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه سـاختمان اطــالع دھنـد تــا          

ص گردد  مطراحی ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مھندسی      در صورت خروج یک یا چنــد نفـر از ترکـیب شــرکای دفــتر و             .شخ
اســتان ، شـھرداری یـا ســایر مراجــع صـدور پروانه                 عدم اطالع به موقع به سازمان مسکن و شھرسازی استان، ســازمان            

ش سازمان استان یا مرجع صدور پروانه ساختمان                    س از        ساختمان، حسب گزار محرز شدن مسـایل     و اشخاص ثالث و پ
س دفترمھندسی درج می.مذکور، مجوز دفترمھندسی لغو خواھد شد .شودمفاد این ماده در مجوز تاسی

س                             ـ٢ـ٦ـ٥ ی ســاختمان را در        ی وزارت مسکن و شھرسازی حدود صـالحیت و مـیزان ظرفـیت اشــتغال دفـاتر مھنـد  طراـح
س از پایان مدت اعتبار پروانه اشــتغال، بایــد بــرای ارزیــابی و                   پروانه اشتغال آنھا درج می     نماید و دفاتر مھندسی طراحی پ

.بررسی صالحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند
ھا و اسناد تعھدآور فنی باید بـا مھــری ھمــراه           امضای مجاز ھر یک از شرکای دفتر مھندسی طراحی، ذیل نقشه               ـ ٣ـ٦ـ٥

.، رشته تحصیلی و شماره مجوز دفتر مھندسی در آن درج شده باشدباشد که نام کامل
 مجوزدفــترو   اشتغال دفاتر مھندسی طراحی ســاختمان در خـارج از حــدود صــالحیت و ظرفیــت اشــتغال منـدرج در                       ـ٤ـ٦ـ٥

نامــه اجرایــی    تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتھای انتظـامی مقــرر در آییــن              ھر یک از شرکاء،     پروانه اشتغال  
.گرددمی

.نددفاتر مھندسی موظفند در تابلوی دفتر خود، ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایـ ٥ـ٦ـ٥
 استعفا یا درخواست انفصال ھر یک از شرکای دفتر مھندسی طراحی در صورتی پذیرفته خواھد شد که تمامــی                            ـ٦ـ٦ـ٥

کاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا یکی از شرکای                  تعھدات شخصی خود را در مقابل صاحب    
.دفتر یا جایگزینی خارج از دفتر تعھدات او را به طور کتبی بر عھده گیرد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 
.پیگرد قانونی دارد
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٦ماده 

طراحان حقوقی ساختمان

ھــای سـاختمانی کــه بودجـه آنھــا از محــل بودجـه عمومــی             ھا و مجموعه   ارایه خدمات طراحی ساختمانھا، مجتمع           
ی     کشور نمی  ت، تعــاونی و دفــتر فـنی موسســات و نھادھــای           یـا  باشد توسط شـرکتھای خصوـص  وابســته بـه دوـل

١٥و  ١٤انـد ، موضـوع مـواد       عمومی غیر دولتی که دارای سابقه طراحی ساختمان بوده و مشمول ذکر نـام شــده                   
س شـرایط                         آیین نامه اجرایی، منوط به احراز صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شھرســازی براسـا

.باشدزیر می

ـ شرایط احراز صالحیت١ـ٦
 شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و                   ـ١ـ١ـ٦

س آنھا در روزنامه رسمی کشور آگھی شده باشـد               اقــدام بـه     کــه موسسـه و نھـاد عمومــی غیردولتی نـیز            .تاسی
س واحدھای سازمانی فنی خاص بـرای انجـام طراحــی نمــوده و تشــکیالت سـازمانی آن بــه تصـویب مراجـع                             تاسی

.دار رسیده باشدصالحیت
.در موضوع شرکت، انجام خدمات طراحی در امور ساختمان منظور شده باشدـ ٢ـ١ـ٦
.طراح حقوقی عضو سازمان استان باشدـ ٣ـ١ـ٦
ی                         حــداقل دو نفـر از اعضـای ھیــات         ــ  ٤ـ١ـ٦ مـدیره شـرکت یـا مـدیران واحـد فــنی بایـد دارای پروانـه اشـتغال طراـح

در طراح حقوقی اشـتغال     وقت تمامبه صورت گانه ساختمان بوده و      ھای ھفتساختمان در یک یا دو رشته از رشته        
.به کار داشته باشند

گردد باید دارای پروانه اشتغال         مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر می                      ـ٥ـ١ـ٦
.نامه نباشدوقت تعریف شده در این شیوهدر طراحی ساختمان بوده و جزو شاغالن تمام

ص حقیقی در ترکیب                       ـ ٦ـ١ـ٦ برای اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی ساختمان در ھر رشته و پایه، عضویت یک شخ
.مدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی استھیات

:ـ حدود صالحیت طراحان حقوقی ساختمان٢ـ٦
ی سـاختمان در رشـته                              ـ١ـ٢ـ٦ ھــای  حدود صالحیت طراح حقوقــی بــرای انجـام خــدمات مقـدماتی و نھــایی طراـح

ی آن           و با رعایت         اعـم از اعضـاء ھیــأت مــدیره یــا شـاغالن         ھفتگانه ساختمان، با توجه به صالحیت اشخاص حقیـق
.باشدمی٣و ارشد به شرح جدول شماره ١، ٢، ٣ھای بندھای مشروح زیر در ھر رشته و در پایه

.ھای ساختمانیحدود صالحیت طراحان حقوقی در انجام طراحی گروهـ ٣جدول شماره 

ش از            شاغالنھای ھفتگانه ساختمان تعداد         چنانچه در ھر رشته از رشته         ـ  ٢ـ٢ـ٦  شرکت یا مـدیران واحـد فــنی بیــ
س پایه دارنــده بـاالترین درجـه پروانــه اشـتغال در آن رشــته                یک نفر در آن رشته باشد صالحیت طراح حقوقی براسا

ص حقوقی  پایه اشخا
گروه ساختمانیطراح ساختمان

الف٣
الف، ب٢
الف، ب، ج ١

الف، ب، ج، د و ویژه ارشد

Page 1 of طراحان حقوقی ساختمان3

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 2\Data\fasl 2-mad 6.htm

www.Behcivil.ir



.شودتعیین می
ھــای سـاختمانی بایــد دارای     طراحان حقوقی ساختمان برای انجام طراحی ســاختمانھای ویـژه و مجموعــه         ـ ٣ـ٢ـ٦

ھای ساختمان مندرج در قانون باشند یــا از طریق ھمکـاری بــا سـایر طراحــان حقوقی                     ھای تمامی رشته   صالحیت
.ھای دیگر خود اقدام نمایندنسبت به تکمیل صالحیت رشته

:ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمانـ٣ـ٦
پردازنـد طــی  ھای ھفتگانه ساختمان می     طراحی رشته حقوقی که به انجام خدمات   اشتغال طراحان    ظرفیت ـ١ـ٣ـ٦

خر اسفندماه ھر سال محاسبه و با توجه به تعداد نفرات، پایه پروانه اشتغال و رشته اعضــای                      آیک سال منتھی به    
غیردولتی مسوول  عمومیموسسات و نھادھای   شاغل درشرکت و درخصوص    مدیره، مدیرعامل و کارشناسان     ھیات  

س جدول شماره                 گردد تعیین می ٤به شرح جدول شماره     ١واحد فنی و کارشناسان شاغل آن در ھر رشته براسا
س                     ٥٠و تعداد کار مجاز طراحی عبارت از            ی براسـا ی شــاغل در طـراح حقوـق درصد مجموع تعداد کار طراحان حقیـق

.گرددنامه محاسبه و تعیین میاین مجموعه شیوه١تعدادکار مندرج در جدول شماره 

ی سـاختمان نسـبت بـه ظرفیــت اشـتغال دفاتــر                            ـ٤جدول شماره     ت اشـتغال طراحــان حقوـق ش ظرفـی  درصد افزای
١جدول شماره نفره موضوعمھندسی طراحی تک

جدول ٤و  ٣،  ٢ھای  ھای ھفتگانه ساختمان به غیر از ترکیب ردیف         تشکیل طراحان حقوقی با ترکیب رشته         ـ٢ـ٣ـ٦
.بالمانع است٤شماره 

ی                    ـ٣ـ٣ـ٦ ی آنان ھمپایــه ـم باشـد ضــریب   در صورت ارتقای پایه ھر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طـراح حقیـق
ش نخواھد یافت٤مربوط به ھمپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره  .کاھ

در ھر استان با توجه به شــرایط اسـتان          ٤ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان موضوع جدول شماره          ـ٤ـ٣ـ٦
مدیره سـازمان اســتان      تواند به پیشنھاد ھیات   ھای مختلف ساختمان می    و تفاوت تعداد دارندگان صالحیت در رشته        

ش یابد٢٠ سه نفره در یک یا چند رشته، حداکثر تا تصویب ھیاتو ش یا کاھ .درصد افزای
ی کـه خـارج از کارھـای سـاختمانی مربـوط بـه ایـن                            ـ ٥ـ٣ـ٦ ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوـق

نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعھد نمایند در طول مدت یکسال آینـده شــغل تمـام وقت                            مجموعه شیوه 
بـه  درصـد   ٥٠دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید طراح حقوقی باشد ظرفیت اشــتغال آن شـخص، حـداکثر تـا                       

ی در                  و تصویب ھیأت سه نفره       مدیره سازمان استان      ھیات  پیشنھاد ش یافته و به ظرفیت اشتغال طـراح حقوـق  افزای
.گردداضافه می٤جدول شماره 

ص حقیقی دارنده پروانه اشتغال شاغل در طراح          ھیچ یک از ـ٦ـ٣ـ٦ ای خارج    حقوقی مجاز به فعالیت حرفه    ان اشخا
.از حوزه طراح حقوقی خود نیستند

ھا و  ھای فنی موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی فقط در ارایه خدمات مھندسی مربوط به طرح                         واحدـ  ٧ـ٣ـ٦
.باشندربط خود مجاز به فعالیت میھای موسسه یا نھاد ذیپروژه

ردیف

ش    ــزای ــوارد اـف  ترکیـــب ـم
ـــــــت اشــــــــتغال    ظرفـی

ھای طراح حقوقیرشته

ش درصد افزای
طراح حقوقی

ش درصد افزای
در صورت 

ھمپایه بودن 
پروانه اشتغال

درصد 
ش افزای

در صورت 
حضور 
ش از  بی
یک نفر 
در ھر 
رشته

مجموع درصد 
ش  افزای
ظرفیت 
اشتغال

٣٥ـــ٢٥١٠یک رشته ١

٢
دو رشته غیر ھمنام از 

معماری، عمران، :ھایرشته
برق، مکانیک

٣٥١٠١٥٦٠

٣
سه رشته غیرھمنام از 

ھای معماری، عمران، رشته
برق، مکانیک

٤٥١٠١٥٧٠

معماری، عمران، :چھاررشته٤
٦٥١٠١٥٩٠برق، مکانیک

٥

ھای معماری، عمران، رشته
 مکانیک،و یک تا برق،

ھای از رشتهرشته سه
شھرسازی، برداری، نقشه

ترافیک

٧٥١٠١٥١٠٠
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ـ مقررات عمومی فعالیت طراحان حقوقی ساختمان ٤ـ٦
ی                  ـ ١ـ٤ـ٦ چنانچه طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی یا واحد فنی که ظرفیــت اشـتغال آنـان بـه صـورت حقوـق

ی بــا رعایت ضــوابط و مقـررات                                  محاسبه گردیده است از ادامه کار با طراح حقوقی منصرف شــوند و یـا طـراح حقوـق
مـدیره، مـدیرعامل، مسـوول واحــد           قانونی از ادامه ھمکاری با آنان انصراف حاصل نماید یا در ترکـیب اعضــای ھیـات                       

ی باید              فنی و شاغالن موثر در امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه           بندی صالحیت، تغییراتی حاصل شود، طراح حقوـق
مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور ھمزمــان و بــه صــورت کتــبی بـه وزارت مســکن و شھرسـازی، سـازمان           
ی                     استان، شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعالم نماید تا صالحیت و ظرفیت اشتغال طراحان حقوـق

 توسط وزارت مسـکن و شھرســازی تعییــن و بــه سـازمان اســتان، شـھرداری یـا سـایر مراجــع صـدور پروانـه                      ًمجددا
ص   ساختمان اعالم شود و ظرفیت اشتغال استفاده شده توسط شاغالن که از محل پروانه                     حقیقــی   اشــتغال شـخ

ش درصــد اشــتغال طراحـان حقوقی از سـقف                                به صورت حقوقی بوده است نیز بدون اعمال ضریب مربــوط بــه افــزای
بندی موافقت یا انصراف طراح حقیقی و امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه         .ظرفیت اشتغال طراح حقیقی کسر گردد  

ی بـه اتمـام                      ی مربوط بـه طــراح حقیـق صالحیت طراح حقوقی زمانی پذیرفته خواھد شــد کــه تعھـدات طــراح حقوـق
.رسیده و یا طراح حقیقی واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شده باشد

وزارت مسکن و شھرسازی حدود صالحیت و میزان ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان را در پروانــه                    ـ ٢-٤ـ٦
س از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، بایـد بــرای ارزیابی و بررســی                     اشتغال آنھا درج می   نماید و طراحان حقوقی پ

. به وزارت مذکور مراجعه نمایند جدید خودصالحیت و تعیین ظرفیت و دریافت پروانه اشتغال
ھا و اسناد تعھدآور باید با مھـری ھمـراه باشـد کـه نــام              امضای مجاز طراحان حقوقی ساختمان ذیل نقشه         ـ٣ـ٤ـ٦

ص موسســات و              کامل، شماره پروانه اشتغال،       شماره عضویت ســازمان اســتان، نــام مـدیرعامل شـرکت و در خصـو
ی و           .نھادھای عمومی غیر دولتی، نام مدیر واحد فنی در آن درج شـده باشـد                    ذکــر نـام و مشخصـات طـراح حقیـق

.ھا نیز الزامی استشماره پروانه اشتغال به کار او در ذیل نقشه
.طراحان حقوقی ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند-٤ـ٤ـ٦

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در 

.آن پیگرد قانونی دارد
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فصل سوم 

اجرای ساختمان

:٧ماده 

ی اجـرای       ًساختمان بایدمنحصـرا     اجراییتمامی عملیات    ی یـا               توسـط دفاترمھندـس  ســاختمان یـا مجریـان حقوـق
ب مـورد دارای مجـوز یـا                                مجریان انبوه  ساز و یا دارندگان صالحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حـس

عنوان مجری، طبق شـرایط عمومــی قـرارداد و ضـوابط         باشند به مسکن و شھرسازی میپروانه اشتغال از وزارت
 وظــایف و نامــه و شــرحمنــدرج در شــرایط خصوصــی و قراردادھــای ھمســان منــدرج در فصــل ھفتــم ایــن شــیوه        

س نقشه   این مجموعه شیوه    ١١و  ١٠،  ٩،  ٨ مواد  عمومی به شرح   مسوولیتھای   ھای مصوب و کلیه     نامه و براسا
کــاران  کــار یا صــاحب    صـاحب  .نماید انجام شـود کاران منعقد میکار یا صاحب مدارک منضم به قرارداد که با صاحب  

نماینده فنی صــاحب کـار در       مجری ،   برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند                    
اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یـا نـاظران و دیگــر مراجـع کنــترل سـاختمان                               

 وسـیله   کــه به   مجـری   ســاختمان موظفنـد نـام و مشخصـات       شھرداریھا یا سایر مراجع صدور پروانـه          .باشدمی
معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صالحیت و ظرفیت شده اســت را در پروانـه مربوطــه قیـد                            کار  صاحب
 یـا ســایر مراجـع صــدور پروانــه     را در اختیار شـھرداری     صـاحب کـار   ای از قـرارداد منعقـده بـا        نسخهمجری.نمایند

کاری که خود مجـری ھمـان کــار باشــد نیازی بــه ارایــه قـرارداد           دھد، صاحب  و سازمان استان قرار می    ساختمان  
ت                          ندارد اما تمامی مسوولیت     ھا و مقررات مجری که در این فصل آمده است برعھده وی خواھد بود و مکلف اـس

ی قراردادھـای         ی   سـازمان   .سـان را رعایــت نمایــد     ھــممفاد شرایط عموـم ی دفاتـر         اســتان ـم توانــد عملکــرد اجراـی
ی                 مھندسی اجرای  ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارنـدگان صــالحیت طـرح و سـاخت را بررـس

ب را بــرای بررســی و اتخــاذ تصـمیم،               نماید و در صورت اطالع و یا مشاھده ھــر گونـه           تخـلف، مکـلف اســت مراـت
حسب مـورد بــه سـازمان مسـکن و شھرســازی اسـتان و شــورای انتظـامی اسـتان اعــالم نمایـد، تــا در صــورت                   

.محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود

سوولیت-١-٧ :باشدھای مجریان ساختمان به شرح زیر میوظایف و م
ھــای اجرایــی و مشخصــات فنــی  ، نقشــه ســاختمان مطالعــه و بررســی مشخصــات منــدرج در پروانــه       -١-١-٧

 و   ســاختمان  ھــای احتمالی بیـن پروانـه            ساختمان قبـل از شــروع عملیـات اجرایــی و اعـالم اشـکاالت و مغـایرت                   
در .ھا و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنھا به طراح یا طراحان آن       ھا با یکدیگر یا بین نقشه ھا یا نقشهنقشه

.کار نیز اعالم شودصورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب
ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارھای اجرایی ساختمان از آغاز تـا پایـان کـار و ھمچنیـن اعـالم                        -٢-١-٧

ی            کار و ناظر ھماھنگ    توقف و شروع مجدد آن به صاحب    کننده و فـراھم نمـودن شـرایط نظـارت بــر عملیـات اجراـی
ساختمان برای آنھا به ویژه قسمتھایی از ساختمان کـه پوشـیده خواھنـد شـد و ایجـاد ھمــاھنگی در چـارچوب                                

.کننده و سایر ناظرانوظایف تعیین شده برای ناظر ھماھنگ
ت   ایمنی   اصولرعایت  -٣-١-٧ ت    آن و ھمچنیــن    پــیرامونو سـاختمانھای   کارگـاه    و حفاـظ زیســت مســایل   رعاـی

.محیطی کارگاه
ی   عملیــات  انجـام تمـامی      صـحت  -۴-١-٧  و ســاختمان، رعایــت ضــوابط   ملــی ســاختمان، رعایــت مقـررات        اجراـی

.مصوبھای ساختمان و نقشهپروانه مندرج در ، اجرای محتوایمقررات شھرسازی
اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار، ناظر مربوط و ناظر ھماھنگ کننده در ھر گونه تغییراتی در برنامه              -۵-١-٧

ی در ھرگونــه            تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کـار و طــراح مربــوط و مســؤول دفــتر طراـح
.تغییراتی در نقشه ھا یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا
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ف سـاختمان و معمــاران تجربــی دارای پروانــه                  استفاده از مھندسان و کاردانھای فنی رشته          -۶-١-٧ ھــای مختـل
. فنی ماھر دارای پروانه مھارت فنیاشتغال و کارگران، استادکاران و ھمچنین عوامل

ک     »نامهشرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل ھشتم این مجموعه شیوه                 «امضا-٧-١-٧ که جـزو الینـف
.کار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشدقرارداد منعقده بین صاحب

ک لـوح فشـرده از          )چــون ســاخت (تھیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شـده ســاختمان                 -٨-١-٧ و ـی
ربط ییدیه الزم از ناظران حقیقی ذی        معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و اخذ تا                  نقشه ھای 

.یا ناظر حقوقی
س از تأییــد مراجــع دارای    ت ناشــی از عملکــرد   ا خســارجــبران -٩-١-٧ ص دیگــر پــ خــود بــه صــاحب کــار یــا اشــخا

.صالحیت
ھای مصوب و ضوابط و        رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه                    -١٠-١-٧

.مقررات شھرسازی در اجرای کار
ھای قانونی صادره از سوی وزارت مسـکن و           مهشناھا و بخ  نامهرعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه          -١١-١-٧

.شھرسازی
اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مھندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حـد                        -١٢-١-٧

استانداردھای اعالم شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، که مراحل مختلف آن مـورد تاییــد             
ھــای مربــوط بــه کنــترل سـاختمان در پایـان ھــر مرحله از                ربط حسب رشته آنان باشـد و اخــذ تاییدیـه            ناظران ذی 

.ربطعملیات اجرایی از ناظران ذی
ھــای تکمیل دفترچه اطالعات ساختمان منضم به شناسنامه فـنی و ملکــی سـاختمان و اخـذ تاییدیــه                  -١٣-١-٧

.نامهشیوهربط جھت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم این مجموعهالزم از ناظران ذی
س از انجام مراحل فوقتحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب-١۴-١-٧ .کار پ
سشـود    کیفیت اجرای ساختمانی که به مســوولیت مجـری سـاخته مــی                    بیمه کردن  -١۵-١-٧ ١٨ مــاده    براســا

ت ســاختمان و یــا ارایــه تضـمین               ،  قانون  ٣٣نامه ماده   آیین نامـه کتـبی و      از طریق ارایــه بیمـه نامــه تضــمین کیفـی
س ضوابط و مقررات زیرکار یا صاحبقانونی، به نفع صاحب :کاران براسا

ش بیمه کیفیت اجــرای ســاختمان،                      -١-١۵-١-٧ مجریان مکلفند تمامی ساختمانھای احداثی خود را تحت پوش
.از طریق شرکتھای بیمه تخصصی قرار دھند

ش بیمه الزم است، استانداردھا، مقررات                   -٢-١۵-١-٧ معیارھای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوش
ھــای مصـوب   نامـه ھا و شیوه   ، چک لیستھا و نقشه     منضم به آن  مدارک فنی  پروانه ساختمان و      ملی ساختمان،    

.باشدمی
س از تحویــل ســاختمان توســط          مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بھره             -٣-١۵-١-٧ برداری و پ

شکار یا صاحبمجری به صاحب :ھای مختلف ساختمان به شرح زیر استکاران در بخ
.ھای ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال سازهالفـ 

. نمای ساختمان، حداقل پنج سالبـ 
.ھای رطوبتی ساختمان، حداقل پنج سال عایقتـ 
. تجھیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورھا، حداقل سه سالثـ 

مجریانی که ساختمانھای در دست احداث خود را به دالیل قابـل اسـتناد و قبولــی کــه مــورد تاییــد                   -١۵-۴-١-٧
ش بیمه کیفیت ساختمان قرار دھند                   مکلفند از طریــق ارایـه ضــمانتنامه       ،  سازمان استان باشد نتوانند تحت پوش

ھای موضوع  آن توسط سازمان استان تھیه و حداقل حاوی تضمین       بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ      
ی از دفـاتر اسـناد رسـمی مـورد تاییـد قـرار                        ھمین شیوه  ٣ـ١٦ـ٧بند  ت و در ســه نســخه تھیــه و در یـک نامـه اـس
.کاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایندگیرد به نفع صاحبان کار یا صاحبمی

ش    ٣شھرداریھا یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفنــد وـفق بند                         -٢-٧ قـانون برنامــه    ٣٠مـاده   »ب«بـخ
ی کشــور، ھنگـام صــدور پایـان              کــاران،  کــار یـا صـاحب    کــار سـاختمان از صــاحب     چھارم توســعه اجتمــاعی و فرھنـگ

.برداران بعدی بنمایندنامه کیفیت ساختمان، به نفع خریداران و بھرهدرخواست ارایه بیمه

ایـن مجموعـه     ١٨ھایی که مجری به تعداد کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد، طبق مفـاد مــاده              در محلـ٣ـ٧
.نامه باید عمل شودشیوه

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.در آن پیگرد قانونی دارد
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٨ماده 

:دفاتر مھندسی اجرای ساختمان

س  ـ  ١ـ٨  به   ، شرایط الزم برای اعطای صالحیت وتعیین ظرفیت اشتغال              ٣٣نامه ماده   آیین٢٠لغایت  ٩مواد  براسا
سنامهآیین٩دفاتر مھندسی اجرای ساختمان که به موجب ماده  .شوند به شرح زیراستمیاجرایی تاسی

س دفــتر توســط یــک نفــر از مھندســان             ـــ١ـــ١ـــ٨ س درخواســت تاســی  دفــتر مھندســی اجــرای ســاختمان براســا
ی                     رشته شـود و بایـد مجـوز       ھای معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال و صالحیت اجـرای سـاختمان تشـکیل ـم

.فعالیت از سازمان مسکن و شھرسازی استان دریافت نماید
س معمـار یـا            ئدفتر مھندسی اجــرای سـاختمان قـا            ـ٢ـ١ـ٨ ص مھنــد س    م بــه شـخ عمــران دارنــده پروانــه   مھنـد

 نیـز  اشتغال است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست و شخص مــذکور مسـوول دفـتر مھندســی اجـرای سـاختمان                            
.خواھد بود

س معمـار یــا         ــ ٣ــ ١ـ٨ س     مھنـد کــه از مھندســان    عمــران دارنــده مجـوز دفــتر مھندســی اجـرای سـاختمان          مھنـد
در مھندســی  ، در ارایـه خـدمات         ھای دیگر ساختمان، کاردانھای فنی و معماران تجربی به عنوان شـریک                   رشته

کــار یا       مسوول تمامی کارھای اجرایی انجـام شـده توســط آنــان در برابــر صــاحب                    ًدفتر استفاده نماید، خود راسا        
ص مــذکور در برابـر شـمول دفترنخواھـد                 مسوولیت  این موضوع رافع   باشد و کاران می صاحب  فنی و اجرایی اشخا

.بود
س معمار یا ـ٤ـ١ـ٨ س  مھند س دفتـر         ٣ــ ـ١ـ ٨عمــران و شـرکای موضــوع بنـد      مھند کــه مشــترکا نسـبت بـه تاسـی

ت شـده در دفـاتر اســناد رسـمی                                مھندسی اجرای ساختمان اقدام نمایند باید داری مشــارکت نامـه رسـمی ثـب
.کشور باشند

ت محـل  بایـد دارای    سـاختمان   اجـرای    دفتر مھندســی ـ٥ـ١ـ٨ .، مسـتقل از سـایر دفـاتر و دارای تــابلو باشــد      ثاـب
دفتر مراتــب را بــه طـور ھمزمــان حـداکثر ظــرف مـدت پـانزده روز بــه           محلمسوول دفتر موظف است درصورت تغییر      

.اطالع دھدو شھرسازی استان، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمانمسکن سازمان 

ـ٥ھای  شرح وظایف مسوول دفتر و شرح وظایف عمومی دفتر مھندسی اجرای ساختمان عینا مطابق بند                 ـ٢ـ٨
ی       شیوه  این مجموعه  ٦ـ٥و  ٥ ی اجــرا        نامه بــا تغییرنــام دفترمھندـس و طــراح بـه مجـری       طراحــی بــه دفترمھندـس

.باشدمی

ـ شرایط و حدود صالحیت دفاتر مھندسی اجرای ساختمان٣ـ٨
حداکثر زیربنای ھر یک از کارھای اجرایی مجریان دفاتر مھندسی اجــرای سـاختمان با توجـه بــه حـدود                                 -١-٣-٨

ش٥صالحیت مندرج در جدول شماره  .مترمربع می باشد٥٠٠٠ واحدھای مسکونی  اجرایدر بخ
س دارای مجـوز دفــتر در اجـرای گـروه          -٢-٣-٨ ھــای حدود صالحیت دفاتر مھندسی اجرای ساختمان بـرای مھنــد

ص حقیقــی وی در                 ساختمانی عبارت از ھمان حدود صالحیت اجـرای ســاختمان منــدرج در پروانــه اشـتغال شـخ
ی صـالحیت شــده            و حـدود    ٥ اســت بـه شــرح جـدول شـماره       رشته و تخصصی کــه در اجــرای سـاختمان بررـس

ی آنھــا                              ص حقیـق صالحیت کاردانھای فنی و معماران تجربی عبارت از ھمان حدود صالحیت مندرج در پروانه شــخ
.باشدنامه میاین مجموعه شیوه٩و ٨به شرح جداول شماره 

ھا مســتلزم داشــتن پروانه        اجرای کار ساختمان در یکی از رشته        ،قانون٤در مواردی که به موجب ماده     ـ ٣ـ٣ـ٨
ت از دارنـدگان پروانــه صــالحیت مربــوط          صالحیت مربوط می   باشد و مجری فاقد صالحیت مذکور باشد موظــف اـس

ش از کار استفاده نمایدیبرا . آن بخ
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 و حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی           شرکای دفتر در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته          ـ۴ـ٣ـ٨
.باشندمسوول دفتر، پاسخگو و مسوول میخود و اداره امور دفتر در برابر

:ـ ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی اجرای ساختمان٤ـ٨
اجـرای   دوره از آغــاز  گردد و شروع   میای تعیین دورهصورتساختمان به  دفترمھندسی اجرای   اشتغالظرفیتـ  ١ـ٤ـ٨

ش پایان       سـاختمان توســط ناظــر     کارساختمان به شھرداری یـا ســایر مراجـع صــدور پروانــه           ساختمان تا ارسال گزار
ش کننــده اســت، ـمـالک     ھماھنــگ ش     مقادیرظرفیــتســنج ٩و ٨، ٥شــرح جــداول   زمــانی بــه  اشــتغال در ھربــر

.شودمیتعیین

ش زمانیـ٥جدول شماره  . حدود صالحیت دفتر اجرای ساختمان و ظرفیت اشتغال آن در ھر بر

نامـه، در    ایـن مجموعـه شــیوه      ٥ ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی اجرای ساختمان، موضوع جدول شماره              ـ٢ـ٤ـ٨
مـدیره سـازمان      ھر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اجرای ســاختمان بـه پیشــنھاد ھیــات           

درصد و تعدادکار دفاتر مذکور حداکثر یک واحد نسبت به ظرفیــت و               ٢٠استان و تصویب ھیات سه نفره حداکثر تا         
ش یابدمی تواند٥جدول شماره تعدادکار مندرج در ش یا کاھ .افزای

ی   )بـه غــیراز رشــته مســوول دفــتر    (ھای دیگر ساختمان      در صورتی که مھندسان رشته     ـ  ٣ـ٤ـ٨ در دفــتر مھندـس
اجرای ساختمان به صورت شریک، اشتغال به کار داشـته باشــند ظرفیت اشـتغال ایـن گونـه دفــاتر بــه ازای ھـر                         

س رشته   ش            ٦٠درصد، و حداکثر تا      ١٥ دیگر ساختمان معادل       ھایمھند درصد ظرفیت دفتر اجرای ساختمان افزای
ھای دیگر ساختمان که ھمکاری آنان با دفتر به صورت              یابد، در چنین حالتی ظرفیت اشتغال مھندسان رشته         می

ش میظرفیت اشتغال نظارت یا درصد ١٥نیمه وقت باشد معادل  .یابدطراحی کاھ
ی ھـر                          مجری زمانی می   ـ ٤ـ٤ـ٨ ش پیشرفت فیزیکی عملیــات اجراـی تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که گزار

کننـده و    درصد باشد و مراتب مـورد تاییــد نــاظر ھماھنــگ           ٧٥یک از واحدھای ساختمانی در دست اجرای او برابر                  
.سازمان استان قرار گیرد

ک    شـده بـرای او، مســوولیت اجـرای       اشــتغال تعییـن   چنانچــه مجــری در حـدود ظرفیت       ـ ٥ـ٤ـ٨ ش از ـی ھمزمــان بیــ
ی        ساختمان یا مجتمع    ب  یـا مجتمـع سـاختمانی          باشـد در ھـر ســاختمان     ساختمانی را تقبل نماید، ملزم ـم حـس

س رشته معماری یا عمران یا کـاردان          پیچیدگی و حجم و ارتقاء کار، طبق نظر سازمان استان،               ی  یک نفر مھند فـن
احـداث بنــا    وقت، به عنوان مســوول اجــرای کارگـاه در محـل           یا معمارتجربی را به صورت تمام       ھای ذکرشده رشته  

.مستقرنماید
س کـار     است   دفتر مھندسی اجرای ساختمان    که مسؤول حقیقی ظرفیت اشتغال به کار مجریـ٦ـ٤ـ٨ ، براسـا

نمایــد ساختمان نیزفعالیت یا نظارت  طراحیبخواھنددر زمینه  شده وچنانچه  تعیینساختمانتمام وقت در دفتراجرای       
گ              اوبایدتمامی کارھای اجرایی در دست اقدام        کننـده دریـافت         بـه پایــان رسـیده و گواھــی الزم را از ناظرھماھـن

سنموده باشد و     طراحی ساختمان یا دفتر طرح و ساخت و اخـذ مجــوز از             نسبت به تشکیل دفتر مھندسی        سپ
.وزارت مسکن و شھرسازی اقدام نماید

ی سـاختمان و      این شیوه در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیتھای مندرج در           ـ٧ـ٤ـ٨ نامه، مقــررات مـل
باشد عدول نماید و یا مرتکب خالف شود ناظر یا ناظران            نامه می شرایط عمومی قراردادکه جزو الینفک این شیوه        

س و با تعییـن فرصت مناسب رعایت مــوارد ذی                   ذی ربـط را از وی خواھنــد      ربط خالف را به مجـری ساختمـان منعک
ربط موارد خالف را با ذکر دلیل بـه       درصورت عـدم تمکین مجری به دستورات ابالغی، ناظر یا ناظران ذی          .خـواست

ش                             ناظر ھماھنگ  س نموده و نامبرده موارد را به سازمان استان و مرجع صدور پروانــه سـاختمان گــزار کننده منعک
ھا و مشخصات فنی     کننده با مجری با توجه به نقشه         حل اختالف نظر ناظر، ناظران و ناظر ھماھنگ          .خواھد نمود 

 و یا مجموعه ساختمانی، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین کننده                          مجتمعمصوب ساختمان یا     
.استنظر بین ناظر و مجری در فصل چھارم ذکر شدهنحوه رفع اختالف.خواھد بود

باشـند،    مرجع نظارت بر کار مجری، ناظران دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شھرسازی می                   ـ٨ـ٤ـ٨
نمایــد و وزارت مســکن و شھرسـازی نـیز بــر انجـام امـور                 نظارت مــی   سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق        

.ساختمانی نظارت عالیه خواھد داشت

مھندســان رشـته ھـای تأسیسـات مکـانیکی و تأسیســات                :دفاتر مھندسی اجرای تأسیســات سـاختمان        -۵-٨

پایه ارشد١پایه ٢پایه ٣پایه پایه مھندسی
حداکثر تعداد طبقات مجاز از روی 

بدون محدودیت٥١٠٢٠شالوده

حداکثر ظرفیت اشتغال به کار 
س مساحت زیربنا در ھر  براسا

مجموع کارھای در (مقطع زمانی 
)دست اجرا

١٢٠٠٣٠٠٠۴٠٠٠۵٠٠٠

حداکثر تعداد واحد ساختمانی 
٢٣٣٣ھمزمان
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برقی ساختمان دارای پروانه اشتغال اجرای تأسیسات ساختمان، به صورت انفرادی یا جمعی می توانند نسبت                
س و اخـذ مجـوز دفــتر مھندســی اجـرای تأسیسـات سـاختمان اقـدام نمایند ، دفـاتر مھندســی اجــرای                            به تأسی
ســاختمان در انجــام امــور تأسیســات مکــانیکی و تأسیســات برقــی ســاختمان مکلفنــد جھــت اجــرای کارھــای            
ب مــورد از مھندســان دارای پروانـه اشــتغال به کــار اجــرای              ت اقـدام خــود حـس تأسیسات ســاختمانھای در دـس
تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و با رعایت حدود صالحیت آنھا استفاده به عمل آورند و ھمچنین مخیرنـد            

.به جای مھندسان تأسیسات از دفاتر اجرای تأسیسات ساختمان موضوع این فصل استفاده نمایند
شرایط الزم برای اعطای صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی اجرای تأسیسات سـاختمان                        -١-۵-٨

س شده یا می شوند و نحوه انتخاب مسؤول دفتر اجرای تأسیسات               ٩که به موجب ماده     آئین نامه اجرایی تأسی
سات سـاختمان و شـرح وظـایف عمومــی                      ساختمان و شرح وظایف و حدود اختیارات مسـؤول دفـتر اجـرای تأسی

این مجموعه شیوه نامه بـا تغییـر             ۶-۵و۵-۵،  ١-۵دفاتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان عینًا مطابق بند              
نام دفتر مھندسی طراحی به دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان و مجری تأسیسات به جای طراح می                  

.باشد
:حدود صالحیت دفاتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان-٢-۵-٨
ک از          -١-٢-۵-٨ ص حقیقــی ھـر ـی حدود صالحیت دفاتر مذکور ھمان حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال شخ

ص صالحیت شده اند می باشد .شرکای دفتر در رشته و تخصصی که تشخی
ی مربـوط بـه رشـته و حــدود صـالحیت                        -٢-٢-۵-٨ شرکای دفتر عالوه بر مسؤولیتی که در قبـال خـدمات تخصـص

مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند، مشترکا نیز نسبت به اداره امــور دفـتر و ھمــاھنگی در ارایــه تمامــی               
س شــرح خـدمات مھندسـان                    خدمات اجرای تأسیسات ساختمان مورد درخواست مجری، به نحو احسن و براسا

.رشته ھای ساختمان مسؤول بوده و پاسخگوی تعھدات دفتر درقبال مجریان ساختمان می باشند
ظرفیت اشتغال دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان-٣-۵-٨
ش مقـادیر آن عبـارت از                         -١-٣-۵-٨ ظرفیت اشتغال دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان کـه مــالک ســنج

ش زمانی است می باشد به شرح جدول شماره                 این مجموعه شیوه    ۵سطح زیربنا و تعداد کار اجرایی در یک بر
.گرددنامه تعیین می

ش ظرفیت اشتغال ھر یک از شرکای دفتر مھندسی اجرای تأسیسات -١-۵جدول شماره  درصد افزای
.۵ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر یک نفره، موضوع جدول شماره 

ردیف

ش    ـــــــ مــــــــوارد افزاـی
ترکیـــــــب

ظرفیـــــــت اشـــــــتغال   
ھـــــای طـــــراح  رشـــــته
حقوقی

ش درصد افزای

طراح حقوقی

درصد 
ش افزای

در صورت 
ھمپایه 

بودن پروانه 
اشتغال

درصد 
ش افزای

در صورت 
ش  حضور بی
از یک نفر در 

ھر رشته

مجموع 
درصد 

ش  افزای
ظرفیت 
اشتغال

١
از رشته ھای یک رشته 

تأسیسات برقی یا 
تأسیسات مکانیکی

٢٠ـــ١٠١٠

٢
از رشته ھای  رشته دو

تأسیسات برقی و 
تأسیسات مکانیکی

٢٠١٠١٠۴٠

٣
از رشته ھای نفرسه

تأسیسات برقی و 
تأسیسات مکانیکی

٣٠١٠١٠۵٠

٤

از رشته ھای چھار نفر
تأسیسات برقی و 

تأسیسات مکانیکی از ھر 
رشته دو نفر

۵٠١٠١٠٧٠
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.نفر می باشد١٠حداکثر تعداد شرکای ھر دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان -٣-٣-۵-٨
در صورت ارتقای پایه ھر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال حقیقی آنان ھمپایـه می باشـد، ضــریب                     -٤-٣-۵-٨

ش نخواھد یافت٢مربوط به ھمپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره  .کاھ
ایــن ١-۵ظرفیــت اشــتغال دفــاتر مھندســی اجــرای تأسیســات ســاختمان، موضــوع جــداول شــماره              -٥-٣-۵-٨

، در ھر استان با توجه به شرایط استان و تعـداد دارنــدگان صـالحیت در رشــته ھـای مختـلف                              نامهمجموعه شیوه 
ش یــا     ٢٠تواند به پیشنھاد ھیات مدیره سازمان استان و تصویب سه نفـره حــداکثر تــا             ساختمان می  درصـد افـزای

ش یابد .کاھ
ت حرفـه ای، خــارج از حـوزه دفتــر                     -٦-٣-۵-٨ شرکای دفتر مھندسی اجرای تأسیسات ساختمان مجاز به فعالـی

.مھندسی خود نیستند

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.در آن پیگرد قانونی دارد
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:٩ماده 

مجریان حقوقی 

ی  کشور عمومی بودجه ساختمانی که بودجه آن از محل          ھایھا و مجموعه   ھا، مجتمع  اجرایی ساختمان   خدمات  ارایه   باشــد نـم
ی   عمومی غیردولتی که دارای ســابقه       دولت، تعاونی و دفترفنی موسسات و نھادھای        و وابسته به    خصوصییشرکتھاتوسط اجراـی

ــمول ذکرنـــام شـــده      در ــالحیت و         آییـــن١٥و ١٤اـنــد موضـــوع مـــواد     ســـاختمان بـــوده و مـش ــه اجرایـــی، منـــوط ـبــه احرازـص ناـم
ساشتغال از وزارتظرفیتتعیین .باشدشرایط زیرمیمسکن و شھرسازی براسا

ـ شرایط احراز صالحیت١ـ٩
س آن                                       ـ١ـ١ـ٩ سیده و تاســی  شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتی به ثبــت ر

س واحد سازمانی فنی خــاص                  مؤسسه و   .در روزنامه رسمی کشور آگھی شده باشد         نھاد عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسی
.دار رسیده باشدبرای اجرای ساختمان نموده و تشکیالت سازمانی آنھا به تصویب مراجع صالحیت

.موضوع شرکت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشدـ ٢ـ١ـ٩
.شخص حقوقی عضو سازمان استان باشدـ ٣ـ١ـ٩
یا واحد فنی مؤسسه و نھاد عمومــی غیردولــتی بایــد دارای پروانـه اشــتغال                 مدیره شرکت  حداقل دو نفر از اعضای ھیات      ـ  ٤ـ١ـ٩

اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته ھای معماری و عمران و نفر بعدی نیزمی تواند در یکی از رشته ھای تأسیسات برقی                             
یا تأسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند و درخصوص مؤسسات                               

ت                       و نھادھای عمومی غیردولتی حداقل دونفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان مشابه فوق و به طــور تمــام وـق

.اشندبدر دفتر واحد فنی اشتغال به کار داشته 

ـ حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی٢ـ٩

س سابقه کار حرفه           مدیره و شاغالن و با توجه به پایه           ھیات یای و توان فنی و اجرایی اعضا         حدود صالحیت مجری حقوقی براسا
پروانه اشتغال آنان به چھار پایه سه، دو، یک و ارشد درجه بندی شــده و نحـوه اعطـای صــالحیت و تعییـن ظرفیــت اشـتغال آنـان                           

س جدول شماره  .شودتعیین می۶براسا

ش زمـانی بــه        ظرفیت اشتغال مجریان حقوقی و سایر شرایط الزم برای اخذ پروانه و تعیین حدود صالحیت                ـ  ١ـ٢ـ٩ آنـان در یــک بـر
.خواھد بود۶شرح جدول شماره 

ش و حداکثرھای سه، دو، یک و ارشد  حدود صالحیت مجریان حقوقی در پایهـ۶جدول شماره   ظرفیت اشتغال آنان در ھر بر
.زمانی
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شتغال یکی از اعضـای                                            * ی کـاردانی، پایـه پروانه ا مالک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارنـدگان پروانـه اشـتغال به کــار حقوـق
طبقــه روی شـالوده      دو تا سه  طبقه روی شالوده، دارنده پایه     ٤یک تا  ترتیب که دارنده پایه  به این .مدیره معمار یا عمران است   ھیات

.ساختمان اقدام نمایدتواند نسبت به اجرایو دارنده پایه سه تا دو طبقه روی شالوده می
ش احداث واحدھای مسکونیـ٢ـ٢ـ٩ .مترمربع می باشد۵٠٠٠حداکثر زیربنای ھر یک از کارھای اجرایی مجریان حقوقی در بخ

 با توجه به حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به ھر علتی که اجــرای سـاختمان،                      ـ٣ـ٢ـ٩
ی از مجریان بــه عنـوان مجـری مــادر توســط                                مجتمع یا مجموعه ساختمانی توسط دو یا چند مجری انجام پذیرد در ایــن مـوارد یـک

 اجـرای عملیــات سـاختمان را برعھــده خواھنـد داشــت، بدیــن           مشـترکاً   کار تعیین شده و با ھمکاری سایر مجریان حقوقی           صاحب

 و سـایر مراجـع قانونــی       کـار  انکار یا صــاحبترتیب که سایر مجریان، در برابر مجری مادر مسوول بوده و مجری مادر در برابر صاحب             
ســاختمان یــا مجتمــع یــا مجموعــه ســاختمانی نظــیر مســایل مــالی، حفــاظتی،          اجرایــی  پاســخگوی تمــامی مســایل   مســؤول و    

. ، این موضوع رافع مسؤولیتھای سایر مجریان ھمکار نخواھد بودانضباطی، امنیتی، ایمنی و حقوقی آن خواھد بود

ھای ساختمانی در دســت اجـرای خـود را          تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که یکی از پروژه         مجری حقوقی زمانی می     ـ٤ـ٢ـ٩
ش پایان کار ساختمان به .کننده رسیده باشد ناظرھماھنگ و مرجع صدور پروانه ساختمانبه تایید پایان رسانده و گزار

این مجموعه شیوه نامه که نسبت به تکمیل شاغالن تخصصی خود اقــدام نماینـد                   ۶مجریان حقوقی موضوع جدول شماره       -٣-٩
ش خواھد یافت س شرایط زیر افزای .و مراتب مورد تأیید مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گیرد، ظرفیت اشتغال آنان براسا

ش بیـنی شـده در جـدول شـماره                 ١و ٢،  ٣در پایه ھای    مجریان حقوقی   ـ  ١ـ٣ـ٩ ت اجرایــی    ۶می توانند عالوه بر ظرفیت پی فعالـی

با رعایت حدود صالحیت آنان به عنوان عضو ھیات مدیره یــا               ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و                  
مترمربـع ظرفـیت خـود را بـه          ٢٠٠، معــادل  و با درنظرگرفتن ھر امتیــاز        ٧شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره         

ش و از وزارت مسکن و ١٢٠٠٠٠و ۶٠٠٠٠، ٢٠٠٠٠ترتیب  .شھرسازی مجوز دریافت نمایندمترمربع افزای
ش بیـنی شـده در جـدول شـماره                -٢-٣-٩ ت اجرایــی    ۶مجریان حقوقی در پایه ارشد می توانند عالوه بر حداکثر ظرفیت پی فعالـی

ص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صالحیت آنان به عنـوان عضـو ھیـات مـدیره یــا                          ساختمان، با اضافه نمودن اشخا

ت خـود را       ٢٠٠، معــادل   و بـا درنظرگـرفتن ھـر امتیــاز        ٧شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جـدول شــماره                مترمربـع ظرفـی
ش و از وزارت مسکن و شھرسازی مجوز دریافت نمایند .افزای

 دارای پروانه اشتغال، شاغل در مجری حقوقــی اعـم               قیی حق انجدول امتیازبندی پایه پروانه اشتغال مجری          -٧جدول شماره   
فـنی و    واحــد غیردولتی، مسوول     عمومی نھادھای و  موسساتمدیره، مدیرعامل و شاغالن درشرکت و درخصوص    اعضای ھیات از 

ص حقیقی با صالحیت مجری دارند .شاغالن آن که پروانه اشتغال شخ

ی                        -٣-٣-٩ تواننـد،   حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد تمامی قلمرو جغرافیــایی کشـور بـوده و در حـدود صــالحیت خـود ـم

ش تعداد اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به عنوان عضو ھیات مدیره یـا شـاغل تمـام وقــت در شــرکت، بــا                                  متناسب با افزای

س پایه پروانه اشتغال مھند
پایه پروانه اشتغال 

کاردان فنی 
پایه پروانه اشتغال معمار 

تجربی 

١٢٣١٢٣١٢٣ارشدپایه

٣٢٢٨٢۴٢٠١٦١٢٨٨٦٤امتیاز
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آئین نامه اجرایی قانون از معاونت نظام مھندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شھرسـازی مجـوز                   ٢٢ماده  ٢رعایت تبصره    

.دریافت نمایند
.نمایدساختمان استفادهرشتهمھندسان ھفتساختمانی از تمامیحقوقی مکلفند دراجرای مجموعهمجریان-۴-٣-٩

.نمایندبردار استفادهنقشهمھندسانتطبقه و بیشترازخدما٩ساختمانھای حقوقی مکلفنددراجرایمجریان-۵-٣-٩

باشــند از دارنــدگان پروانــه      که فاقد صــالحیت در آن رشــته           ایمجریان حقوقی مکلفنـد در اجـرای کارھـای خـود در رشــته              ـ  ٦ـ٣ـ٩
ص در مقابـل مجریان سـاختمان                                       اشتغال یا دفاتر مھندسی دارای صالحیت در آن رشته استفاده نمایند، در این صورت، این اشخا

.مسوول کارھای انجام شده در رشته خود خواھند بود

ـ مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی ۴ـ٩

دار شود، مسوولیت حسن انجام کار ساختمان، بر عھـده          ای را عھدهدر مواردی که مجری حقوقی مسوولیت اجرای پروژه          ـ١ـ۴ـ٩
ی                 مدیر ص موسسات و نھادھای عمومی غیر دولتی، برعھده مسوول واحد فـنی ـم باشــد و ایـن مســوولیت رافــع        عامل و در خصو

مسوولیت ھر یک از شاغالن در شرکت یا واحد فنی که اجرای تمام یا بخشی از ساختمان به آنھا محول گردیـده اســت نخواھــد                       

.بود
ص حقیقی شاغل در مجری حقوقی منجمله ھیات مدیره و مدیرعامل               ـ٢ـ۴ـ٩ ص موسسـات و         و در   و شاغالن  تمامی اشخا خصـو

شخص حقیقــی خـود              و شــاغالن نمــی آنان    مسوول واحد فنی  مدیران و نھادھای عمومی غیردولتی،      ت اشــتغال  تواننـد از ظرفـی

.در این خصوص سازمان استان مکلف است کنترل الزم را بعمل آورد.جداگانه استفاده نمایند
س رشته معماری یا عمران                            -٣-۴-٩ مجری حقوقی موظف است برای اجرای ھر یک از کارھای در دست اقدام خود یک نفر مھند

س     دارای پروانه اشتغال مھندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسوول کارگاه، بـه کــار بگمـارد و وی را بــه صـاحب                            کـار، مھنــد

کننده حقیقی یا مدیرعامل ناظر حقوقی، سازمان استان، شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفــی                                 ناظر ھماھنگ 
.نماید

ص حقیقی شاغل در آن از ادامه کار انصراف حاصل نماینـد یــا بازماننــد حداکثـر                                  ـ۴ـ۴ـ٩ مجری حقوقی موظف است چنانچه اشخا
ص بــا ھمــان صــالحیت و ظرفیــت اشــتغال بــه ســازمان مســکن و                    ظــرف مــدت پــانزده روز نســبت بــه معرفــی جــایگزین آن اشــخا

.شھرسازی استان اقدام نماید

ی                        ـ۵ـ۴ـ٩ چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سـلب صــالحیت قانوـن

گ کننــده متوقــف شــده و شــروع                               مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دسـتور ناظر ھماھـن
کننده موظف است   در اینگونه موارد ناظر ھماھنگ     .مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواھد بود               

مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم نماید و مرجــع       استان،  صالحیت، مراتب را به سازمان     مجری صاحبپـروژه بدون  در صـورت ادامـه
.مجری جدید جلوگیری بعمل خواھد آوردکار تا معرفیصدور پروانه ساختمان از ادامه

ی    در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیتھای مندرج در این شیوه             ـ۶ـ۴ـ٩ نامه، مقررات ملــی ســاختمان و شــرایط عموـم

ربــط خـالف را بــه مجــری     باشد عدول نمایــد یـا مرتـکب خـالف شــود نـاظر یــا نـاظران ذی            نامه میقراردادکه جزو الینفک این شیوه  

س و با تعییـن فرصت مناسب رعایت موارد ذی          ستورات                    .ربط را از وی خواھند خــواست      منعک در صورت عـدم تمکیـن مجـری بـه د
مرجع صدور پروانه ساختمان و سـازمان اسـتان بـه طـور              ، به کننده ابالغی ناظر، وی موارد خالف را با ذکر دلیل به ناظر ھماھنگ         

ی     کننده و مجری بــا توجـه به نقشـه        حل اختالف نظر بین ناظر، ناظران، ناظر ھماھنگ          .نمایدکتبی اعالم می  ھــا و مشخصــات فـن

.نامه ذکر شده استمصوب ساختمان یا پروژه یا مجموعه ساختمانی، در فصل چھارم این مجموعه شیوه
باشد، سازمان اســتان نیـز     مرجع نظارت بر کار مجری، ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شھرسازی می                  ـ٧ـ۴ـ٩

ص فوق نظارت می .نماید و وزارت مسکن و شھرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواھد داشتبر عملکرد اشخا

ش از کار، اجرایدر صورتی که صاحبـ٨ـ۴ـ٩ درصد مـدت منــدرج در قــرارداد بــه تاخیـر       ١٥پروژه را بدون قصور مجری به ھر دلیل بی
س از  مذکور    موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت         ، بیاندازد   کننده کتبا به سازمان استان، مرجع صدور         تایید ناظر ھماھنگ   پ

کـار در خصــوص نحـوه ادامـه         مابین مجری و صاحب    شود، و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد فی            می  اعالمپروانه ساختمان 
.االجرا خواھد بودنماید و نظر او برای طرفین الزمکار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری توسط مجری اتخاذ تصمیم می

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد قانونی 

.دارد
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سکن ـ مجریان انبوه١٠ماده  ساز م

تـوان جـذب ســرمایه، تــوان مــدیریت منـابع و اسـتفاده از فناوریھـای نـوین در ســاخت و ســاز                             مجریانی که خود صاحب کار بوده و       
سیاستھا «ھای ساختمانی را دارند، به استناد آئین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و نیز مصوبه                             مجموعه

ـھ مــورخ  ١٥٥١١ت  /١٢٣٠٣٨ابالغی به شماره    »و خط مشی ھای سازماندھی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن                   

ھیأت محترم وزیران می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صالحیت و دریافت پروانه اشتغال از وزارت                              ١/١١/١٣٧٥
.مسکن و شھرسازی بنمایند

ایـن   ٩سـاز طـبق ھمــان حــدود صـالحیت اشـخاص حقوقــی منـدرج در مـاده                  حدود صالحیت فنی و تخصصی مجریان انبـوه        ـ  ـ١٠١
.باشدسازی به شرح زیر مینامه و سایر شرایط مربوط به انبوهشیوه

سکنـ عوامل بررسی صالحیت و تعیین پایه مجریان انبوهـ١٠٢ :ساز م
.و جداول آن٩ داشتن شرایط مندرج در مفاد ماده ـ١ــ١٠٢

ای و توان مدیریت منابع شامل توان جذب سرمایه، مدیریت منـابع، اســتفاده از فناوریھــای                     داشتن سابقه فعالیت حرفه    -٢-٢-١٠

.نوین در جھت ارتقا کیفی و کمی ساخت و سازھا و مستند سازی تجربیات کارھای اجرایی
ھــای ھــای آسایشــی، رفـاھی و کـارکردی ســاختمان            تـامین جنبــه    :عملکرد موفق در جلب رضایت بھره برداران شـامل          -٣-٢-١٠

.سازھاواحداث شده، تامین فضاھای مناسب داخلی به لحاظ کمی و کیفی، طرح مناسب معماری و کیفیت ساخت

سکنـ نحوه بررسی صالحیت و تعیین پایه مجریان انبوهـ١٠٣ :ساز م

ایـن   ٩بـا داشـتن شـرایط مـاده          ٤ــ ١٠سـاز و احــراز شــرایط منـدرج در بنـد            بررسی صالحیت و تعییــن پایـه مجریـان انبـوه         ـ١ــ١٠٣
شخاص زیر کــه ھرکــدام دارای پروانــه اشــتغال در                      نامه توسط کمیته بررسی صالحیت و تعیین پایه انبوه          شیوه سازان متشکل از ا

.یکی از رشته ھای اصلی ساختمان می باشند، مورد بررسی خواھد گرفت

س سازمان مسکن و شھرسازی استان )الف س کمیته(ریی ).ریی
س سازمان نظام مھندسی ساختمان استان)ب .ریی

.معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی)پ

س ھیأت مدیره انجمن صنفی ابنوه)ت .سازان استانریی
.یک نفر به انتخاب ھیات مدیره سازمان استان)ث

.سازان استانیک نفر به انتخاب ھیأت مدیره انجمن صنفی انبوه)ج

س کانون کاردانھای فنی ساختمان استان)چ رئی
س کمیته رسمیت می         ٤جلسات کمیته با حضور حداقل      ـ  ٢ــ١٠٣ رای مواـفق   ٤گـیری اخــذ    یابــد و بـرای تصــمیم     نفر با شرکت ریی

.الزامی است

س                                  -٣-٣-١٠ ی اسـتانداری و رئـی داشتن پروانه اشتغال مھندسی یا کاردانی برای اعضای کمیته مذکور بــه غـیر از معــاون عمراـن
.سازمان مسکن وشھرسازی استان الزامی است

:ـ چگونگی احراز ھر یک از عوامل بررسی صالحیت و تعیین پایهـ١٠٤
.و بندھا و جداول آن٩احراز شرایط مندرج در ماده ـ ١ـ٤-١٠

سـاز توسـط      ای و توان مدیریت منابع و احراز شرایط از طریق بررسی ســابقه فعالیــت مجریـان انبـوه                       سابقه فعالیت حرفه      ـ٢ــ١٠٤
.انجام خواھد پذیرفت»١«ربط و از طریق تکمیل پرسشنامه کاربرگ شماره کمیته ذی

برداران از طریــق نظرسـنجی از سـاکنین ســاختمانھا بـا تکمیــل دفترچـه نظرسـنجی               عملکرد موفق در جلب رضایت بھره   ـ٣ــ١٠٤

ش عملکــرد کیفیــت توســط کمیتــه ذکــر                     که توسط ھر بھره   )٢کاربرگ شماره    ( ش گستر بردار تکمیل خواھد گردید با استفاده از رو
درصـد ســاکنین سـاختمانھا یــا         ٢٥ھای مذکور باید به نظرخواھی حداقل           پرسشنامه.شده در باال مورد ارزیابی قرار خواھد گرفت          

ی                .ھای ساختمانی برسد   ھا و یا مجتمع  مجموعه ی صـالحیت و تعییــن پایــه ـم تـوان ھــر یــک از     در صورت نیاز با نظــر کمیتـه بررـس
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.ھا را به طور جداگانه به یک خانوار ساکن تحویل داد که در این صورت نظرات کلیه ساکنین اخذ خواھد شدپرسشنامه

:ھابندی امتیاز پرسشنامهـ نحوه جمعـ١٠٥

س کاربرگ شماره            ساز، برای ھر   امتیاز واحد انبوه    ـ١ــ١٠٥ و ٢،  ١ھــای شــماره   کاربرگ(٣مجتمع یا مجموعه ساختمانی براسا

ش )ذکر شده است١٠در انتھای ماده ٣ .گردداین کاربرگ منظور می»الف«، با استفاده از کاربرگول زیر محاسبه و در جدول بخ

س از محاسبه امتیاز تک       ش مــذکور، از حاصــل جمـع امتیــاز کــل مجتمـع        ھا یـا مجموعـه    تک مجتمع پ ھــا یــا ھــای ســاختمانی بــه رو

سـاز قــرار خواھـد       امتیاز مـذکور، مبنــای احـراز پایـه مجــری انبـوه           .آیدساز بدست می  ھای ساختمانی، امتیاز مجری انبوه        مجموعه
امتیـاز و پایـه ارشـد برابـر           ١٨٠٠امتیـاز، پایـه یــک برابـر         ٥٠٠گرفت به طوری که حداقل امتیاز الزم برای احراز شرایط پایه دو برابــر            

.امتیاز باشد٣٠٠٠

شـ١٠٦ :ساز مسکن کار صدور گواھی بررسی صالحیت مجریان انبوهـ گرد

سازی برای اخذ پروانه اشتغال و تعیین حدود صالحیت و پایه مورد نظر خــود بـه دبیرخانه کمیتـه                           متقاضیان مجری انبوه  -١-٦-١٠

سبت                        بررسی حدود صالحیت و تعیین       پایه انبوه سازی که در محل سازمان مسکن وشھرسازی استان استقرار دارد مراجعــه و ن
ھــا، جـدول ھـا و اطالعـات الزم اقـدام              و کـاربرگ  ٩به دریافت مدارک مربوط به شرایط الزم برای احراز مجری حقوقی موضوع ماده                   

س از تکمیل آنھا ھمراه سایر مدارک درخواستی به دبیرخانه فوق تحویل می .نمایندنموده و پ

ش نامه و استخراج اطالعات آن، مقدمات بازدید از ساختمان             -٢-٦-١٠ ی  دبیرخانه با بررسی پرس ش را فــراھم ـم ھای مــورد گــزار
.نمایدھا اعزام میسازد و ارزیاب یا ارزیابان کمیته رابرای احرازاطالعات داده شده وارزیابی پروژه

ی را محاســبه و                           -٣-٦-١٠ ش شده از سوی ارزیاب یـا ارزیابـان، پایـه متقاـض ش نامه و اطالعات گزار س از بررسی پرس دبیرخانه پ

ش می دھد .برای بررسی و تایید به کمیته بررسی صالحیت و تعیین پایه گزار
ص تعییــن                      ـ  ٤ــ١٠٦ ی مـدارک و اطالعــات ارســالی از ســوی دبیرخانــه در خصــو س از بررـس کمیته بررسی صالحیت و تعیین پایه پ

صالحیت و پایه متقاضی اتخاذ تصمیم نموده و مدارک الزم را برای صدور پروانه اشتغال به سازمان مسـکن و شھرســازی ارســال                              
.داردمی

ســاز درپایــه ارشــد توســط معاونــت نظــام مھندســی واجــرای ســاختمان وزارت مســکن و               پروانــه اشــتغال مجــری انبــوه   ـــ٥-٦-١٠

.گرددشھرسازی صادر می
ـخ نامــه ھــا و کاربرگھــا، بررســی                               -٦-٦-١٠ ـالحیت وظیفــه جمــع آوری اطالعــات، ارســال پاـس دبیرخانــه کمیـتـه بررســی ـص

ش ش نھایی به کمیته موصوف را داردنامهپرس .ھای ارسالی، اعزام ارزیاب و یا ارزیابان بازدید کننده وتنظیم و ارایه گزار

به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضیان پروانه اشتغال به نحوه بررسی صـالحیت و تعییـن پایـه، کمیتـه ای در سـطح                                   -٧-٦-١٠
س ھیات مدیره کانون انجمن صنفی انبوه                            س سازمان و ریی سازان مســکن   ملی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن و شھرسازی، ریی

ی                             تشکیل ونتیجه بررسی راجھت اتخاذتصمیم به معاونت نظام مھندسی واجرای ساختمان وزارت مسکن وشھرسازی اعـالم ـم

.نماید

شنحوه جمع-٧-١٠ :ھانامهبندی امتیاز پرس

.تعیین میزان تجربه کارھای اجرایی متقاضی مجری انبوه ساز یا مجموعه تجربه کار مدیران آن-١-٧-١٠
س کاربرگھا، جدول ھا و اطالعات ارایه شده-٢-٧-١٠ تعیین مجموع امتیازات متقاضی انبوه سازی براسا

س اطالعات تکمیل شده-٣-٧-١٠ .جمع بندی امتیازات متقاضی انبوه سازی و بررسی حدود صالحیت و پایه آنھا براسا

.ساز اتخاذ تصمیم کمیته بررسی صالحیت و پایه بندی در خصوص امتیازات مجری انبوهـ٤ــ١٠٧

از زمانی که متقاضی اخــذ صــالحیت انبـوه ســازی مــدارک، کاربرگھــا، جـدول ھـا و اطالعـات تکمیــل شـده خـود را تحویــل                                 ـ  ٨-١٠

ش آن به سازمان مسکن و شھرسازی استان نباید از مدت                                       دبیرخانه کمیته مذکور می نماید تا ارسال نتیجه تصمیم کمیته و گزار
.یکماه تجاوز نماید

س شیوهــ١٠٩ ش  مجری انبوه ساز موظف است براسا ش نامه پی ش و پی خرید واحــدھای مســکونی و اخــذ مجـوز مربــوط که          فرو

ش خریداران را بنمایدابالغ میتوسط وزارت مسکن و شھرسازی .شود رعایت کامل حقوق پی

.مجریان حقوقی است٤-٩مسکن عینًا ھمان مقررات مندرج در بند مقررات حاکم بر فعالیت مجریان انبوه ساز-١٠-١٠

س دارای           ھا یا پروژه ساز موظف است به تعداد ساختمانھا یا مجتمع        مجری انبوه-١١-١٠ ھای در دست اجرای خود یک نفـر مھنـد
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.پروانه اشتغال به کار را به عنوان مسوول کارگاه به کار بگمارد

تواند مسوولیت اجرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی جدیـدی را به عنــوان                     مجری انبوه ساز در صورتی می      -١٢ـ١٠

کـاری   ھای ساختمانی در دست اجرای وی بـه پایــان نازک               ھا یا مجموعه   مجری انبوه ساز بپذیرد که یکی از ساختمانھا یا مجتمع            

.رسیده باشد و مراتب مورد تایید ناظر ھماھنگ کننده قرار گیرد

ھــای سـاز از حـدود وظــایف و مســوولیتھای منــدرج در آن و شــرح خـدمات مھندسـان رشــته                        در صورتی که مجریـان انبــوه        ١٣-١٠
قـانونی وزارت      ھایاالجرا عدول نمایند یا مـرتکب خالف شوند و یا به ابالغیه           ھای الزم نامهساختمان و سایر ضوابط مقررات و شیوه     

ای، انضـباطی   اجرایی، به تخلفات حرفه   نامهآیین٢٣ماده  »ج«و بند   ٩١و ٨٥توجه ننمایند، به استناد مواد       مسکن و شھرسازی 

.و انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواھد شد

ش عملکردکیفیت  ستر ش گ )QFD(ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به رو

ی                        این جدول برای ھر پروژه احداث شده توسط مجری انبوه               ( ساز تکمیل و به انضمام مدارک مثبته تحویل دبیرخانـه کمیتـه بررـس

.)گرددصالحیت می

س پروژه١ (ـ مقیا )امتیاز٢٥حداکثر :

الفـ  تعداد کل واحدھای مسکونی 

ش از )امتیاز١٥(واحد ١٥٠تا ١٠١، از )امتیاز١٠(واحد ١٠٠تا ٥١، از )امتیاز٥(واحد ٥٠تا ١٠ )امتیاز٢٠(واحد ١٥٠، بی
...............................................امتیاز

بـ  متوسط زیربنا 

)بدون امتیاز(، عدم رعایت الگوی مصرف مسکن )امتیاز(رعایت الگوی مصرف مسکن 
.................................................امتیاز

(ـ طول دوره ساخت ٢ )امتیاز١٥حداکثر :

..........................طول دوره ساخت به ماه....................کارتاریخ پایان..........ـ تاریخ اخذ پروانه
)امتیاز١٥(ماه ٢٤ـ طول دوره ساخت کمتر از 

)امتیاز١٠(ماه ٣٦تا ٢٤ـ طول دوره ساخت بین 
ش از  )امتیاز٥(ماه ٣٦ـ طول دوره ساخت بی

:.......................................................امتیاز 

:ـ توان جلب سرمایه و مدیریت منابع٣
ش معمول در بازار  ش به رو ش فرو )امتیاز٥(ـ استفاده از پی

ش متری(گذاری متری مسکن ـ استفاده از طرح سرمایه (فرو )امتیاز١٠)

ش حسابی از بانک مشارکت کننده به شرح پیوست  )امتیاز١٠(ـ در صورت ارایه گواھی خو
:............................................امتیاز

١کاربرگ شماره 
..............پروانه شماره

پروژه...........از تعداد

ساز ای و مدیریت مجری انبوهھای حرفهـ جدول سابقه فعالیت١

ـــــــــــــــــــروژه    نـــــــــــــــــــــــام:.................................نـــــــــــــــــــــــام پــــ
:................................................سازنده 

:..........................................محـل پـروژه   :...........................تـاریخ تکمیـل    
.....

٢کاربرگ شماره 

..............پروانه شماره
پروژه...........از تعداد

مجتمع مسکونیبھره برداران ـ امتیاز نظرسنجی از ٢

ــــــــــــــل پـــــــــــــــروژه    نـــــــــــــــام  :.....................................................مـح
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......................................ـ تعداد واحدھای مجتمع١

......................................ھای پاسخ داده شده از طرف بھره بردارانـ تعداد پرسشنامه٢

.............................ـ امتیاز نھایی٣ :
......................................ـ ٢ـ١ـ امتیاز نھایی بدست آمده از پرسشنامه ٣ـ١

......................................ـ ٢ـ٢ـ امتیاز نھایی بدست آمده از پرسشنامه ٣ـ٢
......................................ـ ٢ـ٣ـ امتیاز نھایی بدست آمده از پرسشنامه ٣ـ٣

......................................ـ ٢ـ٤ـ امتیاز نھایی بدست آمده از پرسشنامه ٣ـ٤

سنجی بھره ......................................برداران در پروژهجمع امتیاز نھایی حاصل از پرسشنامه نطر

)٢٥کل امتیاز (ـ فناوری ساخت ٤

(ـ سیستم ساخت را در موارد زیر توضیح دھید          ٥ س توضیحات و توجه به نقشه و محاسبات ارایـه شــده داده              : امتیاز ھر بند براسا
.)خواھد شد

(پی )امتیاز٣:

(اسکلت باربر )امتیاز٣:

(سقف )امتیاز٣:

(کف سازی )امتیاز٢:

(ھای داخلیجداکننده )امتیاز٥/١:

(دیوارھای محیطی )امتیاز٢:

ش ش و گرمای (سیستم سرمای )امتیاز٢:

(ھای مصرفینوع لوله )امتیاز٥/١:

(از کف یا رایزر و غیره (کشی تأسیسات مسیر لوله )امتیاز٢):

(مزایا، محاسن و یا نکات قابل توجه فناوری به کار رفته را توضیح دھید )امتیاز٥:

(ـ مستندسازی تجربیات و تھیه مشخصات فنیـ  ملکی، به گواھی ھیات مـدیره یـا سـاکنین سـاختمان                             ٥ ٥بـه ازای ھــر مـورد     :

)امتیاز در نظر گرفته شود
:ـ تھیه و تدوین شناسنامه فنی پروژه٥ـ١

ھای احداثیھای چون ساخت ساختمانـ تھیه نقشه٥ـ٢

...................................................امتیاز 

امضا کمیته ارزیابسازامضا مجری انبوه

::....................................................پروژه

ـــــــــــــــــــــــــــام   نــــــــ
:.....................................................سازنده

٣کاربرگ شماره 
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:ھابندی امتیاز مربوط به تکمیل پرسشنامهجمع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

.ساز در نظر گرفته شودھای تکمیل شده در طی ده سال منتھی به سال ارزیابی واحد انبوهصرفا پروژه
بـه   ١٠٠ضربدر تعداد واحد پروژه تقسـیم بــر عـدد           ٢و کاربرگ شماره     ١امتیاز کل بر مبنای حاصل جمع امتیاز کاربرگ شماره             

.آیددست می

..............کد واحد انبوه ساز

مسکنساز بندی امتیاز نتایج ارزیابی مجری انبوهـ جمع٣

ـــــل کــــــــــاربرگ    نــــــــــام ــــ نــــــــــام :............................................تکمـی
:.............................................................شرکت

ـــــــرکت       ـــــــــن شـــ س وشــــــــــماره تلـف ـــــــــل  :...........................................................................................آدر مـح

:.................................................مدیرعامل

ردیف
ـــام مجتمــــع     ـن

مسکونی
تعـــــــــداد  

واحد
زیربنــای ـکـل   

ساختمان
تاریـــــــــــخ  

تکمیل

ـــــــــــاز  امتـی

پرسشـــنامه  
ھــای فعالیت

ایحرفه

ـــــــــــــــاز    امیـت

پرسشـــــــنامه  
نظرخواھـــــــی 

ساکنان

امتیاز کل

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

:مجموع امتیاز

:امضاء کمیته

.کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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:١١ماده 

٢٩ھای فنی و معماران تجربی موضوع ماده حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال کاردانھا و دیپلمه

نامه اجرایی آیین

تحصــیلی کــاردانی و    مـدرک  اشــتغال دارنــدگان  حدودصـالحیت و ظرفیت       منظورتعییناجرایی به نامهآیین٢٩ماده  در اجرای 
شھایتجربی، برحسب فعالیتمعماراندیپلم فنی و ھمچنین س پیچیدگی عوامل و    اجرایفنی دربخ ساختمان و براسا

ک «حجم کار در سراسر کشور، ســاختمانھا بـه سـه گــروه             .شـوند  بنـدی می     بـه شــرح زیـر طبقـه    »سـه «و »دو«»ـی
نامه اجرایی است که برای اجتناب از        آیین٢٩مندرج در ماده    »ج«و  »ب«،  »الف«بندی   ھمان گروه  ھای فوق بندیگروه

.ذکر شده است»سه«و »دو«، »یک«نامه، گروه ھمین آیین١٢اشتباه با گروه ساختمانھای موضوع ماده 
س محله٤٠٠ساختمانھای گروه یکـ  ساختمانھای حداکثر تا  .مترمربع زیربنا و دو طبقه از روی شالوده در مقیا
س محله٦٠٠ساختمانھای گروه دوـ  ساختمانھای حداکثر تا  .مترمربع زیربنا و سه طبقه از روی شالوده در مقیا

س محله٨٠٠ساختمانھای گروه سهـ  ساختمانھای حداکثر تا  .مترمربع زیربنا و چھار طبقه از روی شالوده درمقیا

ی در آزمـون                           ــ١١١ ی در صـورت قبوـل دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلـم فـنی، و ھمچنیــن معمـاران تجرـب
س ماده   علمی و عملی مربوط در یکی از رشته ی و ارایــه مدارک       ٢٦ھای موضوع قانون براسا طبـق  آئیــن نامــه اجراـی

.پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان دریافت خواھند نمود٣١و ٢٨ھای و رعایت مفاد ماده٢٧ماده 

گواھی سابقه کار اجرایی و تجربه عملی متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواھد شد کــه توسـط واحـدھای                    ـ ـ١١٢
شھرداریھا، شخصــیت                 فنی وزارتخانه     ی شـاغل در رشـته       ھا، سازمانھای دولتی یا وابسته به دولت،  ھــای ھــای حقوـق

ص حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی می               ، شرکت  »قانون«موضوع  باشند و یا   ھای ساختمانی یا اشخا
ی و یـا توسـط                              ش از ده سال سابقه کار دارای پروانه اشتغال به کار مھندـس سـازمان    «توسط دو نفر از مھندسان با بی

:مورد تایید قرار گیرد و موارد زیر در آن درج شده باشد»استان
. نام، محل، مشخصات پروژه و مسوولیت متقاضی در پروژهـ١ــ١١٢
.مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کارـ ٢ــ١١٢
نام و مشخصات تحصیلی متقاضیـ ٣ــ١١٢
.شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواھی»پروانه اشتغال«نام، مشخصات، سمت و شماره ـ ٤ــ١١٢

ش از یک رشته دارای شـرایط اخـذ           ـ ـ١١٣ ی »پروانـه اشــتغال   «برای متقاضیانی که در بی باشـند یــا بعـدا صـالحیت       ـم
ھــا و تـاریخ احـراز آن در پروانـه اشــتغال             شود و انواع صالحیت    صادر می »پروانه اشتغال    «جدید کسب نمایند فقط یک        

.درج خواھد شد

.گرددمیتعیین٨ساختمان به شرح جدول شماره فنی در اجرایاشتغال کاردانھای حدودصالحیت و ظرفیتــ١١٤

ی اجـرای        ساختمان که جزو شرکای   فنی دراجرای  اشتغال کاردانھای   ظرفیت :٨جدول شماره    شاغل دفـتر مھندـس
شساختمان می زمانیباشند در ھربر
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ھای فنی و معماران تجربی در اجرای ساختمان به شرح جدول شماره          حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دیپلمهــ١١٥
.گرددتعیین می٩

دفتـر  تجربی دراجرای ساختمان که جزو شرکای شاغل       ھای فنی و معماران     اشتغال دیپلمه ظرفیت:٩جدول شماره  
شمھندسی اجرای ساختمان می  زمانیباشند در ھر بر

ی               کاردانھـا و دیپلمــه    ــ ـ١١٦ تواننـد بـه عنــوان شـریک، در دفتــر       ھــای فـنی و معماران تجربی دارای پروانــه اشـتغال ـم
ت نماینـد ایــن اشـخاص در مقابـل مسـوول دفتـر                           مھندسی اجرای ساختمان در چارچوب ضـوابط و مقـررات دفـتر فعالـی

سوول دفــتر خواھــد           کار یا صاحب  پاسخگو بوده و مسوولیت کارھای اجرایی در مقابل صاحب        س م کــاران برعھـده مھنــد
ص مذکور نمی باشد، در این صورت به ازا ھر کاردان فنی معـادل                            بود، ١٠این مسؤولیت رافع مسؤولیت قانونی اشخا

ش  ٤٠درصد و حداکثر تا ٥درصد و برای ھر دیپلمه فنی یا معمار تجربی معادل     درصد ظرفیت اشتغال دفتر مذکور افزاـی
.خواھد یافت

ی بخواھنــد در حـدود صــالحیت و ظرفیــت      چنانچه کاردانھای فنی رشته ھای معماری و عمران و معمــاران          ـ ـ١١٧ تجرـب
اشتغال خود به عنوان مجری فعالیت نمایند باید به صورت شریک دفتر اجرای ساختمان اشتغال به کار داشــته باشــند                         

ایـن مسـؤولیت رافع        و با مسؤولیت مسؤول دفتر اجـرای سـاختمان نســبت بـه ارائــه خـدمات اجرایــی اقـدام نماینــد،                
ی شـریک دفتـر                حالتمسؤولیت شرکای مذکور نخواھد بود، در این      حداکثر تعداد مجریان کاردانی فنی و معمار تجرـب

ی  ٩و  ٨نفر خواھد بود و ظرفیت اشـتغال آنـان حســب مــورد طبـق جـداول شـماره                     ٦مھندسی اجرای ساختمان     ـم
.باشد

ی       کاردانھا و دیپلمه   ـ ـ١١٨  مــدیره یــا   تواننـد بـه عنــوان عضـو ھیــات     ھای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشـتغال ـم
.شاغل در مجریان حقوقی و انبوه سازان در چھارچوب ضوابط و مقررات مجری حقوقی فعالیت نمایند

:حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا ابطال خواھد شد»پروانه اشتغال«در موارد زیر ـ ـ١١٩
.»پروانه اشتغال « فوت دارنده ـ١ــ١١٩
.تا زمانی که رفع حجر نشده باشد»پروانه اشتغال « حجر دارنده ـ٢ــ١١٩
و یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر، ظـرف مــدت یــک مـاه از تاریـخ                      »پروانه اشتغال    « عدم تمدید یا تجدید        ـ٣ــ١١٩

.انقضای مھلت
ت از                 »پروانه اشتغال   «محکومیت قطعی، دارنده     ـ ٤ــ١١٩ ی آن محرومـی به مجازات انتظامی و مجازاتی کـه کیفـر تبـع

.حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی
ت از کـار                    »پروانه اشتغال   «در صورتی که دارنده      ـ  ٥ــ١١٩ به موجب رای قطعی شورای انتظامی محکــوم بــه محرومـی

).در مدت محرومیت از کار(شود، 
.ھای قانونی وزارت مسکن و شھرسازیھا و اطالعیهدر صورت عدم توجه به ابالغیهـ ٦ــ١١٩

١پایه ٢پایه ٣پایه پایه کاردان فنی
یک، دو و سهیک و دویک ھای ساختمانیگروه

س  ظرفیت اشتغال به کار براسا
مساحت زیربنا در ھر مقطع زمانی

مترمربع٨٠٠مترمربع۶٠٠متر مربع۴٠٠

حداکثر تعداد واحدھای ساختمانی 
ھمزمان

٢٢٢

١پایه ٢پایه ٣پایه پایه معمار تجربی

تعداد طبقات
طبقه ارتفاع از ٢تا 

روی شالوده 
ساختمان

طبقه ارتفاع از ٣تا 
روی شالوده 

ساختمان

طبقه ارتفاع از ٣تا 
روی شالوده 

ساختمان

س  ظرفیت اشتغال به کار براسا
مساحت زیربنا در ھر مقطع زمانی

مترمربع۵٠٠مترمربع۴٠٠متر مربع٣٠٠

حداکثر تعداد واحدھای ساختمانی 
ھمزمان

٢٢٢
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.یا اخراج از آن»کانون استان « قطع عضویت کاردانھای فنی از ـ٧ــ١١٩
در صورتی که پروانه اشتغال فاقد اعتبار شود یــا اعتبـار آن معلـق شـده باشـد، در ایـن صـورت دارنـده پروانه                                         ـ  ٨ــ١١٩

.ھایی که قبال به عھده گرفته است اجازه فعالیت خواھد داشتاشتغال فقط برای ادامه کارھا و مسوولیت

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد 

.قانونی دارد
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:١٢ماده 

٣٣نامه ماده آیین٢٠طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده 

ی سـاختمان و         ی و اجــرای                 دفاتر مھندســی طراـح طراحــان حقوقــی ســاختمان کـه صالحیت و توانایی طراـح
ی             تواننـد از وزارت مسـکن و شھرسـازی       ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی را به صورت تـوام دارنــد، ـم

شرایط عمومی متقاضیان اخذ صالحیت طـرح و سـاخت ســاختمان             .درخواست صالحیت طرح و ساخت، نمایند         
:به شرح زیر است

.نمایند انحصارا مجری طرحھایی باشند که خود تھیه و ارایه میــ١٢١

ای، تعداد شاغلین مورد نیاز و انجـام تعھــدات و           تمامی شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به صالحیت حرفه          ـ ـ١٢٢
ش طراحی و اجرای ساختمان این مجموعه شیوهارایه تضمین .نامه را داشته باشندھای الزم مندرج در بخ

.توانند نسبت به ارایه خدمات نظارت اقدام نماینددارندگان صالحیت طرح و ساخت نمیـ ـ١٢٣

ی       ـ ـ١٢٤ سبت بـه       باشـند نمی      دارندگان صالحیت طرح و ساخت به غیراز طرحی که خود مجـری آن ـم تواننـد ن
.ارایه خدمات طراحی دیگر اقدام نمایند

ت                       ـ ـ١٢٥ رعایت ظرفیت اشتغال تعیین شده برای خود را بنمایند به ترتیبی که زیربنای کارھای اجرایی در دـس
ی طـرح و سـاخت یا                     اقدام نباید از ظرفیت اشتغال تعیین         شده برای آنان حسب شاغل بـودن در دفتر مھندـس

.تجاوز نماید٥شخص حقوقی طرح و ساخت حسب مورد از جداول شماره 

ت اشـتغال منـدرج در جــدول شــماره                   ــ١٢٦ ٥ ظرفیت اشتغال دفاتر مھندسی طرح و ساخت عینا ھمـان ظرفـی
.باشدمی

ت اشـتغال منـدرج در              ـ ـ١٢٧ ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی دارای صالحیت طرح و ساخت عینــا ھمــان ظرفـی
.باشدمی٦جدول شماره 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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فصل چھارم

نظارت ساختمان

:١٣ماده 

ت نظــارت         ٤عملیات اجرایی تمامی ساختمانھایی کــه در حــوزه شـمول موضــوع مـاده             قـانون قراردارنـد بایــد تـح
:حقوقی با رعایت شرایط زیر انجام پذیردناظران حقیقی یا 

ت خـود را                            ــ١٣١ ش نظـارت بـر اجـرای سـاختمان بایـد در خواـس  ناظران حقیقی و حقوقی بــرای اشـتغال در بـخ
بـه  ٣٣نامـه مــاده    آییــن٢٤تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفــاد ماده                            

ای و عـدالت ناشــی از ارجـاع کـار بـه آنان، ضـمن                      منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران وحفظ شئون حرفه                  
ت   ١١رعایت حدود صالحیت مندرج در مـواد     س مـاده      آییــن١٥لغاـی منــدرج در ایــن فصـل   ١٦نامـه اجرایــی، براسـا

.نسبت به تعیین ناظران ھر ساختمان اقدام خواھند نمود

ی                   ناظران ساختمان مکلفند عملیات            ــ١٣٢ شـود در   ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنھـا احـداث ـم
ھا، محاســبات و   ساختمان بامشخصات مندرج درپروانه، نقشه       انطباقحیطه صالحیت مندرج درپروانه خود ازلحاظ         

س شرح خدمات مصوب مھندسان رشته ســاختمان                   مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براسا
.نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواھی نمایند

س، شیوه      ــ١٣٣ ش نامهنامه ناظران حقیقی و حقوقی مکلفند براسا ھا و ضوابط و مقررات ابالغی توسـط      ھا، بخ
.ای و اخالقی نسبت به ارایه خدمات مھندسی اقدام نمایندوزارت مسکن و شھرسازی و رعایت شئون حرفه

س مفاد فصل سوم این مجموعـه شــیوه       نظربهـ ـ١٣٤  وقــت در اســت بطــور تمـام   موـظف نامـه، مجـری    اینکه براسا
کار تواند به کار دارد، نمی ساختمان اشتغال به داشته و تا زمانیکه به عنوان مجری کارگاه ساختمانی حضورفعال   

است از ارجاع کار نظارت به دفتر مھندســی استان موظف منظور سازمان باشد به ھمینداشتهاشتغالدیگری
. مجری حقوقی خودداری کنداجرای ساختمان و

.تواند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی خود باشدکار نمیصاحبـ ـ١٣٥

ق مفـاد مــاده                    در محلـ ـ١٣٦ ایـن  ١٨ھایی که ناظر ساختمان به تعداد کافی نباشد یا وجـود نداشـته باشــد طـب
.نامه باید عمل شودمجموعه شیوه

ی و حقوقــی رشـته             ــ١٣٧ ھــای مختلف سـاختمان و         به منظور ایجاد ھماھنگی در کارھای نظارت ناظران حقیـق
ھــای مکـرر نـاظران از عملیـات اجرایی سـاختمان بــه مرجـع                    ارسال گزارشھای مراحل اصلی کار حاصل از بازدید          

س شرح خدمات مھندسان رشته           صدور پروانه ساختمان    ھای ساختمان انجــام    و سازمان استان، که باید براسا
ھــای  کننده که یکــی از نــاظران رشـته        ھای معماری، عمران، برق و مکانیک و ناظر ھماھنگ          پذیرد، ناظران رشته  

معماری یا عمران ھمان کار خواھد بود، توسـط سازمـــان استــان تعییــن و بـه صــاحب کـار، شـھرداری و مجــری                                
ش پایـان ھـر یک از مراحـل اصـلی کـار                          ناظر ھماھنگ .شوندساختمان معرفی می   کننده ھر ساختمان باید گزار
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و ترتیبات تبصره ھمین مـاده بــه شـرحی کـه در ذیـل              ٣٣نامه ماده   آیین٢٣خود و سایر ناظران را وفق مفاد ماده        
و سازمان استان تسلیم نموده و چنانچــه در حیـن اجـرای            شود به مرجع صدور پروانه ساختمان     این بند ذکر می 

ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران به او اعالم دارند مراتب را به سـازمان اسـتان، مرجـع صـدور                                    
.اعالم نمایدپروانه ساختمان

شـ١ــ١٣٧ »الف و ب«ھای مربوط به ساختمانھای گروه  گزار
ش وضعیت ھمجواری محل ساختمان و اعالم شروع عملیات ساختمانی؛)الف گزار
ش تایید تحکیم و پایدارسازی ھمجواری)ب سازی ساختمان؛ھا و پایان پیگزار
ش پایان)پ ھای ساختمان و اعالم وضعیت مجاری تأسیساتی؛اسکلت و سقفگزار
ش پایان)ت کاری ساختمان؛ سفتگزار
ش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان؛)ث گزار
ش پایان عملیات نازک)ج کاری ساختمان؛گزار
ش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان؛)چ گزار
ش پایان عملیات اجرای ساختمان)ح .گزار

شـ ٢ــ١٣٧ »ج و د«ھای مربوط به ساختمانھای گروه گزار
ش وضعیت ھمجواری محل ساختمان و اعالم شروع عملیات ساختمانی؛)الف گزار
ش تایید تحکیم و پایدارسازی ھمجواری)ب سازی ساختمان؛ھا و پایان پیگزار
ش پایان اسکلت و سقف        )پ ھــای تأسیســات   ھــا و اعــالم وضــعیت مجـاری و محـل         ھای زیرزمین یا زیـرزمین       گزار

عمومی و آسانسور ساختمان؛ 
ش پایان اسکلت و سقف)ت  تا طبقه میانی ساختمان از روی زمین و اعالم وضعیت مجاری تأسیساتی؛ھاگزار
ش پایان اسکلت و سقف)ث  تا طبقه اخر آن و اعالم وضعیت مجاری تأسیساتی؛ھای ساختمانگزار
ش پایان عملیات سفتکاری ساختمان؛)ج گزار
ی سـاختمان اعــم از موتورخانــه، آسانســور،                       )چ ش پایان عملیات توکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برـق گزار

.گذاری، لوله کشی گاز و غیرهتجھیزات و تسھیالت عمومی، برق اضطراری، لوله
ش پایان نماسازی)ح ھای خارجی ساختمان؛گزار
ش پایان نازک)خ ھای داخلی ساختمان؛کاریگزار
ش)د ی و تأسیســات مکانیکی        تأسیسـات  عملیــاتپایـان  گــزار ی  برـق مانندموتورخانـه، آسانســور،     ســاختمان   عموـم

؛گازوغیرهھای برقی،تابلو
ش پایــان نصــب لــوازم و تجھــیزات بھداشــتی، ایمــنی، حفــاظتی و تأسیســات روکــار برقــی و مکانیکــی              )ذ گــزار

.ساختمان
ش پایان عملیات اجرایی ساختمان)ر .گزار

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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:١٤ماده 

ناظران حقیقی 

چنانچه مھندسان دارای پروانه اشتغال حقیقی، عضو دفتر مھندسی یـا عضـو شــخص حقوقــی نباشــند،                      ـ  ـ١٤١
نامه توانند مجموعه خدمات مھندسی خود را در زمینه نظارت بر اجرای ساختمان به ترتیبی که در این شیوه                          می

.معین شده است، ارایه نمایند
نامـه مــاده    آیین٢٥ چنانچه ناظران حقیقی بخواھند بخشی از خدمات مھندسی خود را به موجب ماده                        ـ١ــ١٤١
توانند در صــورت داشـتن صــالحیت جـزو شــرکای یکــی از دفــاتر مھندســی         در زمینه طراحی ارایه نمایند، می     ٣٣

ش طراحی شده و مراتب شراکت خـود را کتبـا        ٣٣نامه ماده  آیین٩نامه اجرایی و ماده   آیین٩موضوع ماده  در بخ
.به طور ھمزمان به وزارت مسکن و شھرسازی، سـازمان اسـتان، مرجـع صدور پروانــه سـاختمان اعـالم نماینــد                   

اشخاص مذکور باید ھمزمان با ارجاع ھر کـار طراحــی بـه آنــان مشخصـات ملکی ســاختمان و زیربنــای آن را بـه                 
ی و نظـارت بنماینــد بـه طوریکــه                           ت اشـتغال بـه کــار خــود را در طراـح سازمان استان اعالم نموده و رعایت ظرفـی

س جـدول شـماره               ٢اســتفاده شـده دفـاتر      )زیربنا و تعداد کار      (ظرفیت اشتغال طراحی      ٢نفـره و بیشـتر براسـا
ت اشـتغال نظـارت                           ت اشـتغال منـدرج در ھمیــن جـدول بــه اضافه ظرفـی ش ظرفـی تقسیم بر مجمـوع درصد افـزای

س جدول شماره  .تجاوز ننماید١از ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره ١استفاده شده براسا

ـ حدود صالحیت ناظران حقیقیـ١٤٢
ک و ارشـد بـه شــرح            حقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در پایه       حدودصالحیت ناظران   ـ١ــ١٤٢ ھــای سـه، دو، ـی

این مجموعه   پنجم در فصل  مندرج ١٨ھمین ماده موضوع ماده    عمل به  اجرایی و نحوه    نامهآیین١٢جدول ماده 
.باشدنامه میشیوه

ص حقیقیـ١٤٣ :ـ ظرفیت اشتغال نظارت اشخا
ش    خــدمات  مھندســان دارای پروانـه اشـتغال مجموعــه      چنانچــهــ  ١ــ١٤٣  نظـارت   مھندســی خـود را، فقــط در بخــ

ش زمانی در پایه            دورهاشتغال آنان به صورت      برساختمان ارایه نمایند، ظرفیت       ک و       ای و در یک بر ھای سه، دو، ـی
(فصل دوم این مجموعه شـیوه نامـه مــی باشـد             ١ارشد محاسبه شده و به شرح جدول شماره               دوره از  شـروع .

ش پایـان     ساختمان تا  آغازاجرای گ        تحویـل گـزار کننـده بـه مرجـع صـدور پروانــه           کارسـاختمان توســط نـاظر ھماھـن
).باشدساختمان می

نامه، این مجموعه شیوه  ١ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان، موضوع جدول شماره             ـ٢ــ١٤٣
ی       در ھر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صالحیت در رشته                         توانــد بـه   ھای مختلف ساختمان ـم

ش یابد٢٠مدیره سازمان استان و تصویب ھیات سه نفره حداکثر تا پیشنھاد ھیات ش یا کاھ .درصد افزای
ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی کــه خـارج از کارھــای سـاختمانی مربــوط بــه ایـن مجموعه                           ـ  ٣ــ١٤٣

وقــت دیگــری را تقبـل     نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعھد نمایند در طول مدت یکسال آینـده شــغل تمـام                            شیوه
مدیره سـازمان   درصد به پیشنھاد ھیات     ٥٠استان باشد، حداکثر تا        سازمان  مدیره  نکنند و مراتب مورد تایید ھیات       

ش میاستان و تصویب ھیأت سه .یابدنفره افزای
شنھاد                                        ـ٤ــ١٤٣  ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کـافی باشـند، به پی

درصد ظرفیت آنان و تعداد کارھـا درمناطق محـروم                     ٥٠مدیره سازمان استان و تصویب ھیأت سه نفره تا             ھیات  
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.اضافه خواھدشد
ت و تعــداد کارھــای ناظــر           تا زمانی که دوره نظارت پروژه    ـ ٥ــ١٤٣ ای به پایان نرسیده باشـد، آن پــروژه جـزو ظرفـی

ش              بنابراین ناظر حقیقی زمانی می   .گرددمحسوب می  تواند مسوولیت نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزار
. باشدکار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان رسیدهپایان آن 

ـ مقررات عمومی مربوط به ناظران حقیقی٤ـ ١٤
س مفــاد این مجموعـه شــیوه            ـ ١ــ١٤٤ نامـه درخواـست فعالیت در زمینــه اجـرای           چنانچه ناظران حقیقی براسـا

ساختمان نمایند، باید دوره نظارت و طراحی کلیه کارھای در دست اقدام آنان بــه پایـان رسـیده باشـد تــا بتوانــد                             
مجـری حقوقــی از ســازمان مســکن وشھرســازی      نسبت به اخذ مجوز دفتر اجرای ساختمان یا پروانــه اشـتغال              

.نمایند
ت در زمینـه طراحــی سـاختمان                چنانچه ناظران ـ ٢ــ١٤٤ ت فعالـی س مفاد این شیوه نامه درخواـس حقیقی بر اسا

نماینــد، بایــد نســبت بــه اخــذ مجــوز دفــتر مھندســی طراحــی یــا طــراح حقوقــی ســاختمان از ســازمان مســکن           
وشھرسازی نمایند، در این صورت مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی در طول یکسال ودر عین حال مجمـوع زیربنـا                         
ب مــورد از ظرفیــت اشـتغال و تعــداد کـار                                ش زمـانی نبایـد حـس و تعداد کار طراحی و نظارت توامان آنان در ھر بـر

.تجاوز نماید٢و ١مندرج در جداول شماره 
ب این شـیوه نامــه، اســتفاده مجـری در                           -٣-٤-١٤ ش نظارت بر ساختمانھایی که به موـج ناظران حقیقی در بخ

آنھا الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجـری اطمینــان حاصـل نمایند و شــروع ھرگونه                                   
ی وی بـه ناظران              عملیات ساختمانی که مشمول شیوه نامه مجریان می شود، منوط به داشتن                    مجـری ومعرـف

پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی بایددارای امضــای ھمــه نـاظران و ناظـر                   «.باشدحقیقی می 
».ھماھنگ کننده پروژه ساختمان و مجری باشد

ی       قرارداد یا فسخ یــا ابطـال آن و یــا فــوت، حجــر، نــاتوانی                   یافتن مدت  به دلیل پایان     چنانچهـ  ٤ــ١٤٤ نـاظر حقیـق
ی غــیر ممکـن                    صــالحیت  یا سلب »قانونیدرصورت تایید مراجع     « قـانونی وی و نظــایر آن، ادامـه کـار نـاظر حقیـق

در ایــن گونــه .شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط بــه وجـود نـاظر جدیـد خواھـد بـود                 
موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا معرفی ناظر حقیقی جدیــد توســط سـازمان اسـتان، از ادامـه                   

س از عقـد قــرارداد جدیــد بـا صــاحب                       ت ـپ کــار  کار ساختمان جلوگیری بعمل آورد و سازمان استان نیز موظــف اـس
.نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید

ش از               ـ ٥ــ١٤٤ درصـد مـدت منــدرج در      ١٥در صورتی که اجرای پروژه بدون قصـور ناظر حقیقــی بــه ھـر دلیـل بیــ
قرارداد به تاخیر افتد و زمان این تعلیق کـار از شـروع تا پـایـان مدت آن، مـورد تــایید سـازمان اسـتان قــرار گــیرد،                               
ناظر حقیقی مجاز خواھد بود تا تعیین تکلیــف کــار، نسـبت بــه ارایـه خـدمات مھندســی پروژه دیگــری در حـدود                                  

.ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید
ش از                       ـ٦ــ١٤٤  در صورتی که نظارت کارھای ساختمانی به دالیلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمانی بی

کننده موظف است حداکثر دو ماه مانـده بــه پایــان مـدت           زمان اعالم شده در قرارداد داشته باشد، ناظر ھماھنگ        
کــار، ســازمان اســتان، مرجــع صــدور پروانــه ســاختمان اعــالم و از ســازمان اســتان        قــرارداد مراتــب را بــه صــاحب   

کــارو نــاظران   کــار یا صـاحبان       سازمان استان نیز با صاحب       .کار و ناظران را نماید     درخواست تمدید قرارداد با صاحب    
ی ناظران در پایـان مــدت قــرارداد از تمدیـد قــرار             .نمایدتمدید قرارداد می  داد خـودداری  در صورتی که بنــا بـه دالیـل

نمایند و مراتب با توجه به دالئل و اظھارات آنان مورد تایید سازمان استان قرارگیرد ناظران موظفند مراتب خاتمـه                                  
ش وضـعیت کــار در مقطـع پایــان مــدت قــرارداد بــه سـازمان                           کار خود را ھمراه با ارایه کارھای انجـام شـده و گـزار

در این حالت ناظران مسوولیتی نسبت به کارھایی که بعـداز             .استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم نمایند          
ث از ظرفیت         اتمام قرارداد انجام می     ی    شود، نخواھند داشت و کار مورد بـح بدیھــی .شـود اشــتغال آنــان خـارج ـم

ش                 شـده بــه  ھــای اعــالماست مسوولیت کلیه امور نظارتی کارھای انجام شده در مدت قرارداد با توجـه بــه گـزار
کــار یـا صـاحبان کـار از تمدیــد           خواھـد بــود و در صورتی کـه صـاحب            مرجع صدور پروانه ساختمان به عھده ناظران       

قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعــالم سـازمان اسـتان به مرجـع صـدور پروانـه                            
.ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواھد گردید

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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:١٥ماده 

ناظران حقوقی 

ی  محـل بودجـه   کــه بودجــه آن از  ھــای سـاختمانی  ھــا و مجموعـه  سـاختمانھا، مجتمـع      نظـارت   خــدمات ارایه عموـم
خصوصی و وابسته به دوـلت، تعــاونی و دفـتر فــنی موسســات و              توسط شرکتھای   )غیر دولتی  (باشد کشورنمی

١٤اند موضوع مــواد   ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده      نھادھای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه نظارت       
س                آیین١٥و   نامه اجرایی، منوط به احراز صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شھرســازی براسـا

.باشدشرایط زیر می

یـ١٥١ ـ شرایط احراز صالحیت ناظران حقوق
ت                 شرکتھا باید به یکی از صور مندرج در قانون            ـ١ــ١٥١ ت صـنعتی بـه ثـب تجـارت، در اداره ثبت شــرکتھا و مالکـی

س    ی    و نھادھـای     موسسات.باشدشده کشور آگھی  رسمیآنھا در روزنامه   رسیده و تاسی نیـز  غیردولـتی   عموـم
س  اقدام به   ص برای انجام        فنی  واحدھای سازمانی   تاسی سـازمانی آنھـا       ساختمان نموده و تشکیالت          نظارتخا

.باشددار رسیده  صالحیت تصویب مراجعبه
.در موضوع شرکت، انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده باشدـ ٢ــ١٥١
. ناظر حقوقی عضو سازمان استان باشدـ٣ــ١٥١
مـدیره شـرکت یـا مـدیران واحــد فــنی بایــد دارای پروانـه اشـتغال نظـارت                  حداقل دو نفر از اعضای ھیــات   ـ ٤ــ١٥١

.نامه نباشندوقت فنی تعریف شده در این شیوهساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغالن تمام
ی                     ـ  ٥ــ١٥١ گــردد، بایــد دارای پروانـه      مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صــادر ـم

وقــت تعرـیف   ھای موضوع قانون بوده و جــزو شـاغالن تمــام             اشتغال مھندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته          
.نامه نباشدشده در این شیوه

:ـ حدود صالحت ناظران حقوقیـ١٥٢
ھفتگانــهھــای  در رشــتهســاختمان   نظــارت  خــدمات انجــام بــرای  حقوقــی نــاظران   حــدود ـصـالحیت  ـــ ١ـــ٢ـــ١٥

ھــای سـه،    مشروح زیر در ھر رشته و در پایه      بندھای  حقیقی آن و با رعایت      صالحیت اشخاص    بهتوجهباساختمان
ی و تأسیســات     ھــای معمــاری، عمــران، تأسیســات    مھندسان رشتهدو، یک و ارشد برای    مکــانیکی حســب    برـق
ی و جــدول شــماره     نامـه   آییــن١٢مـاده   )١(مورد بــه شـرح تبصـره      نامـه و بــرای   ایـن مجموعه شــیوه      )١٣(اجراـی

نامه مصوب وزارت مسکن و شھرسازی            برداری و ترافیک به شرح شیوه         ھای شھرسازی، نقشه      مھندسان رشته 
.باشدمی
ش  شرکت یا مدیران مدیرهساختمان تعداد اعضای ھیات   ھایچنانچه در ھررشته از رشته   ـ ٢ــ١٥٢  واحــد فــنی بـی

صنفر در آن رشته باشد صالحیت     از یک  س پایــه      شخ دارنـده بـاالترین درجـه پروانــه اشـتغال در آن           حقوقی براسـا
.شودمیرشته تعیین 

ھای ساختمانی بایــد دارای   ھای ویژه و مجموعه  ناظران حقوقی ساختمان برای انجام نظارت ساختمان    ـ ٣ــ١٥٢
گانه ساختمان مندرج در قانون باشند و یا از طریق ھمکاری بـا سـایر نـاظران حقوقــی                              ھای ھفت  رشته  صالحیت

.ھای دیگر خود اقدام نمایندساختمان نسبت به تکمیل صالحیت رشته

:ـ ظرفیت اشتغال ناظران حقوقیـ١٥٣
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ش نظارت ساختمان فعالیت دارنـد و نسـبت بـه نظـارت بـر اجـرای                               ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی که فقط در بخ
ی ســاختمان مــی   رشــته  ک دوره کــه از شــروع اجــرای ســاختمان تـا پایـان اجــرای           ھــای مھندـس پردازنــد، طــی ـی

ش پایان    ص حقوقی می            ساختمان و ارسال گزار باشد به شرح جدول شـماره       کار و تایید آن توسط مدیرعامل شخ
.باشدنامه میاین مجموعه شیوه١ـ٣ـ٦و تعداد کار مجاز آنان برابر ھمان تعدادکار مندرج در بند ٤

 چنانچه ناظران حقوقی دارای صالحیت نظارت در یک یا چند رشــته ســاختمان باشــند ظرفیــت اشــتغال                     ـ١ــ١٥٣
.نامه خواھد بوداین مجموعه شیوه٥ـ٣آنان به شرح بند 

ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان، در ھر استان با توجه به شـرایط اســتان و تعــداد                          ـ  ٢ــ١٥٣
٢٠مدیره سازمان استان و تصویب ھیات سه نفره حداکثر تا                 تواند به پیشنھاد ھیات     دارندگان پروانه اشتغال، می      
ش یابد ش یا کاھ .درصد افزای

 ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی کـه خــارج از کارھـای سـاختمانی مربــوط بــه ایـن مجموعـه                                  ـ٣ــ١٥٣
وقــت دیگــری را تقبـل      نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعھد نمایند در طول مدت یکسال آینـده شــغل تمـام                   شیوه

مـذکور   مـدیره   درصـد بـا تصـویب ھیـات      ٥٠استان باشد، حـداکثر تـا        سازمان  مدیره نکنند و مراتب مورد تایید ھیات   
ش می .یابدافزای

ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظــارت در نقــاط محـروم و فاقـد نـاظر بــه تعـداد کـافی باشـند در                                    ـ  ٤ــ١٥٣
درصد زیربنــا و تعــداد ایــن نـوع کارھـا        ٥٠مدیره سازمان استان و تصویب ھیأت سه نفره تا           صورت پیشنھاد ھیات     

.جزو ظرفیت اشتغال این اشخاص منظور خواھد شد
ای به پایان نرسیده باشـد، آن پــروژه جـزو ظرفیت و تعـداد کارھـای ناظـر                   تا زمانی که دوره نظارت پروژه    ـ ٥ــ١٥٣

ش         بنابراین ناظر حقوقی زمانی می     .گرددحقوقی محسوب می    تواند نظارت پروژه دیگری را تقبــل نمایـد کــه گـزار
. باشدرسیدهپایان کار آن به مرجع صدور پروانه ساختمان و به تأیید سازمان استان 

 حقوقیوظایف عمومی مربوط به ناظرانـ ـ١٥٤
ی آنــان  اشتغال حقوقی یا واحدفنی که صالحیت و ظرفیت     حقیقی شاغل در ناظر  ناظران  چنانچه  ـ١ــ١٥٤ حقیـق

ت، از ادامـه       ی منظــور شــده اـس ی منصـرف شــوند و یــا نـاظرحقوقی بـا       کــار با نـاظر      در پروانـه نــاظر حقوـق حقوـق
ب را         نماید ناظر قانونی از ادامه ھمکاری با آنان انصراف حاصل          ضوابط و مقررات      رعایت ت مراـت ی مکـلف اـس حقوـق

، و شھرســازی، سـازمان اسـتان       مســکن حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور ھمزمان و به صورت کتبی به وزارت            
ت نسـبت بـه               ١٠اعالم نماید و حداکثر ظرف مــدت          مرجع صدور پروانه ساختمان        س از اعـالم، موظــف اـس روز ـپ

سکن و                           ستعفی بــه وزارت م ص م ت اشـتغال اشـخا ی بــا ھمــان صـالحیت و ظرفـی معرفی ناظر یا نـاظران حقیـق
ص مسـتعفی بـه لحـاظ                                      ض گردد، در این حالت ادامه کار اشـخا شھرسازی اقدام نماید تا پروانه اشتغال وی تعوی

ای خواھد بود که توسط سـازمان تصـویب و ابـالغ خواھـد شـد،                     نامهتعیین میزان ظرفیت اشتغال به موجب نظام         
ی زمــانی پذیرفتـه خواھـد شـد کــه نـاظر حقوقــی ھمزمــان جـایگزین او را با ھمـان                                انصراف شاغالن ناظر حقوـق
صالحیت و ظرفیت به وزارت مسکن و شھرسازی معرفی نمایــد و یا کـار نظــارت در دســت اقـدام آنــان بــه پایــان                 

.رسیده باشد
چنانچه در ترکیب اعضای ھیات مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی ناظر حقوقــی، تغیـیری                        ـ  ٢ــ١٥٤

اعـالم   ـ١ـ ـ٤ـ ١٥روز به مرجع مذکور در بنـد         ٥حاصل شود، ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت               
ی توانـد کـار دیگــری را بپــذیرد و مراتــب توســط وزارت                  نماید در این حالت دارنده پروانه اشـتغال نـاظر حقوقــی نـم

.گرددربط ابالغ میمسکن و شھرسازی به مراجع ذی
ی را در پروانــه             ـــ ٣-٤ـــ١٥ وزارت مســکن و شھرســازی حــدود صـالحیت و مــیزان ظرفیــت اشـتغال نـاظران حقوـق

ی                        اشتغال آنھا درج می      س از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررـس نماید و ناظران حقوقی پ
.صالحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند

ھمـراه باشـد     ساخت و اسناد تعھدآور باید بــا مھــری       ھایی چوننقشه حقوقی ذیل   مجاز ناظران   امضای  ـ ٤ــ١٥٤
شرکت یا مدیــر مدیرعامل ھا، نام رشتهاستان، نام اشتغال، شماره عضویت سازمان  پروانه کامل، شمارهکه نام

مــدارک و  کــار او در ذیـل   بــهاشــتغال پروانــه کارگــاه و شــماره  ذکــر نــام مســوول  .شــده باشــدواحــد فــنی در آن درج 
.استساخت نیز الزامی ھای چون نقشه

اشتغال ناظران حقوقی در خارج از حدود صالحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلف از قانون محسـوب و                           -٥ــ١٥٤
.گرددنامه اجرایی میموجب اعمال مجازاتھای انتظامی مقرر در آیین

 و یـا امور مربوط بـه               ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسوولیت بررسی یــا تاییـد نقشـه                     -٦-ـ١٥٤
.شودکنترل ساختمان و یا صدور پروانه ھمان پروژه را نیز عھده دارند ممنوع است و تخلف محسوب می

ش   ناظران ـ ٧ــ١٥٤ ب                 نظارت حقوقی در بخ  ایــن بر ساختمانھا یا مجتمــع یـا مجموعــه سـاختمانی کــه بـه موـج
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 مجـری   توســطاجـرای پــروژه،      بـه   اســت، مکلفنـد نسـبت      در آنھـا الزامــی      سـاختمان  نامه، استفاده مجـری     شیوه
ی   مجریـان  نامـه   شــیوهمشــمولعملیات اجرایی که  ھر گونه    نمایند و شروع    حاصلاطمینان  شـود،   ســاختمان ـم

و مجــوز   ســاختمان  پروانـه «.باشـد کار می  صاحب  حقوقی توسط    وی به ناظران   مجری و معرفی     منوط به داشتن     
.» ساختمانی باید دارای امضای مدیرعامل ناظر حقوقی ساختمان و مجری باشدعملیاتشروع 

ش از           در صورتی که صاحب ـ ٨ــ١٥٤ درصـد مـدت    ١٥کار، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقوقی به ھـر دلیـل بیــ
مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و مـوضـوع این تعلیق کـار از بدو شـروع تا پـایـان مدت مذکور مورد تـایید سازمان                                
استان قرار گیرد، ناظر حقوقی مجاز خواھد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارایه خدمات مھندسی سـاختمان                     

.یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید
ش از زمـان اعـالم                 ـ ٩ــ١٥٤ در صورتی که نظارت پروژه به دالیلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز بـه زمــانی بـی

شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب                       
ست تمدیـد قــرارداد                                 را به صاحب   کار، سازمان استان و مرجع صـدور پروانــه سـاختمان اعـالم و از سـازمان درخوا

س از اعالم مراتب به صاحب                       کــار و طــی مراحـل مربـوط بـه امـور مــالی و اداری                  نظارت نمایند و سازمان استان پ
کــار یـا    در صورتی که بنا به دالیلی صاحب      .نمایدمیباقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقوقی تمدید قرارداد               

ناظران حقوقی، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب با توجه بـه دالیـل و اظھــارات آنـان                            
مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظران حقوقی موظفند مراتــب خاتمـه کـار خــود را ھمـراه بـا ارایـه کارھــای                    

ش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به صاحب                   کار، سازمان استان، مرجــع صـدور پروانــه          انجام شده و گزار
در این حالت ناظران حقوقی مسوولیتی نسبت بـه کارھـایی کـه بعــد از اتمـام قـرارداد                             .اعالم نمایند    ساختمان
مســوولیت کلیـه کــار      .شـود شود نخـواھند داشت و کـار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خـارج می                انجـام می 

.بعھده ناظران حقوقی خواھد بودمدت قراردادھای انجام شده در
 چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یـا فســخ یـا ابطـال آن و یــا ســلب صــالحیت یا بـه ھـر دلیـل                                   ـ١٠ــ١٥٤

قانونی دیگر، ادامه کار ناظر حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شـروع مجـدد آن منــوط                    
ت از ادامــه کـار تــا             .به وجود ناظر جدید خواھد بود     ساختمان موظــف اـس در این گونه موارد، مرجـع صـدور پروانــه 

.معرفی ناظر جدید جلوگیری بعمل آورد
.گرددتوانند مجری باشند و انجام توامان آنھا تخلف محسوب میناظران حقوقی، نمیـ ١١ــ١٥٤
باشـند    چنانچه ناظران حقوقی که دارای صالحیت طراحی ســاختمان از وزارت مسـکن و شھرسـازی                              ـ١٢ــ١٥٤

در زمینه طراحی ارایه نمایند،        ٣٣نامه ماده   آیین٢٥بخواھند بخشی از خدمات مھندسی خود را به موجب ماده                   
ی بــه                  مراتب را به صورت کتبی بـه سـازمان اسـتان اعالم مــی                       آنـان   نماینـد و ھمزمان بــا ارجـاع ھــر کـار طراـح
ت      مشخصات ملکی سـاختمان و زیربنـای آن را بــه سـازمان           ت ظرفـی اشــتغال به کــار    اســتان اعــالم نمــوده و رعاـی

س مفاد بند تعیین .نامه بنماینداین مجموعه شیوه٣ماده ٣شده را براسا
نامـه،   مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی ساختمانھایی که به موجب این شیوه                       ـ  ١٣ــ١٥٤

استفاده مجری ساختمان در آنھا الزامی اـست، مکلفنــد نســبت بــه اجــرای ســاختمان توســط مجــری اطمینـان                          
لذا صـدور پروانــه سـاختمانی و شـروع ھـر گونــه عملیــات سـاختمانی در محلھـای مشــمول ایــن                           .حاصل نمایند    

ساختمان بــه                    شیوه نامه مستلزم داشتن مجری ساختمان و معرفی وی بـه ھمراه یــک نسـخه قــرارداد اجــرای 
پروانــه ســاختمان و مجــوز شــروع عملیــات ســاختمانی بایــد دارای امضــای مجــری       .باشــدســازمان اســتان مــی

ای از این مجوز به طور دایم در محل کارگاه            ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختمانی ثبت و نسخه              
.ربط نگھداری شودبرای کنترل ماموران ذی

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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:١٦ماده 

ش کار معرفی ناظران به صاحب              کاران و شھرداری،  نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی، گرد

نظر بین ناظر و مجری الزحمه نظارت به ناظران و رفع اختالفنحوه پرداخت حق

:ـ نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقیـ١٦١
استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صـالحیت از وزارت مســکن و شھرسـازی کـه               سازمانـ ١ــ١٦١

ب موضــوع نـام         ساختمان فعالیت نمایند، طـبق اطالعیــه        مایلند در زمینه کارھای نظارت     ی از آنــان را     ھــای مناـس نویـس
کــاربرگ ھمکــاری بــا      رشته پروانه اشتغال تھیه و نسبت به امضـای              ناظران را به تفکیک    آگھی نموده و متعاقبا فھرست         

نماید میاستان اقدامسازمان
 اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجـرای آن طبق نظـام نامــه ای                    ـ٢ــ١٦١
.باشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمانھای استانھا ابالغ خواھد شدمی

ش کار معرفی ناظران به صاحبـ١٦٢ کاران و شھرداریـ گرد
س از مراجعه به مرجع صدور پروانه سـاختمان و تشـکیل پرونـده ســاختمان و دریافــت                           صاحب-١ــ١٦٢ کار ساختمان پ

ت ضــوابط                                )مجوز تھیه نقشه  (دستور نقشه    و مراجعه به طراح و تھیــه طــرح اولیـه و اخـذ تاییدیه طـرح بـه لحـاظ رعاـی
، با در دست داشتن دفتر اطالعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به             شھرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان      

ت                      ھمراه یکسری نقشه     ھای اجرایی کامل، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خـود درخواـس
.نمایدمعرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می

ت ظرفیت اشـتغال طــراح و مجــری در دفــاتر مربوطــه و کنـترل                         ـ ٢ــ١٦٢ س از کنـترل صــالحیت و ثـب سـازمان اسـتان ـپ
ھای تھیه شده به صورت کامل و ھمچنین بازبینی دفترچه اطالعات ساختمان ارایه شده توسط طراح، با توجـه                    نقشه

کننده و تھیه و صـدور      الزحمه نظارت ناظران، ناظرھماھنگ      ، حق ٣٣نامه ماده  آیین٢٤ماده ٢قانون و تبصره   ٣٧به ماده   
ت                س قیـم فصـل  ١٠ھــای مندرج در جـدول شـماره              شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، حسب گروه ساختمان براسا

.نمایدکار اعالم مینامه را محاسبه و به صاحبپنجم این مجموعه شیوه

 را در وجه سازمان استان واریز نمــوده و رســیدھای مربوطــه را به            الزحمه فوق کار مبالغ مربوط به حق   صاحبـ ٣ــ١٦٢
الزحمه نظارت و تھیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصـل              نحوه محاسبه حق    (نماید،  سازمان استان تسلیم می    

ت رســیدھای فـوق نســبت به                )نامه اعالم گردیـده اســت  پنجم این مجموعه شیوه     س از دریاـف سـازمان اسـتان نـیز ـپ
.نمایدکار اقدام میکننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحبمعرفی ناظران و تعیین ناظر ھماھنگ

گ        کــار با در دســت داشـتن معرفــی          صـاحب  ـ  ٤ــ١٦٢ کننـده و مجـری بـه ھمـراه           نامـه مربــوط بــه نــاظران و ناظرھماھـن
ھای اجرایی کنترل شده توسط سازمان استان جھت اخذ پروانه ساختمان بـه مرجــع صــدور پروانــه سـاختمان                        نقشه

.نمایدمراجعه می
س صدور پایـان              ـ ٥ــ١٦٢ کــار سـاختمانی از     ادامه مراحل صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان اسـتان و ســپ

.نامه ذکر شده استطرف شھرداری در فصل ششم این مجموعه شیوه

الزحمه نظارت به ناظرانـ نحوه پرداخت حقـ١٦٣
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کــار به حسـاب سـازمان اســتان را کســر و                سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صـاحب                ـ  ١ــ١٦٣
مابقی مبلغ را با توجه به مراحل اجرای پروژه به روشی کـه بـه تصـویب سـازمان اســتان خواھـد رسـید در ازای ارایـه                              

.خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواھد نمود

ـ رفع اختالف نظر بین ناظر و مجریـ١٦٤
ی ســاختمان و ھمچنیــن اجـرای                      ـ١ــ١٦٤ ت مقــررات مـل ص رعاـی  چنانچه در حین اجرای عملیـات ســاختمان، در خصــو

ھا و مشخصات فنی منضم به پروانه ساختمان و مسایل ناشی از اجرای کار در محل احداث بنا بین ھـر یــک از                                نقشه
ص اشخاص حقوقی مـدیرعامل یــا مسـوول           ناظران و مجری اختالف نظر بروز نماید، ابتدا ناظر ھماھنگ               کننده، در خصو

ق داوری                   ای با حضور ناظر ذی      واحد فنی در جلسه    ربط و مجری نسبت به رسیدگی و حل و فصل مورد اختــالف از طرـی
.اقدام خواھد نمود

:ربط قرار نگیرد در این حالتمورد تایید مجری یا ناظر ذی١ـ٤ـ١٦چنانچه داوری موضوع بند ـ ٢ــ١٦٤
ھــای مـورد اختــالف اقـدام       کننده برای مجری قابل قبول نباشد و نسبت بــه رفـع اشـکال           اگر نظر ناظر ھماھنگ    )الف

ش از کـار یــا در صـورت نیـاز تمــامی عملیــات                ننماید ناظر ھماھنگ  ی آن بـخ کننده مراتب را جھت توقــف عملیـات اجراـی
ی بـه                    ساختمانی تا رفع اشکال     ھای مورد نظر به مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم می نماید چنانچه مجری اعتراـض

تواند با مراجعه به کمیته داوری      کننده، می این اقدام داشته باشد ضمن رعایت دستورات ابالغی توسط ناظر ھماھنگ        
س سـازمان مسـکن و شھرسـازی                      مستقر در سازمان     س ســازمان اســتان یـا نماینـده وی، رییــ استان، متشکل از رییــ

ت              ص مربوط شـکایت خــود را مطــرح و درخواـس س گروه تخص نظـر کمیتـه     .رســیدگی نمایــد استان یا نماینده وی و ریی
.باشداالجرا میداوری سازمان استان قطعی و برای طرفین الزم

سـاعت   ٤٨ربط نباشد ناظر مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت       کننده مورد تایید ناظر ذی   اگر نظر ناظر ھماھنگ      )ب
ت بالدرنــگ                           س نماید و کمیته مذکور نیز مکلف اـس موارد اختالف را به کمیته داوری سازمان استان به طور کتبی منعک

نظـر کمیتــه داوری قطعــی و بــرای طرفیــن       .ساعت به موضــوع رسـیدگی و اعـالم نظــر نمایــد          ٢٤و حداکثر ظرف مدت      
.االجرا استالزم
ی                  ناظر ھماھنگ  ـ٣ــ١٦٤ کننده موظف است نظر کمیته داوری را اعم از رفع اشکاالت و یا دستور توقف عملیات اجراـی

.اعالم نماید و نظر کمیته داوری را تا حصول نتیجه پیگیری کندبه ترتیب به مجری و مرجع صدور پروانه ساختمان
چنانچه به دلیل عدم حضور به موقع ناظر حقیقی یا حقوقی در محل اجرای ساختمان، موجبات اخالل در کار                   ـ ٤ــ١٦٤

تواند موارد را با ارایه دالیــل الزم بـه کمیتــه داوری سـازمان اســتان اعــالم و          اجرایی ساختمان فراھم شود، مجری می    
ص نظر کمیته مذکور قطعی و الزم .باشداالجرا میدرخواست رسیدگی نماید در این خصو

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال 
س آیین ھانامهنامه اجرایی و شیوهطراحی، اجرا و نظارت ساختمان براسا

شرحردیف

شـــــخص 
حقوقـــــی 

و ١٤ماده  
١٥

٤تبصـــــــره  
١١مــــــاده  

ص  شــــــــخ
حقوقی

مجریـــــان  
ساختمان 
شـــــخص 

حقوقی

ـــری   مـج
سازانبوه

دفاتـــــــــر  
مھندسی

شخص 
حقیقی 

ناظر

١

تقاضـــای کتـــبی شـــخص   
ـــــــــــاظر،   حقیقــــــــــــی ـن

دفاترمھندســـی طراحـــی،  
دفـــتر مھندســـی اجـــرا یـــا   
ــخص حقوقـــی موضــوع    ـش

، ١١مـــاده ٤مـــواد تبصـــره   
، ١٥، مــــــاده   ١٤مــــــاده  

.ساز و طرح و ساختانبوه

++++++

٢

ص حقیقــی      عضــویت شــخ
نـــاظر یـــا ـشــرکای دفتـــر         
مھندســــی طراحــــی ـیـــا    
شــرکای دفــتر مھندســـی     
ص حقوقــی      ـخ اجــرا یــا ـش

مـاده  ٤موضوع مواد تبصره     

++++++
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، ١٥، مـــاده  ١٤، مـــاده ١١
ساز و طــرح و سـاخت        انبوه

در سازمان نظام مھندسی        
ساختمان استان

٣

تصویر اساسنامه و روزنامه       
ـــاوی آگھــــی     رســــمی ـح
س و آخــرین تغیــیرات    تاســی

ص حقوقی اشخا

++++--

۴

ـمــدارک مربـــوط ـبــه احـــراز   
صالحیت و گواھی تایید آن        

ھـــای در رشـــته یـــا رشـــته
مورد درخواست از سازمان       
ــزی         ــه رـی ــدیریت و برناـم ـم

بـــرای مھندســـان کشـــور
٤مشـــاور موضــوع تبصـــره     

١١ماده 

----+ـ

۵

ــمی      ــه رـس مشـــارکت ناـم
ثبت شـده در دفـاتر اسـناد         
ــد     ــدارک موـی ــمی و ـم رـس
س دفـتر بــا          مربوط به تاسـی

مسوولیت مشترک شرکا

----+-

۶
معرفی کتبی مسوول دفتر      
ی، اجــرا و       مھندسی طراـح
نظارت توسط تمامی شرکا

----+-

٧

امضــای کــاربرگ تعھدنامــه،   
مربــوط بــه رعایــت و انجــام   
ـــه      وـظـــایف و مقرراتــــی ـک
مربـــوط ـبــه فعالیـــت دفتـــر  

.مھندسی است

----+-

٨

ـــویر پروانــــه  ـــتغال تـص :اـش
شـــاغالن، تمـــامی شـــرکا    
دفــتر مھندســی، اعضــای      

مــدیره، مــدیرعامل و   ھیــات 
مسوول واحد فنی 

+++++-

٩

تصویر شناسـنامه تمــامی،       
ص حقوقــی و     مــدیران شــخ
شاغالن در شرکتھا و کلیه      

شرکای دفتر مھندسی

++++++

١٠

خوداظھاری اعضــای ھیــات    
مدیره، مدیرعامل، شاغالن       
در شــرکت، مســوول واحــد    
فــنی، مــدیران و شــاغالن    
آن، شـــــــــرکای دفتـــــــــر    
مھندســـــــی و نـــــــاظران  

حقیقی 

++++-+

ش واریزی به مبلغ               اصل فی
ریــال بــه ازا ھــر   ٣٠٠٫٠٠٠

رشــته بــه حســاب خزانــه     
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١١

داری کل نزد بانــک مرکـزی      
ــکن و       ــه نـــام وزارت مـس ـب

قابـل پرداخــت   (شھرسازی  
در کلیه شعب بانــک ملــی   

ـــران ـــر )اـی ـــورد دفاـت و در ـم
٣٠٠٫٠٠٠مھندســی فـقـط  

ـــورت علــــی  ریــــال بــــه ـص
الحساب برای کلیـه شـرکا        
ص حقیقـــی ناظـــر    ــخ و ـش

ریال٦٠٫٠٠٠

++++++

١٢

س  ــــــــ ــــــه عـک :دو قطعـــ
مــدیرعامل، مســوول واحــد     
فـــــنی، مســـــوول دفتـــــر    
مھندســــی طراحــــی ـیـــا   
اجــرای ســاختمان و ناظــر         

حقیقی

++++++

++++++کار مورد تاییدارایه سابقه١٣

١۴

ھــا و اطالعات       ارایه کاربرگ 
مربــوط بــه وزارت مســکن و 
ـــورت  ـــه ـص شھرســــازی ـب

.تکمیل شده

+-+++-

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشدو تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد

Page 4 of ١۶ماده 4

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 2\Data\fasl 4-mad 16.htm

www.Behcivil.ir



فصل پنجم

نامه اجراییآیین١٢ھای قیمت خدمات مھندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده فھرست

:١٧ماده 

ش طراحــی، نظــارت و اجــرا، موضــوع مــاده    الزحمــه خــدمات  نحــوه محاســبه حــق    ١١٧مھندســی ســاختمان در بخــ

الزحمه تھیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختماننحوه محاسبه حقنامه اجرایی وآیین

ش طراحــی و نظـارت در             قیمت خدمات مھندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیت           ف کــار ســاختمانی در بـخ ھــا و مراحــل مختـل

ی                رشته ھــای بایــد مطـابق شـرح خـدمات مھندســی گــروه          ھای معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیســات برقــی کــه ـم
ی مصــوب سـال       نامه اجرایی و با توجه به مبانی و قیمت       آیین١١٧ساختمانی انجام پذیرد وفق ماده       ١٣٧٨ھای خــدمات مھندـس

:گرددبه شرح زیر اعالم می

ش طراحی و نظـارت در چھـار رشـته فـوق به صــورت درصـدی از                              از آنجا که حق    ـ  ـ١٧١ الزحمه خدمات مھندسی ساختمان در بخ

س قیمت                 ھزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می            ھــای مصوب      گردد، ھزینه ساخت و ساز ھر مترمربع زیربنای ساختمان براسا

ص         ١٣٧٨سال   ھای تعدیل کارھای ساختمانی اعالم شده از سوی سازمان مــدیریت و                وزارت مسکن و شھرسازی و اعمال شاخ
اعالم ١٠ھای مندرج در جدول شماره        برابر قیمت ١٣٨٤برای ابتدای سال   ١٣٨٣لغایت پایان  ١٣٧٨ریزی کشور در سالھای   برنامه

.گرددمی

.١٣٨٤ھای ساختمانی چھارگانه در ابتدای سال ھزینه ساخت و ساز ھر مترمربع بنا به ریال برای گروهـ ١٠جدول شماره 

س قیمــت ١٣٨٥ ھزینه ساخت و ساز ھر مترمربع زیربنای ساختمان برای سال                ــ١٧٢ و ١٠ھــای منـدرج در جـدول شـماره         براسا

ص  سازمان مــدیریت و برنامـه           ١٣٨٤ھای تعدیل کارھای ساختمانی سال      اعمال شاخ ی      که از ســوی  گـردد   ریــزی کشــور اعـالم ـم

ھای مذکور با ھمین شیوه  مھندسی ساختمان اعالم خواھد شد و در سالھای بعداز آن نیز قیمت            محاسبه و توسط سازمان نظام  
.شودمحاسبه و ھر ساله توسط سازمان مذکور اعالم می

ی                   ١٠ھای مندرج در جدول شــماره        قیمت ــ١٧٣ س    بـا توجـه بــه شـرایط و کیفیــت سـاخت و ســاز در ھـر اســتان، ـم توانـد براســا
س سازمان مسکن و شھرسـازی و                       پیشنھاد ھیات  مدیره سازمان استان و تصویب ھیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، ریی

س سازمان استان حداکثر تا  ش یابددرصد نسبت به قیمت٢٥ریی ش یا افزای .ھای تعیین شده کاھ

بــوده و مشــمول      »د«و »ج«، »ب«، »الــف«گــروه  مربــوط بــه ســاختمانھای     ١٠شــماره   منــدرج در جــدول    ھــایقیمــتـــ  ٤ـــ١٧

ص قیمت    ساختمانھای ویژه نمی   ھایقیمت مــدیره  ساخت و ساز ھر مترمربــع زیربنــای ایـن چنیـن کارھــا، ھیـات                ھایشود در خصو

گــــــــــــروه 
ساختمان

طبـقــه ٢و ١

ارتفاع از روی    
شالوده

طبقــه ٥تــا ٣

ارتفــاع از روی  
شالوده

طبقــــه ٧و ٦

ارتفاع از روی    
شالوده

طبقه ١٠تا  ٨

ارتفــاع از روی   
شالوده

١٢و          ١١

طبقــه ارتفــاع    
از روی             

شالوده

١٥تـــــــا ١٣

طبقه از روی    
شالوده

ـــه و ١٦ طبـق

بــــــــــاالتر از     
شالودهروی

ھزینــــــــــه  

ـــــــاخت   ـس

ھرمترمرـبــع  
بنا 

١٫١٤٦٫٠٠٠١٫٣٣٧٫٠٠٠١٫٥٢٨٫٠٠٠١٫٧١٩٫٠٠٠١٫٩١٠٫٠٠٠٢٫١٠١٫٠٠٠٢٫٢٩٢٫٠٠٠
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.این دستورالعمل استعالم نمایدـ١٧٣تواند از ھیات سه نفره موضوع بند سازمان استان می

برقی و تأسیسات مکانیکی با        معماری، عمران، تأسیسات  ساختمان برای چھاررشته   مھندسیگذاری خدمات مبانی قیمت ـ  ـ١٧٥

ھای ساخت و ساز بنا محاسبه شـده و مبـانی آن              توجه به نوع خدمات و پیچیدگی عوامل و حجم کار، به صورت درصدی از ھزینه              

ت                      ھمان مبانی قیمت   گـذاری خـدمات        گذاری خدمات مھندسی ساختمان اـست کـه توسـط شـورای بررســی و تاییـد مبـانی قیـم
.گردداعالم می١١ و به شرح جدول شماره نامه اجرایی تایید و به تصویب رسیدهآیین١١٧مھندسی موضوع ماده 

ھای معماری، ھای مربوط به دارندگان صالحیت رشتهالزحمه خدمات مھندسی رشتهدرصد مجموع حقـ ١١جدول شماره 

ھای مختلف ساختمانی ھای مقطوع ھر متر زیربنا در گروهعمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی نسبت به ھزینه
.این مجموعه شیوه نامه١٠موضوع جدول شماره 

را با توجـه     ١١گذاری خدمات مھندسی ساختمان مندرج در جدول شماره             الزحمه مربوط به مبانی قیمت    درصد مجموع حق  ـ  ـ١٧٦

٢٥حداکثر تــا  ـ١٧٣مدیره سازمان استان و تصویب ھیات سه نفره موضوع بند              توان بنا به پیشنھاد ھیات      به شرایط ھر استان می    
ش داد ش یا افزای .درصد کاھ

ک محوطــه عینــا و یـا بــا مختصــر                    الزحمه طراحی مجموعه   حقـ  ـ١٧٧ ھای ساختمانی که ساختمانھای آن مشابه ھم بوده و در ـی
شود به طوریکه مجموع زیربنـای ســاختمانھای          می١٢شوند مشمول اعمال ضریب تکرار به شرح جدول شماره             تغییری تکرار می    

ش مربوط به دفعات تکرار ضرب شده و حاصل آن در محاسبه حق .گرددالزحمه منظور میتکراری در ضریب کاھ

.ھای ساختمانیضرایب تکراری مربوط به طراحی مجموعه-١٢جدول شماره

ضریب تکراردفعات تکرارضریب تکرارتکراردفعات 

٢٥٠/٦٧١٧٩٢/٢٦

٣۵٢/۵۴١٨۴۴/٢۶

۴۴٧/۴٧١٩٠٠/٢۶

۵٨٩/۴٢٢٠۶٠/٢۵

۶۶٣/٣٩٢۵٩٩/٢٣

٧١۶/٣٧٣٠٨۴/٢٢

٨٢٢/٣۵٣۵٩٧/٢١

٩۶۴/٣٣۴٠٢٩/٢١

١٠٣٣/٣٢۴۵٧۴/٢٠

١١٢٢/٣١۵٠٢٨/٢٠

١٢٢٧/٣٠۶٠۵۶/١٩

١٣۴٢/٢٩٧٠٠٢/١٩

Page 2 of ١٧ماده 3

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 2\Data\fasl 5-mad 17.htm

www.Behcivil.ir



شود، معادل پنــج در ھــزار  الزحمه تھیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر می                    حقـ ـ١٧٨

کـار بـه حســاب       ایـن فصــل خواھـد بـود کــه توسـط صــاحب          ١٠ھای جدول شـماره      ھزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمت         
.گرددسازمان استان واریز می

الزحمه طراحــی  ھا و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق             ھا، نقشه  الزحمه بازبینی طرححقـ  ـ١٧٩
س قیمت١١ھای ساختمان موضوع جدول شماره     در ھر رشته از رشته   ایـن فصــل تعییـن     ١٠ھای مندرج در جدول شــماره  براسا

.ربط به حساب سازمان استان واریز خواھد شدگردد که توسط مھندسان ذیمی

الزحمه مجــری در ازای اجـرای سـاختمان در مــواردی کــه بــه صـورت پیمـان مــدیریت پـروژه نسـبت بــه ارایـه خـدمات                                  حقـ  ١٠ـ١٧

تجھـیزات،    ھــای ســاختمان از قبیــل مصالح،        نامـه انجــام شــود و صــاحب کـار تمـامی ھزینــه         مھندسی مطابق این مجموعه شیوه     
درصد ھزینه ساخت و    ١٠الزحمه مجری حداکثر حدود        آالت و پیمانکاران را راسا پرداخت نماید ، در این حالت حق            وسایل، ماشین 

س قیمت      شود که طبق قراردادھای ھمسـان و شـرایط عمومــی و         توصیه می ١٠ھای موضوع جدول شماره     ساز ساختمان براسا

.کار و مجری منعقد خواھد شدخصوصی قرارداد بین صاحب

١۴۵٩/٢٨٨٠۶٠/١٨

١۵٠٣/٢٨٩٠٢٧/١٨

٠٠/١٨و بیشتر٢٧١٠٠/١۶۴۵

.کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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:١٨ماده 

ھای آن نامه اجرایی و تبصرهآیین١٢نحوه عمل به ماده 

س پیچیدگــی                            :مقدمه شتغال، فعالیتھــای مھندســی سـاختمان براسـا به منظور تعیین حدود صالحیت مھندســان دارای پروانـه ا

اند و ھمچنین به منظور تعیین حدود صالحیت کاردانھا      بندی شده گروه»د«و »ج«، »ب«، »الف«عوامل و حجم کار به چھار گروه        
ت                  و دیپلمه   س پیچیـدگی عوامــل و                     ھای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کــار فعالـی سا ساختمان برا ھــای فـنی در 

.اندبندی شدهتقسیم»سه«و »دو«، »یک«کار، ساختمانھا به سه گروه حجم

پیچیدگی عوامل و حجم کار مذکور و متعاقب آن تقسیمات ساختمانھا به چھارگروه الف، ب ، ج و د تابع تحلیل خدمات مھندسی                                 
ھای ساختمانی متعارف و معمـول در سـاخت و        موثر در احداث ساختمانھا در مراحل طراحی، نظارت و اجرای ساختمان به شیوه              

.باشدسازھای بناھا در استانھای کشور می

یـا اســکلت فلـزی یا بتـن آرمـه و یـا                 )بنایی(ای ھای پایه  ھای ساختمانی متعارف و معمول، ساختمانھای با سازه         منظور از شیوه   
ش .ساخته استپی

ھای مھندسی ساختمان موضوع     پیچیدگی عوامل و حجم کارھای ساختمانی درارتباط مستقیم با دخالت فنی ھر کدام از رشته                   

قانون نھایتا به این نتیجه رسیده است که عوامل اصلی موثر در تعییـن ایــن پیچیــدگی و حجـم کــار در سـاختمانھا بـا ســه عامــل                             
.شودتعداد طبقات و نوع کاربری سنجیده میسطح زیربنا، 

:باشدھای مھندسی ساختمان به شرح زیر میعوامل سه گانه اصلی موثر در پیچیدگی و حجم کار در تعیین فعالیتـ ـ١٨١

و »ب«مترمربع در گروه     ٢٠٠٠تا  ٦٠١و از   »الف«مترمربع در گروه     ٦٠٠ ساختمانھا از نظر سطح زیربنا به ترتیب از یک تا                  ـ١ــ١٨١

.اندبندی شدهطبقه»د«مترمربع در گروه ٥٠٠٠و بیشتراز »ج«مترمربع در گروه ٥٠٠٠تا ٢٠٠١از 
ب        ـ٢ــ١٨١ ف «طبقــه از روی شــالوده در گروه        ٢و ١ ساختمانھا از نظر طبقات بــه ترتـی طبقــه از روی شــالوده در    ٥و ٤، ٣، از  »اـل

.اندبندی شدهتقسیم»د«طبقه در گروه ١٠و بیشتر از »ج«طبقه روی شالوده در گروه ١٠لغایت ٦، از »ب«گروه 

س حیطـه       سـاختمان و خصوصـیات       کـاربری در طراحــی     نوع پیچیدگی دخالت  ـ٣ــ١٨١ ی آن براســا ھــا در قالــب    کـاربری  عملکــرداجراـی
کـار سـاختمان      بندی پیچیـدگی   بندی شده است و معیار کاربری قابلیت مناسبی برای طبقه            تقسیمات توزیع خدمات شھری طبقه        

س پیشنھادات تقسیمات شھری            .دارد :شـامل  )ھاقانون شھرداری  ١٠٠ھای مشمول ماده    ساختمان(عامل کاربری عمدتا براسا

س در طرح   باشد و توزیع کاربری   ، ناحیه، منطقه و شھر می     )برزن(محله  ھای جامع، ھادی و تفضیلی شھر مورد عمـل        ھای منعک
شھرداریھا و در مواردی ھم از طریق مصوبات سازمانھای متولی کاربری مانند سازمان نوسازی و توسـعه و تجھیزمــدارس دربـاره                                        

ش    ربط برای ساختمانھای با کاربری بھداشتیـ  درمـانی و مـوارد مشـابه                   عمومی و یا سازمانھای ذی   ساختمانھای با کاربری آموز

:گردندبندی میساختمانھا به لحاظ کاربری به شرح زیر تقسیم.قابل بررسی است
ی            )بـرزن  (ھــا بـا حیطــه عملکــردی محلـه         کـاربری  :»الف«ساختمانھای گروه    کـه عملکــرد خــدماتی ســاختمان در محــدوده کوچـک

س ابتدایی، کلینیکباشد مانند واحدھای مسکونی، تجاری کوچک، می ...ھا وھا، کودکستانھا، کارگاه مدار

س   فرعــیعملکــردی ناحیـه ماننـد شــعبات       ھای بــا حیطـه  کاربری:»ب«ساختمانھای گروه    ھــا،  متوسـطه، درمانگـاه      بآنکھـا ، مــدار
...ھای ورزشی ساده وھا، سالنخوابگاه

ھــای بــزرگ، بیمارســتانھا، مراکــز فرھنگــی،           ھــا بــا حیطــه عملکــردی منطقــه ماننــد فروشــگاه       کــاربری:»ج«ســاختمانھای گــروه  

ش:ھای فرعی مترو، ساختمانھای ایستگاه س، آت ....ھای کوچک ونشانی، شعب اصلی بانکھا، مھمانپذیرھا، ھتلپست، پلی
ھا، مراکـز اصلی        ھا، دانشگاه    ھا، استادیوم    ھا با حیطه عملکرد شھری و فراشھری مانند فرودگاه           کاربری:»د«ساختمانھای گروه    

....ھای بزرگ وھای اصلی مترو، بناھای یادبود، ھتلمخابرات، مراکز تحقیقاتی، ایستگاه
ستعالم از وزارت مسـکن و شھرســازی، حیطـه                 در مواردی که بررسی گروه    ـ ١ـ٣ــ١٨١  کاربری ساختمان میسر نباشد از طریق ا

.عملکردی کاربری مورد نظر تعیین خواھد شد

ھر یک از عوامل سه گانه فوق به تنھایی گروه ساختمان را برای ارایه خدمات مھندسی توسط مھندســان حقیقــی در                            ـ  ٤ـ١ـ  ١٨
در خصوص ارایه خدمات مھندسی ساختمان توسط اشخاص حقوقی دو عامل طبقه                 .نمایدھای مختلف ساختمان تعیین می     پایه
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ت                                     و کاربری ساختمان مالک تعیین گروه ساختمان برای ارایه خدمات مھندسی خواھـد بـود و عامـل زیربنــای سـاختمان در ظرفـی

ص حقوقی موثر می .باشداشتغال اشخا

ھای تأسیساتی و ھمچنین نظارت آن برای         حدود صالحیت مھندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در تھیه طرحــ١٨٢

.باشدمی١٣ب، ج و د به شرح جدول شماره ھای ساختمانی الف، تمام گروه

ساختمانھای یک از گروهبرقی برای ھر مکانیکی و تأسیسات مھندسان تأسیساتبندی صالحیتطبقهـ ١٣جدول شماره 

ھــای ھفتگانـه ســاختمان، تـا         در تمـامی رشــته     »ویــژه«و  »د« انجام خدمات طراحی، نظارت و اجرای ســاختمانھای گـروه                   ــ١٨٣
ش از                                   سـال   ١٨زمانی که پروانه اشتغال در پایه ارشد صادر نگردیده است توسط دارندگان پروانه اشتغال مھندسی پایه یک با بی

ص در پایه ارشد محاســبه و                             ش انجام پذیرد و در این حالت ظرفیت اشتغال این گونه اشخا سابقه کار و دارنده صالحیت در آن گرای

.منظور شود

ھایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانـه اشـتغال به تعـداد کافی نباشــد یـا                                    در محل  ــ١٨٤

آئین نامه اجرایــی قــانون     ١٢ماده  ٢و ١وجود نداشته باشد ھیأت سه نفره با پیشنھاد سازمان استان، در چھارچوب تبصره ھای                
.تصمیم گیری خواھند نمود

.باشدمی١٥ھای شھرسازی به شرح جدول شماره حدود صالحیت مھندسان شھرساز در تھیه طرحـ ـ١٨٥

ھای شھرسازی حدود صالحیت مھندسان شھرساز در تھیه طرحـ١۴جدول شماره 

ھاتھیه انواع طرحماده
پایه 

٣

پایه 

٢

پایه

١
ارشد

شھرسازی

شھرسازی
ریزی برنامه

شھری
طراحی 
شھری

**+---طرح کالبدی ملی١

ایطرح کالبدی منطقه٢
بـــــا ھـــــر   

س مقیا

--++**

٣
یک یا چنـد     (طرح جامع ناحیه     

)شھرستان

٤٠٠تـــــــا 

ـــــــزار    ھــــ
جمعیت

++++**

تـــــا یـــــک  

نفرمیلیون  
و جمعیــت 

شھرستان 

فراگـــــــیر

-+++**
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شھر مرکز  

استان

ـــتر از     بیـش

یک میلیون  
نفـــــــــــــر  

جمعیت

--++**

٤
طــرح ســاماندھی مجموعــه      

روستایی
بـــــا ھـــــر   

س مقیا
++++**

٥
ھـــــای راھـــــبردی و     طـــــرح 

یابیمکان
بـــــا ھـــــر   

س مقیا
-+++**

طرح جامع مجموعه شھری٦
بـــــا ھـــــر   

س مقیا

--++***

طرح جامع شھر٧

جمعیت تــا  

ھـــزار   ٢٠٠

نفــــــــــر و 
شــھرھای  

مرکــــــــــز  

استان

++++***

جمعیت تــا  

میلیـون  یک
نفر

-+++***

ــــت  جمعـی
ش از  بیــــــ

یک میلیون  

نفر

--++***

)شھرجدید(طرح جامع ٨

/٠٠٠تـــــا  

نفـــــر  ١٠٠
جمعیت

++++***

/٠٠٠تـــــا  
نفـــــر  ٢٠٠

جمعیت

-+++***

ش از  بیــــــ

٠٠٠/٢٠٠
نفـــــــــــــر  

جمعیت

--++***

 ھادی شھر یا روستاطرح٩
بـــــا ھـــــر   

س مقیا

++++***

١٠
طـــــرح تفصـــــیلی شـــــھرھا    

)موجود و جدید(

جمعیت تــا  
ھـــزار   ٢٠٠

نفر

++++***

جمعیت تــا  

یک میلیون  
نفر

-+++***

ــــت  جمعـی
ش از  بیــــــ

یک میلیون  

نفر

--++***

١١

طــــــــــــــرح شــــــــــــــھرک

مسکونی،صنعتی،توریستی (
...)و

بـــــا ھـــــر   

س مقیا

++++***

در 

شــھرھای  

++++***
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ھای فوق باید زیر نظر و با مسوولیت مھندسان شھرسـاز و واجــد صــالحیت تھیـه شـود و در صـورتی کـه ایـن                                 کلیه طرح  ـ  ١ــ١٨٥

ص حقوقی تھیه گردند بایستی حداقل یکی از مھندسان فوق با توجه به حدود صالحیت خـود در تھیـه طــرح                              طرح ھا توسط اشخا

.مشارکت عملی داشته و طرح به تایید وی برسد
شھری        در مواردی که صالحیتھای مشترک برای برنامه         ـ  ٢ــ١٨٥ ی  ف   (ریزی و طراـح ت مشــارکت          )١٤تـا   ٦ردـی شده اـس تعییـن 

ش و تایید طرح توسط آنھا الزامی است .عملی ھر دو گرای

.باشدمی١۵ھای شھرسازی به شرح جدول شماره بردار در تھیه طرححدود صالحیت مھندسان نقشهـ ـ١٨٦

شهـ١۵جدول شماره  شھرسازیبردار در تھیه طرححدود صالحیت مھندسان نق ھای 

١٢

ھای نوسازی، بازسـازی      طرح

و بھسازی بافتھای قدیمی و         
فرسوده

٢٠٠تـــــــا 

ھـــزار نفـــر    

جمعیت

در 
شــھرھای  

تـــــا یـــــک  

میلیون نفر   

جمعیت

-+++***

در 
شــھرھای  

ش از  بیــــــ

میلیـون  یک
نفـــــــــــــر  

جمعیت

--++***

١٣
طـــــــرح آمـــــــاده ســـــــازی     

ھای جدید شھریتوسعه

تـــــــــــــــا 

مســــاحت 

ھکتار٥٠

++++***

تـــــــــــــــا 

مســــاحت 
١ ٥ ٠

ھکتار

-+++***

ش از  بیــــــ

١ ٥ ٠

ھکتار

--++***

١٤
ریــزی انطبــاق کــاربری     برنامــه

اراضی شھری

بـــــا ھـــــر   

س مقیا

-+++***

طرح جزییات شھرسازی١٥
بـــــا ھـــــر   

س مقیا

++++**

طرح تفکیک اراضی شھری١٦

تـــــــــــــــا 

مســــاحت 
یک ھکتار

++++**

تـــــــــــــــا 
مســــاحت 

پنج ھکتار

-+++**

مســــاحت 

ش از     بیـیــــ
پنج ھکتار

--++**

شنوع خدماتردیف رو
پایــه 

٣

پایه 

٢

پایه 

١
ارشد

ش گرای

ھیدروگرافیفتوگرامتریژئودزی
GIS

LIS

طراحـــی و ایجـــاد    

شبکه نقاط کنترل    
+زمینی
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١

اـصــلی و فرعـــی  

مســـــــطحاتی و    (

در )ارتفــــــــــاعی
سیستم مختصات   

(U.T.M)کشوری 

++++-فتوگرامتری

٢
تھیــــــه نقشــــــه   

توپوگرافی

زمینی

++++

+فتوگرامتری

ژنرالـــــــیزه  

کردن

٣

تھیــــــه نقشــــــه   
توپوگرافــی مســیر   

ـــــــود  راه، (موجــــ

اھــــن، کاـنـــال، راه
)نــیرو ـخـط انتقــال  

شــــــامل تھیــــــه     

نقشــه توپوگرافــی    
از بانــــــد مــــــورد    

درخواســــــــــــت،  

طولی مقاطع  تھیه
ـــــی   و عرضـــــــــــ

ــــــیرموجود و     مـس

 طبیعیزمین

زمینی

+فتوگرامتری

٤

انــــدازه گــــیری و      

محاـســـبه حجــــم 

ھــای عملیات توده 
مثــــــل  (خــــــاکی  

ـــــــــــــــــــا،  دپوـھ

......)گودھا،

٥

ــــــه ــــــه تھـی نقـش

مســــــیرزیرزمینی     
مـــــترو، تونـــــل،     (

)فاضالب

٦
تھیــــــه نقشــــــه   

کاداستر
+

٧
تھیــــــه نقشــــــه   

ھیدروگرافی
+

٨

ھا پیاده کردن طرح    

شــــــامل طــــــرح   
تفصــــــــــــــیلی و   

ســـــازی،   آمـــــاده 

ھای زمینی     مسیر
و زیرزمیـــــــــنی و   

تفکیــــک اراضــــی  

شـــــــــــــــھری و    
ھـــــــای  ســـــــازه  

ساحلی

٩

ــدیل سیســـتم      تـب

مختصـــــــــــــات و   

ــویر      سیســـتم تـص
ـــا بــــه  نقشــــه ـھ

یکدیگر

-+++

تھیه نقشــه وضع      
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باشدمی١۶ھای شھرسازی به شرح جدول شماره حدود صالحیت مھندسان ترافیک در تھیه طرحـ ـ١٨٧

ھای شھرسازیـ حدود صالحیت مھندسان ترافیک در تھیه طرح١۶جدول شماره 

١٠
ـــود ـکـــاربری    موـج

اراضی
++++

١١

ھــای تھیــه نقشــه

ــــــــــــی از   عکـس
س ھای ھوایی  عک

ـــــــــــاویر    و تصــــــ

ایماھواره

-+++

+

١٢

گـــــیری و  انـــــدازه

ـــر    ـــبه تغیـی محاـس
شــکل و جابجایــی    

ھــای بلنــد و   سازه

ســـنگین و ابنیـــه  
فـــــنی شـــــھری    

ماننده پل، تونـل و      

سد

+

١٣
رفتـــــار ســـــنجی     

ھاگسل

١٤

ـــــــــــــــــــاد   ایجـــ

ــــای سیســــتم  ـھ
ـــات   ــــــــــــ اطالـع

ــــــــی  ــــ جغرافیاـی

(G.I.S)

+++++

١٥

 نمـای   تھیه نقشه  

ابنیــــه تــــاریخی و    
ش    مھـــــم بـــــا رو

فتوگرامـــتری ـبــرد    

کوتاه

-+++

+

١٦
ھــای نظارت بر بند   

١٤تا ١
ش مربوطه ودارا بودن گرای

ردیف

ـــــــای     انــــــــوع فعالیتـھ

ریــزی، طراحــی و    برنامــه 
نظارت

بندی مھندسانطبقه

س ١پایه ٢پایه ٣پایه مقیا
پایــــه 

ارشد

١

طــرح مطالعــات ترابــری       
ـــــــرح جامــــــــــــع    ــــ ـط

ملـــی و )ســـاماندھی (

ایمنطقه

س ++--با ھر مقیا

٢

مطالعــات ترابــری طــرح       
)ســــاماندھی   (جــــامع  

ــه   ــد     (ناحـی یـــک یـــا چـن

)شھرستان

++++ھزار نفر جمعیت١٠٠تا 

+++-ھزار نفر جمعیت٥٠٠تا 

++--تا یک میلیون نفر جمعیت

ش از یــک   میلیــون نفــر بیــ

جمعیت
---+

٣
ھـــای راھـــبردی و   طـــرح 

مکانیابی تسھیالت
س  ++--با ھر مقیا

٤

مطالعــات ترابــری طــرح       

)ســــاماندھی   (جــــامع  

روستایی

س ++++با ھر مقیا

مطالعــات ترابــری طــرح       ٥

)ســــاماندھی   (جــــامع  
س ++--با ھر مقیا
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مجموعه شھری

٦
مطالعــات ترابــری طــرح       

جامع شھرھای جدید

++++ھزار نفر جمعیت٥٠تا 

+++-ھزار نفر جمعیت١٠٠تا 

++--ھزار نفر جمعیت٢٠٠تا 

ش از   ھـــزار نفـــر  ٢٠٠بیـــ
جمعیت

---+

٧
مطالعــات ترابــری طــرح       

ھادی شھر یا روستا
س ++++با ھر مقیا

٨

مطالعــات ترابــری طــرح       

)ســــاماندھی   (جــــامع  

شھرھا

++++ھزار نفر جمعیت١٠٠تا 

+++-ھزار نفر جمعیت٥٠٠تا 

++--تا یک میلیون نفر جمعیت

ش از یــک میلیــون نفــر     بیــ
جمعیت

---+

٩

مطالعــات ترابــری طــرح       

ــــــھرھا    تفصـــــــیلی ـش
)موجود و جدید(

+++-ھزار نفر جمعیت١٠٠تا 

+++-ھزار نفر جمعیت٥٠٠تا 

++--تا یک میلیون نفر جمعیت

ش از یــک میلیــون نفــر     بیــ
جمعیت

---+

١٠
مطالعــات ترابــری طــرح       

صــــــنعتی،   (شــــــھرک 

)مسکونی، توریستی

س ++++با ھر مقیا

١١

ــــــری      مطالعـــــــات تراـب

ھــای ســاماندھی   طــرح 

مرکــز شــھر و بافتھـــای       
قدیمی

ھزار ١٠٠در شھرھای تا     

نفر جمعیت
++++

ھزار ٥٠٠در شھرھای تا     

نفر جمعیت
-+++

در شــــھرھای ـتـــا یــــک  

میلیون نفر جمعیت
--++

ش از     در شــــھرھای بیــــ

میلیون نفر جمعیتیک
---+

١٢

ــــــری      مطالعـــــــات تراـب

ســازی  ھــای آمــاده طــرح 
ـــای جدیــــد   توســــعه  ـھ

شھری

++++ھکتار١٠تا مساحت 

+++-ھکتار٥٠تا مساحت 

++--ھکتار١٥٠تا مساحت 

ش از     ١٥٠مســـاحت بیـــ

ھکتار
---+

١٣

ی جزییــات فــنی و     طراـح

ـپـالن، (ھندســی معــابر  
ی و عرضــی        پروفیل طوـل

)و حجم عملیات خاکی

س ++++با ھر مقیا

١٤
طراحی فنی و ھندسی    

گذربندی تفکیک اراضی
س ++++با ھر مقیا

١٥
ــــــھیالت و     طـــــــرح تـس

تجھیزات ترافیک

++++تا مساحت یک ھکتار

+++-ھکتار٥تا مساحت 

++--ھکتار١٥تا مساحت 

ش از    ـــاحت بیــــ ١٥مـس

ھکتار
---+

١٦
ارزیـــــــابی ایمـــــــنی و    

تصادفات
س ++--با ھر مقیا

١٧
١نظارت بر اجرای مــوارد   

١٦تا 
س و طبقه بندی مھندسان در ھر موردمطابق مقیا
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.باشدمی١٧سازی به شرح جدول شماره برداری در امور ساختمان حدود صالحیت مھندسان نقشهــ١٨٨

شه١٧جدول شماره  سازیبرداری در امور ساختمانحدود صالحیت مھندسان نق

ی از آن بـرای انجام پــاره          ھای سایر مھندسان و مسوولیت  نافی صالحیت١٨ھای موضوع جدول صالحیتـ ـ١٨٩ ای از ھــای ناـش
ب جـدول حـدود صـالحیت منــدرج در تبصــره                 فوقامور ی قـانون نظـام          آییـن ١٢مــاده  ٢ که به موـح مھندســی و کنـترل     نامـه اجراـی

ھــای ســاختمان نـیز صــادق    باشد، این توضیح در مـورد ســایر رشــته          ساختمان در انجام امور نظارت و اجرا تعیین شده است نمی             

.است

ــه  پاـی

ارشد

پایــــه 

١
٢پایه 

پایـــه 

٣

گروھـھـــای  

ساختمانی
نوع خدمات ردیف

+ + +
ھــای تمامی گروه 
ساختمانی

ـ بـ  جـ  د( )الف 

ت ملــک بـر روی نقشـه           ـ١ـ١ ی یــا   تعییـن موقعـی مــورد   ...ھواـی

درخواست

ص کردن    ـ٢ـ١ ک بـر روی           )پیاده کـردن   (مشخ محـل دقـیق مـل
زمین

تعیین مساحت امالک و تعیین ابعاد و مختصات دقیق آن               ـ٣ـ١

و تطبیق با حدود مشخصات اسناد مالکیت
س در سیســتم          ـــ٤ـــ١ تھیــه نقشــه توپوگرافــی بــزرگ مقیــا

مختصات و سیستم تصویر از زمین مورد نظر 

تھیه مقاطع طولی و عرضی از معابرـ٥ـ١
گذاری تراز صفرساختمان و ثبت       تعیین بر و کف و عالمت      ـ٦ـ١

مناسبآن در محل

١

+ + +

ھــای تمامی گروه 

ساختمانی
ـ بـ  جـ  د( )الف 

کنترل استقرار درست ساختمان در سطوح قایم و افقی ـ١ـ٢
ھاھا و پارکینگبندی محوطهکنترل شیبـ٢ـ٢

٢

+ + -
کنــترل جابجــایی نشــت و تغیــیر شــکل ســاختمان و              ـــ٣ـــ٢

ـن ســاخت و بعــد از آن ناشــی از        زمـیـن ھــای مجــاور آن در حـی

عوامل و حوادث طبیعی و انسانی

+ + +
ھــای تمامی گروه 
ساختمانی

ـ بـ  جـ  د( )الف 

ھـــای الزم بـــرای تفکیـــک واحـــدھای موجـــود در     تھیـــه نقـشــه  

ھای ساختمانیمجتمع
٣

.کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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شم  فصل ش

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

:١٩ماده 

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ی      است که حاوی اطالعــات       سندی   ساختمان فنی و ملکی      شناسنامه سـاختمان بوده و توسـط         فـنی و ملـک
ھــای چـون سـاخت، تحویــل      بـا نقشــه  سـاختمانی ھمــراه    گردد و درکلیه نقل و انتقاالت      استان صادر می   سازمان  

.شوندنماید مطلع  می ساختمانی که خریداریگردد تا از مشخصاتخریداران می
مـتر بـوده و       سـانتی  ٥/٢٢×٥/١٦شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به لحاظ مشخصات ظـاھری دارای ابعـاد                      

س کاغذ کتان و مجلد به جلد گالین           ی          گور طالیی رنگ می  برگھای اصلی آن از جن باشد، شناسنامه فنی و ملـک
ســاختمان در ـکـل کشــور توـسـط وزارت مســکن و شھرســازی بــه صــورت ھمســان تھیــه شــده و در اختیــار                 

.گیردھا قرار میھای استانسازمان
کــار سـاختمان تحویل مرجـع صـدور               یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز به منظــور صدور پایــان                    

ــه ســـاختمان مـــی     ــل             .شـــودپرواـن ــه و تکمـی ــدور شناســـنامه فـــنی و ملکـــی ســـاختمان مســـتلزم تھـی ـص
باشد که مشتمل بر جداول مربوط بــه رونـد تھیــه طـرح، اجـرا، نظـارت و اطالعـات                        ساختمان می اطالعاتدفترچه

ی   ساختمان است و نھایتا منجر به صدور شناسنامه فـنی و ملکــی               ھــا بـه    شـود کـه ایـن دفترچــه      سـاختمان ـم
.شودساختمان قرار داده میحقوقیتعدادکافی در اختیار دفاتر مھندسی طراحی و طراحان

:ـ مراحل تھیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانـ١٩١
 صاحب کار با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به شـھرداری یـا سـایر مراجـع صـدور                                    ـ١ــ١٩١

.دھدپروانه ساختمان مراجعه نموده و با ارایه مدارک الزم تشکیل پرونده می
ت صــاحب        مرجع صدور پروانه ساختمان   ـ  ٢ــ١٩١ س از بررسی مدارک و درخواـس کــار نســبت بـه صـدور مجــوز         پ

.نمایداقدام می)دستور نقشه(تھیه نقشه 
به یکی از دفاتر مھندسی یا اشــخاص     )دستور نقشه(کار با در دست داشتن مجوز تھیه نقشه        صاحبـ ٣ــ١٩١

.نمایدنامه مراجعه میحقوقی طراحی ساختمان جھت تھیه طرح موضوع این شیوه
طراح ساختمان ضمن تھیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شھرسازی و مقررات ملی ساختمان یــک                          ـ  ٤ــ١٩١

ھای معماری تھیه شده را جھت کنترل ضوابط شھرسازی تحویل مرجع صدور پروانـه سـاختمان                      نسخه از نقشه  
نماید و شھرداری در صورتی که در نقشه ھای معماری دارای نقص یا ایراد باشد، موارد را رسـمًا و کتبـًا به                  می

.دھدطراح اعالم نموده وآن را برای اصالح به طراح عودت می
ھای معماری، نسبت به صــدور صورتحســاب          در صورت کامل بودن نقشه     مرجع صدور پروانه ساختمان    ـ٥ــ١٩١

ض مربوطه اقدام و درخواست تھیه و تکمیل نقشه .نمایدھای اجرایی را میعوار
ای و تأسیســاتی را تھیــه کــرده و جــداول دفترچـه              ھای اجرایی معمـاری، ســازه      طراح ساختمان نقشه      ـ٦ــ١٩١

ت کنــترل مقـررات          نماید و یکسری کامل از نقشه        اطالعات ساختمان را تکمیل و تایید می         ھای تھیه شده را جـھ
.نمایدملی ساختمان به سازمان استان آن ارایه می

ھــای مربـوط را بـا توجـه بــه مقـررات ملــی         سازمان اسـتان ضــمن بــازبینی مــدارک ارایه شــده، نقشــه     ـ ٧ــ١٩١
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ساختمان و ضوابط شھرسازی، کنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعــه                               
ش .نمایدمربوط به طراحی ساختمان در دفترچه اطالعات ساختمان ثبت میساختمان را در بخ

ھای ارایه شده دارای ایراد باشد، سـازمان اسـتان کتبــًا و رســمًا بــه طــراح اعــالم                  در صورتی که نقشه   ـ٨ــ١٩١
ی                        می نماید و طراح نسبت به اصالح و ارسال آن به سازمان استان اقدام خواھد نمود، در ھـر حــال مدت بررـس

.ھا و تایید آن توسط سازمان استان نباید از یکماه تجاوز نمایدنقشه
سخه از                            ـ٩ــ١٩١ ک ن ت ـی س از معرفی مجری مـورد نظـر مالــک بـه سـازمان اسـتان، بـا دریاـف  سازمان استان پ

قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطالعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجـری نمــوده و وی را بــه                       
ی    ھمراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان                   ی ـم ک نســخه از      معرـف نمایــد، ـی

گردد در ضمن تعداد و زیربنــای کــار مــورد نظـر توســط        معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می              
.گرددسازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می

س از صدور پروانه ساختمان یک نســخه از آن را بــه                ـ ١٠ــ١٩١ شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان پ
.دھدھای مصوب در اختیار مجری و یک نسخه به ھریک از مھندسان ناظر قرار میھمراه نقشه

اســتان  ھــای مصـوب را بــه سـازمان       مجری مکلف است تصویر پروانه ساختمان و یک نسخه از نقشه              ـ ١١ــ١٩١
.تحویل نماید

مجری مکلف است اطالعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطالعـات ســاختمان وارد                   ـ  ١٢ــ١٩١
س از تکمیل و تایید جداول مربوطه در پایان کـار دفترچـه          .ھای ناظران را در ھر مرحله اخذ نماید       نموده و تاییدیه     پ

.را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان استان تحویل دھد
س اطالعات و تاییدیه        سازمان  ـ  ١٣ــ١٩١ ھای موجود در دفترچــه اطالعــات سـاختمان، شناسـنامه               استان براسا

در روز صادر نموده و جھت ارایــه بــه مرجـع صـدور پروانــه سـاختمان          ١٥فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف        
.دھداختیار مجری قرار می

ی سـاختمان صـادر شـده                 مجری مکلف است جھت دریافت گواھی پایان       ـ١٤ــ١٩١ کار، شناسنامه فنی و ملـک
توسط سازمان استان را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار داده و مراجع مـذکور مکلفنـد گواھــی پایان                                

س شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر نمایند .کار را براسا
استنکاف از ثبت اطالعات ساختمان از جانب طراحان، ناظران و مجریان بــه عنـوان تخلــف محسـوب و                     ـ ١٥ــ١٩١

.باشدتوسط سازمان استان قابل پیگرد می
ی          در مجموعه ـ ١٦ــ١٩١ س از صــدور شناســنامه فــنی و      ھایی که با یک پروانه ســاختمانی سـاخته ـم شـوند پــ

ی سـاختمان بـا قیــد توضــیحات الزم                       ملکی ساختمان، به ازا ھر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه فنی و ملـک
.گیردبنابر تقاضای مالکان توسط سازمان استان صادر و در اختیار آنھا قرار می

.شود بالمانع استصدور المثنی طبق ضوابطی که توسط سازمان تعیین میـ ١٧-ـ١٩١
ص وارد کننده اطالعات فقط در قبال اطالعات خود مسوول می          ـ١٨ــ١٩١ باشد و در برابـر صــحت     ھر نھاد یا شخ

ص دیگر مسوولیتی ندارد .وسقم اطالعات وارد شده توسط نھاد یا شخ

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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اطالعـات سـاختمـان

ی و ملکی اطالعات ثبت

١:جدول 

٢:جدول

٢:جدول

ش....................قطعه........…..…فرعی….........…اصلی:مشخصات پالک ثبتی ملک  شانی ملک:واقع در بخ استان ..........:ن
…....…منطقه .......................شھرداری…...........….........……شھر …............……

...................محله 

□□□□□□□□□□:کد پستی..….…..…پالک...........………کوچه….…….................................خیابان

...................نام پدر:............................نام مالک  :..............................محل صدور شناسنامه:..................شماره شناسنامه:
......................نام پدر:.....................نام وکیل قانونی :....................محل صدور شناسنامه:...................شماره شناسنامه:

□:سایر با ذکر نوع□مشارکت با دولت □تعاونی□عمومی و دولتی □خصوصی :نوع مالکیت

...............................................شماره پروانه ساختمان :.......تاریخ صدور پروانه ساختمان:

□خدماتی □آموزشی□بھداشتی و درمانی□صنعتی □تجاری□اداری □مسکونی :نوع کاربری
.......................................□:باذکرنوعسایر

........................تعداد طبقات )نسبت به مساحت مندرج در سند ملک(درصد :..................سطح اشغال زمین:

ملک□در جنوب □در شمال :محل احداث بنا

.باشدمجاز می□روی پیلوت□روی زیر زمین.............طبقه....................احداث 

س از اصالح ق سند، وضع موجود و باقیمانده پ :ابعاد و مساحت ملک طب

س از اصالح )متر(وضع موجود )متر(ابعاد مندرج در سند مالکیت حدود ملک )متر(ابعاد باقیمانده پ

:شماًال به

:شرقًا به

:جنوبًا به

:غربًا به
:جھت پخ

:مساحت:مساحت:مساحت

ابعاد با قیماندهگذر اصالحی
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٣:جدول

۴:جدول

٤ـ١:جدول 

٤ـ٢:جدول 

٥:جدول

..……………………………:شمال

..……………………………:شرق

……………………………:جنوب

.……………………………:غرب

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

)مترمربع (…………………:تجاوز به حریم گذرھا

.........................…………………………………………:توضیح بر و کف

ساختمان  شخصات پروانه  :م

:.........................ـ شماره پرونده٣:...............................ـ نوع پروانه٢:................................ـ شماره پروانه ساختمان١

:...............................ـ تاریخ صدور پروانه ساختمان٤

:تمدید مھلت پروانه

س تقاضای شماره  و بر طبق نظریه دوایر ذیربط شھرداری، پروانه صادره ......................................مورخ ................................................براسا
ش ....................................................برای ملک پالک ثبتی شماره  از ......................................................واقع در بخ

.گرددتمدید می...................................برای مدت ..................................تاریخ 

ساختمان شخصات کالبدی فضاھای  م

جمعکاربری

مساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدطبقات
زیرزمین

ھمکف

نیم طبقه

١طبقه 

٢طبقه 

٣طبقه 

٤طبقه 

سایر

جمع
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٦:جدول

شه ھـای معمـاری کنتـرل نق

سازماننظریهنظریه طراح

کنترلتھیه

شدهشده شدهشدهن ن

س شـرح خـدمات        -١ مطالعات پایه، بازدید محلی و بررسی سایر عوامل موثر در طراحی بر اسـا
ش معماری □□□□.بخ

ی ھـای ارتبـاطی با معابر                           -٢ شه محوطه و موقعیت طرح با توجــه بـه حدود ثبتی، دسترـس نق
□□□□.اطراف، مقررات شھری و بروکف با اندازه گذاری کامل

نقشه طبقات به تفکیک ھر طبقه با توجه به مساحت و کاربری فضاھا و مبلمان آنھا بـا اندازه                 -٣
□□□□.گذاری کامل و رعایت ضوابط ترسیم

شه ھا با طرح سازه -٤ □□□□. تاسیسات برقی و مکانیکی و انواع مصالح مصرفی،مطابقت نق

□□□□.ترسیم پله ھا، ابعاد دربھا و پنجره ھا با اندازه گذاری کامل و رعایت ضوابط ترسیم-٥

شه بام، تعیین سطح ارتفاع آن، اندازه گـذاری کامـل، خطوط شـیب بنـدی بام، مالحظات                     -٦ نق
سات برقی و مکانیکی مربوط به بام □□□□.سازه بام، تاسی

شه مقاطع طولی و عرضی با رعایت ضوابط ترسیم-٧ □□□□.نق

□□□□.نقشه کلیه نماھای اصلی با رعایت ضوابط ترسیم-٨

□□□□١٩جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث بندی ساختمان از نظر صرفهـ گروه٩

□□□□.نقشه ھای مربوط به جزئیات اجرایی فضاھا و جزئیات ساختمانی و جداول نازک کاری-١٠

□□□□.نورگیری فضای اصلی و نحوه تھویه آشپزخانه و سرویسھا-١١
شی در صورت نیازنقشه محوطه-١٢ □□□□. سازی و زھک
ش، نورگیرھا و درز انبساط-١٣ □□□□.محل عبور داکتھای تأسیساتی آبروھا، دودک

□□□□و نحوه دسترسی به پارکینگ و کنترل ارتفاع آن )٪١٥حداکثر(ترسیم درصد شیب پارکینگ-١٤

□□□□.ترسیم سقف ھای کاذب در مقاطع ھمراه با اندازه گیری مربوطه-١٥

□□□□.برآورد ھزینه اجرا و برنامه زمان بندی-١٦

ی و محاسبات سازه ش طراح کنترل رو

سازماننظریهنظریه طراح

کنترلانجام

شدهشده شدهشدهن ن

ش آنالیز و نرم افزارھای مورد استفاده -١ □□□□معرفی رو

□□□□معرفی آیین نامه طراحی -٢

ش مکانیک خاک -٣ □□□□گزار

□□□□انتخاب درست مشخصات مکانیک خاک -٤

ض بار مرده -٥ ش مقررات ملی ساختمان (درستی مقادیر مفرو □□□□)مبحث ش

ض بار زنده -٦ ش مقررات ملی ساختمان (درستی مقادیر مفرو □□□□)مبحث ش

□□□□انتخاب سیستم سازه ای مناسب بار ثقلی -٧

□□□□انتخاب سیستم سازه ای مناسب برای بار جانبی در ارتفاع -٨

□□□□انتخاب مناسب سیستم سقف از نظر ثقلی و لرزه ای -٩

سل–١٠ □□□□لحاظ نمودن اثرات نزدیکی به گ
□□□□طراحی کامل سیستم شالوده–١١

□□□□)بادبند، دیوار برشی، قاب خمشی (طراحی عناصر مقاوم جانبی –١٢

□□□□.طراحی کامل اتصاالت و وصله ھا–١٣

□□□□.طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیر سازه ای، الحاقی و دیوارھای جدا کننده–١٤

شه ھای جزئیات اجرای فونداسیون با طراحی مربوطه–١٥ □□□□.انطباق نق

□□□□.پالن محل اتصال پای پله ھا به فونداسیون و اتصالھای مربوطه–١٦
س طراح سازه-١٧ .مھر و تأیید کلیه نقشه ھا ی سازه ای توسط مھند

ی :ساختمان ھای بتن

□□□□
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٧:جدول

٨:جدول

□□□□.پالن ستون گذاری، دیوار برشی و تیپ بندی تیرھا–١٨

□□□□.نقشه میلگردگذاری ستون، تیر، مقاطع و تراز اتصال–١٩

□□□□.نقشه میلگردگذاری سقف و مقاطع–٢٠

ش جزئیات میلگردگذاری در محل بـاز شـوھا و سـوراخھا                –٢١ تأسیسـاتی و یـا    (موقعیت و نمای
ش)غیره  ش جزئیـات در پوش میلگردگـذاری در محـل    طبقات و ابعاد و اندازه آنھا در دیوار ھا و نمای

ھای متراکم گره
□□□□

.تعیین نوع، نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگردھا در تیرھا، ستونھا و دالھا–٢٢

:ساختمانھای فوالدی
□□□□

س مناسب اجرایی (نمای سه بعدی اتصاالت –٢٣ □□□□).تیر به ستون با جزئیات کامل و مقیا

□□□□.جزئیات ضروری مربوط به قاب فضایی خمشی و ترکیبی–٢٤

شیری                      -٢٥ ی شم جزئیات صفحه پای ستونھا و نحوه اتصال آن به فونداسـیون و جزئیات اجراـی
□□□□.راه پله

ش در ھـر                       -٢٦ ی جو ش و محـل اجـرای آن و ذکـر سیسـتم بازرـس نوع الکترود، طـول و بعد جو
□□□□قسمت

ی بـا جزئیـات                      –٢٧ ستونھا، تیر ھــا، بادبند ھـا یا دیوارھـای برـش پالن تیپ بندی ستونھا، پای 
□□□□.کامل

□□□□.محل و اندازه داکت ھای تأسیساتی و ترسیم جزئیات تقویت دور سوراخھا-٢٨

ش به تیرھای فـوالدی                 -٢٩ جزئیات اتصال تیرچه ھای بتنی یا دالھای بتنی یا سایر قطعات پوش
□□□□و تیرھای لبه 

□□□□جزئیات اجرایی کنسولھا و تیرھای لبه از نظر نحوه اتصال به اسکلت -٣٠

سیسات مکانیکی کنترل نقشه ھا و محاسبات تأ
نظریه سازماننظریه طراح

کنترلانجام
شدهشده شدهشدهن ن

□□□□.پالن استقرار وجزئیات اجرایی نصب لوازم بھداشتی و لوازم تأسیساتی-١

ستم ذخیره سازی ،           -٢ شی آب سرد و گرم مصرفی، سی شه مربوط به لوله ک شــار   نق ش نشانی و تامین ف آت
□□□□.آب مصرفی آن

شه ھای مربوط به سیستم جمع آوری و دفع فاضالب و شبکه جمع آوری و دفع آب باران-٣ □□□□.نق

ستم                                -٤ ش فاضالب و سی سانی، فاضالب، ھـواک شه رایزر دیاگرام و کانال ھـوا بـرای کلیـه لولـه ھـای آبر نق
ش ش و سرمای □□□□.گرمای

شه لوله-٥ شی و سرمایشی و کانالھای مربوطهنق □□□□.کشی، استقرار رادیاتورھا، سایر تجھیزات گرمای

ض ھوا و تھویه مطبوع-٦ شه ھای تاسیسات گرمایی، تعوی □□□□.نق

شه ھای پالن استقرار تجھیزات و فلودیاگرام موتورخانه-٧ □□□□.نق
شخصات فنی تجھیزات تأسیسات مکانیکی، مصالح مصرفی و سیستمھای کنترل-٨ □□□□جدول م

شه تأسیسات استخر و تأسیسات جنبی-٩ □□□□.نق

شه لوله کشی گاز و متعلقات مربوطه-١٠ □□□□.نق

□□□□.مقایسه و تطابق نقشه تأسیساتی با نقشه معماری و سازه-١١

□□□□.محل استقرار دستگاھھای ھواساز، برج خنک کن و منابع انبساط-١٢

□□□□.برآورد ھزینه و برنامه زمان بندی اجرای طرح-١٣

ش و وسایل گازسوز یا سوخت مایع١٤ س دودک ـ قطر، ارتفاع و جن
□□□□

سات برقی سی کنترل نقشه ھا ومحاسبات تأ
سازماننظریهنظریه طراح

کنترلانجام
شدهشده شدهشدهن ن

شه ھا -١ □□□□استاندارد ھای مورد استفاده در نق
□□□□و نکات فنی نقشه ھا، شرح عالئمجدول مشخصات-٢

ی و تجھـیزات برقــی طرح                     -٣ شـه ھـا ی اجرایی، محاسـبات فـنی، طراحی سیسـتم الکتریـک :شامل   نق
□□□□.ITروشنایی، پریز برق، تلفن، تلویزیون، درب بازکن، زنگ اخبار، اعالم حریق، صوتی و 

□□□□.عمومی و خصوصیجزئیات اجرایی، مشخصات-٤

□□□□.برآورد ھزینه و برنامه زمان بندی اجرای طرح-٥

□□□□.سیستم اتصال زمین و برقگیر-٦

□□□□.منظور نمودن چراغ عالئم خطر در پشت بام ساختمانھای مرتفع-٧
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ساختمان ی، نظارت و اجرای  سؤل طراح ص م اطالعات اشخا

٩:جدول

١٠:جدول

١١:جدول

□□□□.منظور نمودن سیستم اعالم حریق برای ساختمانھای مرتفع-٨

□□□□سیستم اتصال زمین، برق گیر، تلفن، اعالم حریق، درب بازکن و آنتن مرکزی رایزر دیاگرام تابلو برق،-٩

□□□□).قطع کننده ھا، فیوزھا، کد مدارات و(تابلوی برق -١٠

□□□□.برق اضطراری–١١

.شبکه ھوشمند–١٢
□□□□

ص حقیقی شخا ساختمان و ناظران حقیقی:ا سی طراحی و اجرای  در دفاتر مھند

ــــه     ــــماره پرواـن ـش
شــــتغال طــــراحـ  ا

ناظرـ  مجری

ینام و نام خانوادگ

طراحـ  ناظرـ  مجری

ـــــه    شــــــماره پرواـن
ـــئول  ـس اشــــتغال م

سیدفتر مھند

ــؤول  ـس نـــام م
دفـــــــــــــــــتر

ی مھندس

ــرشـــماره   مجوزدفـت
سی مھند

ــــالحیت و  نـــــوع  ـص
ص تخص

نـــــوع 
سئولیت م

معماری

ی عمرانطراح
تأسیسات برقی

تأسیسات مکانیکی
معماری

نظارت
عمران

تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برقی

شه بردارینق

مجری اجرا

ص حقوقی شخا ساختمان:ا طراحی، نظارت واجرای 

شــــماره پروانــــه    
شتغال  ا

نـــــــــــــــــــــام و    
ی نام خانوادگ

مشخصـــــات مدیـــــر  
ــئول      ـس عامـــل یـــا م

واحد فنی

شــــماره پروانــــه     
شـــتغال  صا ــخ ـش
حقوقی

ص    شـــــــخ ــــــام  ـن
حقوقی

ــــالحیت   و نـــــوع ـص
ص تخص

ـــــوع   ـن
سئولیت م

معماری

ی طراح

عمران

مکانیکیتأسیسات

برقیتأسیسات

معماری

نظارت

عمران 

مکانیکیتأسیسات

برقیتأسیسات

شه برداری نق

مجری مادر
اجراء

مجری ھمکار
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١١ـ١:جدول

درجـــــــــه  
اھمیت

نظریه ناظر نظریه مجری

کنتــــــرل
انجام انجام

شده ن شده نشده شده

٥ □ □ □ □ انطباق ابعاد طرح معماری با زمین، سند مالکیت و ضوابط عمومی ناظر بـر احداث                                 -١
.ساختما ن

٥/١ □ □ □ □ .شیب ھای طولی و عرضی زمین با طرح معماری-٢

٥/١ □ □ □ □ .ابعاد خاکبرداری و محدوده پی کنی-٣
٥ □ □ □ □ سبت به نقطه بنچ مارککد ارتفاعی زیر و روی پی-٤ .ھا ن

٥ □ □ □ □
ھـای  با نقشه )اسکلت، دیوارھای باربر و سقف ھا   (ھماھنگی الزم سازه ھای باربر     -٥

.معماری

٢ □ □ □ □ شه-٦ .ھای معماریانطباق محل ستونھای سازه با نق

٢ □ □ □ □ کـاری حرارتی دیوارھای          عایقکاری روی دیوارھای زیرزمین و کرسی چینی ھا و عـایق        -٧
.پیرامونی و دیوارھای دو جداره

٢٠ □ □ □ □
سـیم بندی فضـاھای داخلــی، خـارجی        -٨ ق    تق و عملیـات ســفت کــاری ســاختمان طـب

.نقشه ھای معماری و جزئیات آن

٥/٦ □ □ □ □ .عملیات ساختمانی محوطه سازی-٩

٥/٦ □ □ □ □ .اجرای سقفھای کاذب-١٠

٥/٦ □ □ □ □ ض کلیه بازشوھا در دیوارھا-١١ .طول و عر

١٨ □ □ □ □ س جداول   نازک کاری تمام شده دیوارھا، سقف ھا، کف سازی ھا و قرنیزھا                -١٢ بر اسا
.نازک کاری

٢ □ □ □ □ .مصالح، محل و نحوه اجرا پنجره ھا-١٣

٧ □ □ □ □ .اجرا نرده، دست انداز، ارتفاع وکف پله، ارتباطات عمودی-١٤

٢ □ □ □ □ ش محل درزھای انبساط و داکت ھا-١٥ .اجرا و پوش

٥/١ □ □ □ □ .اجرا و تعبیه آبچکان در قرنیزھا-١٦

٥/١ □ □ □ □ .ضوابط حرکت معلولین در ساختمانھا-١٧

٥/٦ □ □ □ □ .ـ نقشه ھای چون ساخت١٨

١٠٠ جمـــــــع

شخصات دیوارھا و نازک کاری و نما :اطالعات معماری و م
سیمانی      □آجر فشاری    سفالی      □بلوک  ی   قطعـات □قطعـات بتـنی   □بلوک  □چوبی    □گـچ
ش ......................................□ساخته سبک با ذکر نامقطعات پی

........................................□سایر با ذکر نوع

□تک جداره

□دو جداره

مصــالح مصــرفی دیوارھــای    
ی داخل

قطعــات □شیشــه □قطعــات بتـنی    □بلـوک ســفالی  □بلـوک ســیمانی  □آجــر فشـاری  
ش ............................................□ساخته سبک باذکر نامپی

:............................................□سایر با ذکر نوع 

□تک جداره

□دو جداره

مصــالح مصــرفی دیوارھــای    
ی خارج

.....................................□سایر با ذکر نوع□آلومینیومی □شیشه□سیمانی□سنگی□آجری نماھای خارجی 
..................□سایر با ذکر نام □سرامیک □کاشی □چوبی□سنگی□سیمانی□گچی□آجری نماھای داخلی 

□ورق سیمانی    □ورق گالوانیزه     □سفالی□ورق فوالدی   □آسفالت□موزائیک□ایزوگام□قیر و گونی  
............................□سایر با ذکر نوع  : ی بام ش نھای پوش

...............................□سایربا ذکر نوع□پلیمری□چوب □سنگ □سرامیک□موزاییک ش کف پوش
س و گــــچ  ـــاخته□رابیتــــ ش ـس ـــری□چوبــــی□قطعــــه پیــــ ـــر نــــوع   □پلیـم ـــایر ـبـــا ذـک □ـس

................................
ھای کاذبسقف

PVC□آلومینیومی □فوالدی ...............................□سایر با ذکر نوع□چوبی□ پنجره ھا
..............................□سایر با ذکر نوع□چوبی□ورق فوالدی□موزاییک□سنگی راه پله

............................□سایر با ذکر نوع □رنگی □مشجر□ساده□انعکاسی□دو جداره □تک جداره  شیشه نوع 
سمتی دارد با ذکر محل □ندارد□کامل  ......................................□ق ی دیوارھـــای     عـــایق رطوبـــت

ی خارج
سمتی دارد با ذکر محل □ندارد□دارد  ......................................□ق ی کف  عایق حرارت
......................................□قسمتی دارد با ذکر محل □ندارد□دارد  ف ی سق عایق حرارت
سمتی دارد با ذکر محل □ندارد□دارد  ......................................□ق یعایق دیوارخارجیحرارت

□گروه چھار □گروه سه □گروه دو□گروه یک  ـدی از نظــر مصــرف      گــروه بـن
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١١ـ ٢:جدول

١١ـ ٣:جدول

سازه اطالعات مربوط به عملیات اجرایی 

١٢:جدول

انرژی
□پله فرار □آسانسور □برقیپله□پله معمولی  ی طبقات سیستم دسترس

توضیحات نوع استفاده  ساحت  )به مترمربع(م تعداد واحد طبقات
زیرزمین
ھمکف

نیم طبقه
١طبقه
٢طبقه 
٣طبقه 
٤طبقه 
سایر 

جمع-٢٩

□مورد قبول نیست□مورد قبول است:کیفیت کلی اجرای معماری

□باشد نمی□باشد می:مصالح مصرفی مطابق استانداردھای ملی

:امضاءمھر و:تاریخ نام و نام خانوادگی:تاییدیه ناظرمعماری 

نظریه ناظر نظریه مجری

ی سازه ــــــــــاز  کنترل عملیات اجرای امتـی
کیفی

کنترل انجام

شده ن شده نشده شده

٢ □ □ □ □
سـات        (تطابق مدارک و نقشه ھای اجرایی      -١ سازه و تأسی با ھم، لحـاظ        )معمـاری، 

.نمودن شرایط محل و برنامه زمان بندی اجرا
٢ □ □ □ □ .تعیین محدوده عملیاتی با رسم کروکی-٢

٣ □ □ □ □

شیوه نامه رعایت نکات ایمنی محوطه موجود و ساختمانھای اطراف محوطـه از لحـاظ                      -٣
.پایداری خاک، سازه و زمین زیر پی

٤ □ □ □ □

شــیوه نامــه و نقشــه ھــای کارگــاھی تخریــب، گودبــرداری، ابعــاد و نحــوه خــاکبرداری          -٤
.ومحدوده پی کنی و پایداری چاھھا و قنوات

١٤ □ □ □ □

ب بنـدی و میلگردگـذاری،                   -موقعیت مکانی  -٥ سازی، قاـل ت زیر  ارتفاعی پی ھـا و کیفـی
ش ساخته مرتبط با پی ھا و صفحات زیر ستونھا .نصب اعضای پی

٥/١ □ □ □ □
.کنترل اجرای درز انقطاع–٦

١٨ □ □ □ □ ش مخلوط کردن، نحوه ریختـن و عمل آوری                            -٧ کیفیت و نسبت اختالط مصالح بتنی، رو
.بتن

٢٢ □ □ □ □
ت اتصاالت ذیـربط و نحـوه                  –٨ وضعیت، موقعیت مکانی، ارتفاعی اجزاء سازه بـاربر، کیفـی

.اجرا

٢ □ □ □ □ .اجرای سقف از نظر رعایت خیز مناسب و سایر عوامل-٩

٥/١ □ □ □ □ ی                   -١٠ در سـاختمانھای بـا مصـالح        (تطابق سطح دیوارھـای باربر با نقشـه ھـای اجراـی
).بنایی 

٥/٣ □ □ □ □ .تطابق اجرای دیوارھای باربر با نقشه ھای مصوب و کیفیت اجرای آن-١١

٢ □ □ □ □
.تطابق اجرای سقف ھا با نقشه ھای جزئیات اجرایی-١٢

٥/١ □ □ □ □ .نقشه چون ساخت سازه-١٣
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١٢–١:جدول

١٢–٢:جدول

:ساختمان ھای بتنی

٥/٢ □ □ □ □ .بتن اجرا شده تست آزمایشگاھی در حد نیاز دارد-١٤

٨ □ □ □ □ وضعیت و کیفیت کلیه میلگردھای مصرفی در سـتونھا، سـقفھا، تیرھـا، تیرچـه ھـا،                 -١٥
حرارتی و رعایت خم، قالب و طول ھمپوشانی ھا، تنگ ھا، دور پیچھا، میلگردھایتقویت

٦ □ □ □ □
.قالب بندی ستونھا، تیرھا، دیوارھا، پله ھا و سقف ھا-١٦

٣ □ □ □ □ ش بتن -١٧ .ضخامت پوش

٥/٣ □ □ □ □ اجرای کالف ھای عرضی در سقف ھای تیرچه بلوک-١٨

١٠٠ یجمع امتیاز کیفی ساختمان ھای بتن
ھای فوالدیساختمان

٦ □ □ □ □
ابعاد جانمایی ستون ھا، تیرھای اصـلی، بادبندھا، ورق ھـای تقویـتی، وصله ھـا،                 -١٩

.دستک ھا و تغییر مقطع در اجزاء
٥/٤ □ □ □ □ .اتصاالت بادبند، ستون به صفحه ستون، تیر به ستون و اتصاالت پیچ و مھره ای–٢٠

٥/٥ □ □ □ □ ش در کلیه اتصاالت و قطعات فلزی-٢١ .ابعاد جو

١ □ □ □ □ ش ھای محافظ-٢٢ .زنگ زدایی پروفیل ھا و اجرای پوش

٥/٣ □ □ □ □
شاقول و تراز بودن اعضای سازه، عدم خمیدگی و پیچیدگی پروفیل ھای مصـرفی و                    -٢٣

.ھم محور بودن ستون ھا در پالن و ارتفاع
٥/٢ □ □ □ □ ست آزمایشگاھی درحد نیاز دارد–٢٤ ش اجرا شده ت .جو

١٠٠ ساختمان ھای فوالدیجمع امتیاز کیفی 

ساختمان  ی  ی و رقوم شخصات ھندس م
□نادرست□درست پیاده کردن محل دقیق ملک به روی زمین ١
□نادرست□درست ھای طولی و عرضی زمین مطابق نقشه مصوبشیب٢
□نادرست□درست بر و کف مطابق طرح تفصیلی و نقشه مصوب٣
□نادرست□درست ارتفاع نقاط تمام شده ساختمان مطابق نقشه مصوب٤
شه مصوب٥ □نادرست□درست ارتفاع طبقات ساختمان طبق نق
□نادرست□درستھای ساختمان طبق نقشه مصوبارتفاع پارکینگ٦
□نادرست□درستمحورھای طولی و عرضی ساختمان برابر نقشه مصوب٧
□نادرست□درستزوایای قائم ستونھای ساختمان ٨
□نادرست□درستھا طبق نقشه مصوبھا و پارکینگبندی محوطهشیب٩

ش آمدگی١٠ □نادرست□درستھای روی معابر مقدار پی
شارتفاع١١ □نادرست□درستھا آمدگیھای آزاد پی
□نادرست□درستھا و نورگیرھا طبق نقشه مصوب خلوتسطح حیات١٢
□نادرست□درستسطح اشغال ساختمان طبق نقشه مصوب١٣
□نادرست □درستھای معابر طبق نقشه مصوبپخ١٤

شخصات سازه ای م

□زیاد□متوسط □کم  ی از نظــــر        گــــروه ســــاختمان
اھمیت

س طبقه بندی استاندارد  ٢٨٠٠Iبراسا □II □ III □ IV □ نوع خاک
سترده □سطحی نواری□سطحی منفرد  □ویژه □نیمه عمیق □عمیق □سطحی گ نوع پی

□سایر□چوبی □سنگی□بلوک سیمانی □آجری :مصالح بنایی غیر مسلح
ش ساخته □بتنی □فوالدی :اسکلتنوع سازه و مصالح آن :............................□با ذکر نوعسایر□پی

ســـــلح  □تیرچـــــه و بلـــــوک   ــــب□دال بتـــــن م ش ســـــاخته بتـــــنی    □مرـک ــــ □ســـــایر بـــــا ذکـــــر نـــــوع    □پـی
......................:

سقف نوع 

..............................□سایر با ذکر نوع □سنگی□آجر فشاری □بتنی مسلح  دیوار حائل زیر زمین

ش□دارد □ندارد  □رد □قابل قبول :نتیجه آزمای ش مکانیک خاک  آزمای

ش□دارد □ندارد  □رد □قابل قبول :نتیجه آزمای ش نمونه بتن آزمای

ش□دارد □ندارد  □رد □قابل قبول :نتیجه آزمای ش ش جو آزمای

□دیوارھای برشی با مصالح بنایی مسلح □برشی بتن آرمه معمولی دیوارھای:سیستم با دیوارھای باربر-الف

ستم قاب ساختمانی ساده   -ب  ی           :سی ی بـا مصــالح بنایی مســلح             □دیوارھای برشی بتن آرمه معموـل □دیوارھای برـش
□مھاربندی ھم محور فوالدی □مھاربندی برون محور فوالدی

ی بتـن  □آرمه متوسطقاب خمشی بتن □آرمه ویژهقاب خمشی بتن :سیستم قاب خمشی -پ  ی    قاب خمـش □آرمـه معموـل
□قاب خمشی فوالدی معمولی □قاب خمشی فوالدی ویژه 

+فوالدی یا بتنی (قاب خمشی ویژه :سیستم دوگانه یا ترکیبی-ت  قاب خمشی بتن □دیوارھای برشی بتن آرمه ویژه )
شی فوالدی معمولی □دیوارھای برشی بتن آرمه متوسط +آرمه متوسط  □دیوارھای برشی بتن آرمه معمولی+قاب خم

مھاربندی برون محور فوالدی +قاب خمشی فوالدی معمولی □مھاربندی برون محور فوالدی +قاب خمشی فوالدی ویژه 
مھاربندی ھم محور فوالدی +قاب خمشی فوالدی معمولی □مھاربندی ھم محور فوالدی +قاب خمشی فوالدی ویژه □
□

□فوالدی□شناژ قائم بتنی □بتنی □ھای با مصالح بنایی غیر مسلح دارای شناژ افقی فوالدی ساختمان:ث

ی ستم مقاوم جانب سی

Page 8 of اطالعـات سـاختمـان15

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 2\Data\fasl 6-information note.htm

www.Behcivil.ir



١٢-٣جدول 

١٣:جدول

ی سات مکانیک سی اطالعات مربوط به عملیات اجرایی تأ

١٤:جدول

□مورد قبول نیست□مورد قبول است:کیفیت کلی اجرای سازه
□نمی باشد□می باشد :مطابق استاندارد ھای ملیمصالح مصرفی

:مھر و امضاء:تاریخنام و نام خانوادگی:تاییدیه ناظرسازه

شخصات مصالح مصرفی و تعیین نوع استانداردھا جدول م
توضیحات شماره استاندارد استاندارد نوع مصالح

مصــالح بــا    
کــــــــاربرد   

ی عموم

شن 
ماسه

ھا سیمان مالت
گچ پالستر

پروفیل فوالدی سبک
پروفیل آلومینیمی

الکترود 
میلگرد نرمه

پوکه
اپوکسی

شن 

مصــــــالح 
ی  ـــل در اـص

ھای ساختمان
بتنی

ماسه 
مصرفی در اسکلتسیمان

)فوالد طولی(فوالد مصرفی 
)فوالد عرضی(فوالد مصرفی 

روان کننده ھای افزودنی
ضد یخبتن

پوزوالن
س میکروسیلی

شن مصرفی در فونداسیون

ــــــالح   مـص
ی  ـــل در اـص

ھای ساختمان
فوالدی

ماسه مصرفی در فونداسیون
سیمان مصرفی در فونداسیون
فوالد مصرفی در اجزای اصلی
فوالد مصرفی در اجزای فرعی

الکترود مصرفی در اجزای اصلی
الکترود مصرفی در اجزای فرعی

ی امتیاز کیف

نظریه ناظر نظریه مجری

ی سات مکانیک کنترلکنترل عملیات اجرایی تاسی انجام

نشده شده شده ن شده

٣ □ □ □ □ سات مکانیکی و برنامه-١ .زمان بندیتطبیق مدارک، نقشه ھای اجرایی تأسی

٥٢ □ □ □ □

ت                      -٢ ھماھنگی با سایر مھندسان ناظر در رابطـه با کنـترل و تأیید وضـعیت، موقعـی
ب و کـارگزاری اجزای تأسیســات مکـانیکی در مراحـل                مکانی و ارتفاعی، کیفیت نـص

.مختلف اجرای ساختمان

٦ □ □ □ □ .تعیین محل چاھھای جذبی-٣

٦ □ □ □ □ ساتی در سقف ھا و داکتھا و ترنج ھا و دیوارھا-٤ .نصب بستھای تأسی

٦ □ □ □ □
.نصب تجھیزات موتورخانه در ارتفاع مندرج در نقشه ھا-٥

٣ □ □ □ □ .نصب دریچه ھای تھویه ھوا در نما-٦

١٣ □ □ □ □ ش و راه اندازی کلیه سیستم ھای مکانیکی و پالک گذاری-٧ .آزمای

٨ □ □ □ □
شه ھای چون ساخت-٨ .نق

ش وسایل گاز سوز یا مایع٩ س دودک ـ قطر، ارتفاع و جن
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١٤-١:جدول

١٤-٢:جدول

١٤-٣:جدول

٣ □ □ □ □

١٠٠ جمـــــــــــــع 

سات مکانیکی  سی اطالعات و مشخصات تجھیزات و تا
آیــا اســتاندارد ......................................□پلیمــری بــا ذکــر نــوع  □مســی  □گــالوانیزه 

□است
سرد و گرمنوع لوله ی آب  ھای مصرف

شارقویPVC□کالجچدنی□دارچدنی سرکاسه □آیا استاندارد است...............□پلیمری با ذکرنوع □ف ی فاضالبنوع لوله ھای مصرف
□آیا استاندارد است ................................□پلیمری با ذکر نوع □مسی□فوالدی سیاه □گالوانیزه  ش و      نــــوع لولــــه  ـــای ی گرـم ـــای مصــــرف ـھ

ش سرمای
□آیا استاندارد است□فوالدی بدون درز □فوالدی درزدار  ی گازنوع لوله ھای مصرف

ص□نشده□شده □ناق ث       رعایت صــرفه جویــی انـرژی مطــابق مبـح
١٩

□گروه چھار □گروه سه□گروه دو□گروه یک ی          ساختمان از نظــر صـرفه جوـی گروه بندی 
)١٩مطابق مبحث (انرژی درمصرف

□آیا استاندارد است..................□سایر با ذکر نوع□برق □نفت □گاز نفت□گاز مایع □گاز شھری ی  سوخت مصرف نوع 
□آیا استاندارد است......................□با ذکر نوع سایر□شومینه □بخاری□پکیج □حرارت مرکزی  ش  ستم گرمای سی
.................□سایر با ذکر نوع □پنکه□کولر گازی □کولر آبی □پکیج سرمایشی□برودت مرکزی  ش  سرمای ستم  سی

□آیا استاندارد است□ھواساز □فنکویل کانالی □فنکویل سقفی□فنکویل زمینی □رادیاتور  سرما ستم انتقال گرما و  سی
□آیا استاندارد است....................□سایر با ذکر نوع □چاه جذبی □فاضالب شھری □سپتیک تانک  ستم دفع فاضالب سی

□آیااستاندارداست............□سایرباذکرنوع□حریقکپسول اطفای□اتوماتیکآبفشان□قرقره و شیلنگ شانی ش ن ستم آت سی
□آیااستاندارداست□نفربر □باربر □کابلی □ھیدرولیکی  سور سان ستم آ سی

□تصفیه خانه فاضالب □تصفیه خانه آب □جکوزی□سونا □استخر  ی سات جانب تاسی

ساختمان شده در  ساتی نصب  ستگاھھای تاسی شخصات د شعابات و م جدول ان

ی و کارخانه سازنده شخصات فن م تعداد ظرفیت شعاب ستگاه و ان نوع د ردیف

چیلر ١
برج خنک کن ٢

کولرآبی ٣
کولر گازی ٤

دیگ شوفاژ ٥
بخاری ٦

)گازی (شومینه  ٧
)یونیت (پکیج  ٨

سختی گیر ٩

پمپ آبرسانی ١٠

نوع رادیاتور ١١

کویلنوع فن ١٢

مخزن ذخیره آب شرب ١٣

ش نشانیمخزن ذخیره آب آت ١٤

ژنراتور اضطراری ١٥

ش نشانیدیزل پمپ آت ١٦

)مترمکعب(انشعاب گاز  ١٧

)اینچ(انشعاب آب  ١٨

)اینچ(انشعاب فاضالب  ١٩

□مورد قبول نیست□مورد قبول است:کیفیت کلی اجرای تأسیسات مکانیکی

□باشد نمی□باشد می:مصالح مصرفی مطابق استانداردھای ملی

:امضاءمھر و:تاریخنام و نام خانوادگی:تاییدیه ناظر تأسیسات مکانیکی
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١٥:جدول

١٥ـ١:جدول

سورھا سان آ

ـ مشخصات١

:متر:طول و سیر حرکت:و به کیلوگرم:ظرفیت آسانسور به تعداد نفر :نوع آسانسور 

:تعداد توقف ایستگاه:متر بر ثانیه:سرعت تند:متر بر ثانیه:سرعت کند 

ـ در ب طبقات ٢

:ارتفاع مفید درب :پھنای مفید درب :نوع درب 

:نوع:نام سازنده :قفل مکانیکی درب 

ـ گاورنر سرعت٣

سرعت توقف مکانیکی:نام سازنده :شمار سازنده 

)پاراشوت(ـ ترمز ایمنی ٤

:فاصله توقف یا بار نامی:نوع :سازنده 

ـ سیستم محرکه ٥

:نوع:شماره سریال :سازنده :مشخصات موتور باالبر

جریان :ولتاژ نامی :توان نامی:استارت در ساعت 
:نامی

:کند:تند :تعداد دور نامی در دقیقه

س  س :نوع گیربک نسبت تبدیل :سازنده گیربک
س :گیربک

:نوع ترمز

:توضیح

.جدول فوق برای ھر آسانسور جداگانه تکمیل و امضاء شود

ست □مورد قبول است:کیفیت اجرای آسانسوھا □مورد قبول نی

□باشد نمی□باشد می:تجھیزات آن مطابق استانداردھای ملی

سؤل  :امضاءمھر و:تاریخ نام و نام خانوادگی:تاییدیه ناظر م
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ی سیسات الکتریک ی تأ اطالعات مربوط به عملیات اجرای

١٦:جدول

١-١٦جدول 

امتیــــــــاز  
ی کیف

نظریه ناظر نظریه مجری

ی سیسات الکتریک ی تا کنترل کنترل عملیات اجرای انجام 

شده ن شده نشده شده

٤ □ □ □ □ بررسی مدارک، نقشه ھای اجرایی، بازدید محلی وبرنامه زمان بندی -١

٢١ □ □ □ □ ھماھنگی با سایر مھندسان ناظر در رابطه با کنترل و تأیید وضعیت، موقعیت مکانی و -٢
.ارتفاعی، کیفیت نصب و کارگزاری اجزای تأسیسات برقی در مراحل اجرای ساختمان

٤ □ □ □ □ .حفر چاه ارت و اجرای آن مطابق با مشخصات فنی-٣

٤ □ □ □ □
.اجرای محل عبور کابل ھای ورودی به داخل ساختمان-٤

٤٢ □ □ □ □
، پریز برق، تلفن، درب بازکن، زنگ               .تأیید کیفی تجھیزات و لوله گذاری مدارات روشنایی      -٥

.اخبار و کنترل کیفی اجرای آن

٤ □ □ □ □
.اجرای سیم ارت در کلیه مدارھا-٦

٤ □ □ □ □ .ھماھنگی در رابطه با محل نصب تجھیزات برقی مکانیکی-٧

٥/٨ □ □ □ □ ش و راه اندازی برق ساختمان-٨ .آزمای

٤ □ □ □ □
.نقشه ھای چون ساخت تاسیسات برقی-٩

٥/٤
رعایت ضوابط موجود برق اضطراری–١٠

١٠٠ جمـــــــــــــع

شخصات تجھیزات و یجدول م سات الکتریک سی تأ

ردیف

□آیااستاندارداست□ترانکینگ □فوالدی سیاه □گالوانیزه □سی ویپی:نوع لوله

ش اجرا □توامان □روکار □تو کار :رو

گذاریلوله
١

□ندارد □دارد :تناسب سیم یا کابل با طول مسیر و جریان مجاز شی و کابلسیم کشیک ٢
□مداره٢:تعداد مدار ش از □مداره ٣ □مدار ٣بی سیستم روشنایی ٣

□آیااستاندارداست:..................□سایر با ذکر نوع □ھوشمند□زمانی□کلید  سیستم روشنایی مشاعات ٤
□مداره٢:تعداد مدار ش از □مداره ٣ □مدار٣بی

□آیااستاندارداست□معمولی □کلیددار □دارارت:نوع پریز

پریز 
٥

□مختلط□تفکیک شده  مدار روشنایی و پریز ٦
□میله زمین □اجرای چاه زمین  سیستم اتصال زمین ٧

□آیااستاندارداست□ندارد□دارد گیربرق ٨
□رمزدار□تصویری□معمولی :نوع دستگاه

شینوع کابل شعابی□کابل مجزا برای ھر واحد :ک □کابل کشی ان

سیستم در باز کن

٩

□آیااستاندارداست□ندارد□دارد سیستم اعالم حریق ١٠
□آیااستاندارداست□برقی با کنترل سیار □برقی با کنترل دستی □معمولی رو ساختمانسیستم بازشو درب ماشین ١١
.......................□سایر با ذکر نوع □تصویری □مرکزی □معمولی  □آیااستاندارداست: سیستم آیفون ١٢
□آیااستاندارداست□سوییچ دار □مرکزی □معمولی  آنتن تلویزیون و ماھواره  ١٣

□مجزا□مرکزی  سیستم تلفن ١٤
شتر □دو زوج□تک زوج  □سه زوج یا بی خط تلفن ھر واحد ١٥

□کنترل با تلفن □کنترل از مرکز  سیستم صوتی ١٦
□آیااستاندارداست□ندارد□دارد سیستم صوتی ھر واحد ١٧

:ذکر شود سیستم حفاظت تصویری ١٨
□آیااستاندارداست:.........□سایر با ذکر نوع □حفاظت تصویری و دزدگیر □شبکه کامپیوتری  تجھیزات اضافی در ساختمان ١٩

آمپر...................فاز..........□کنتور مجزا □تک کنتور  نوع انشعاب برق ٢٠
□آیااستاندارداست□ندارد□دارد مولد برق اضطراری ٢١
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١٦ـ٢جدول 

١٧:جدول

□آیااستاندارداست□ندارد□دارد خطر باالی ساختمانچراغ ٢٢
□آیااستاندارداست□ندارد□دارد صاعقه گیر باالی ساختمان ٢٣

□مورد قبول نیست□مورد قبول است:کیفیت کلی اجرای تأسیسات الکتریکی

□باشد نمی□باشد می:مصالح مصرفی مطابق استانداردھای ملی

:امضاءمھر و:تاریخنام و نام خانوادگی:تاییدیه ناظر تأسیسات الکتریکی

سؤول در اجرای ی م ی،کاردانی ومعمار تجرب شتغال مھندس ی دارای پروانه ا ساختماننیروی انسان

نشانی و تلفن پروانه اشتغالشماره  نام و نام خانوادگی مسؤولیت ردیف
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١٧ـ١:جدول

سوول در اجـرای سـاختمان ی م سـانی دارای کارت مھـارت فـن نیـروی ان

نظریه ناظر نظریه مجری 

عنـوان شــاغلین    
فنی

کنترل کارت مھارت فنی
عـنــــــــــــــوان 
مســـــــــوول و  

سرپرست

کــارت مھــارت  
فنی

کــارت مھــارت    
فنی

نظریه مجری

ندارد دارد ندارد دارد
شماره کارت    

مھارت
نـــــام و نــــام   

خانوادگی
ندارد دارد

□ □ □ □ بناھا □ □ میلگردگذاری

□ □ □ □ نجارھا □ □ قالب بندی

□ □ □ □ درب و پنجره ساز □ □ بتن سازی

□ □ □ □ درب و کمدسازچوبی □ □ بتن ریزی

□ □ □ □
آھنکوب

)شیروانی کوب(

□ □ ســــــاز اســــــکلت 
فوالدی

□ □ □ □ آسفالت کار □ □ جوشکاری

□ □ □ □ ست بند دارب □ □ بنای سفتکاری

□ □ □ □ ش فاضالب لوله ک □ □ بنای نماچینی

□ □ □ □ ویبراتورچی □ □ لوله کشی آب

□ □ □ □ کانال ساز □ □ لوله کشی شوفاژ 

□ □ □ □ ش سیم ک □ □ لوله کشی گاز

□ □ □ □ شاگرد بنا □ □ ــــــه ــــــذاری و لوـل ـگ
کشی برقسیم

□ □ □ □
اپراتور پمپھای افقی و       

ریزیعمودی بتن □ □ کاریبرق

□ □ □ □ نصاب لوازم بھداشتی □ □ رطوبتیعایقکاری

□ □ □ □ آالتنصاب یراق □ □ عایقکاری حرارتی

□ □ □ □ شه بر شی □ □ عایقکاری صوتی

□ □ □ □ ش نقا □ □ گچ کاری

□ □ □ □ مقنی □ □ سیمان کاری

□ □ □ □ اپراتور بتونیر □ □ کاشی کاری

□ □ □ □ اپراتور بچنیگ پالن □ □ سنگ کاری

□ □ □ □ اپراتور تاورکرین □ □ نصب موتورخانه

□ □ □ □ اپراتور کمپرسور □ □ سور نصب آسان

ی سـاختمان اسـتان              :..................................و به شماره  //در تاریخ  سازمان نظـام مھندـس ............................در دفتر 
.ثبت گردید................................................دفتر نمایندگی

:نام و نام خانوادگی مسؤل سازمان نظام مھندسی ساختمان استان

استانمھر و امضاء مقام مسؤل سازمان نظام مھندسی ساختمان استان
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد 
.قانونی دارد
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بسمه تعالی

سازمان نظام مھندسی ساختمان

□□□□□□□□□□:شماره

.............استان

/تاریخ صدور :/

فنی و ملکی ساختمان شناسنامه

چبند(و قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان٢١ز ماده در اجرای بند
و مواد فصل نھم آیین نامه ١٣٧٤آیین نامه اجرایی آن، مصوب سال )١١٤ماده

قانون مذکور، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که حاوی اطالعات ٣٣اجرایی ماده 
ش تنظیم و صادر گردید٣مستند در باره مشخصات ساختمان میباشد، در ..بخ
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»شناسنامه فنی و ملکی ساختمان «

ش اول اطالعات ثبتی و ملکی:بخ

١:جدول 
قطعه...........…..…….…فرعی.......…..………..…اصلی:مشخصات پالک ثبتی ملک

ش.................................. ....................................…واقع در بخ

........................شھر….....…………...استان:نشانی ملک
..........................................................محله ...........................منطقه

:کد پستی.…………پالک.........……………کوچه..................خیابان
□□□□□□□□□□

:شماره شناسنامه:......................نام پدر:......................نام مالک
.........................محل صدور شناسنامه....................... :

شماره :..............................نام پدر:......................................نام وکیل قانونی
.............................محل صدور شناسنامه:.......................شناسنامه  :

مشارکت با □تعاونی□عمومی و دولتی □خصوصی :نوع مالکیت
□:سایر با ذکر نوع□دولت

...................................شماره پروانه ساختمان :تاریخ صدورپروانه ساختمان:
....................................

بھداشتی و □صنعتی□تجاری□اداری □مسکونی:نوع کاربری
□سایر□خدماتی □آموزشی□درمانی
:.......................................باذکرنوع

س از اصالح ٢:جدول :ابعاد و مساحت ملک طبق سند، وضع موجود و باقیمانده پ
ابعاد مندرج در سند حدود ملک

)متر(مالکیت 
س از )متر(وضع موجود  ابعاد باقیمانده پ

)متر(اصالح 
:شماًال به
:شرقًا به
:جنوبًا به
:غربًا به

:مساحت :مساحت :مساحت :جھت پخ

٣:جدول مشخصات کالبدی فضاھای ساختمان
جمعکاربری
مساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدمساحتواحدطبقات

زیرزمین
ھمکف

نیم 
طبقه
١طبقه 
٢طبقه 
٣طبقه 
٤طبقه 
سایر
جمع
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ش دوم ص مسؤول طراحی، نظارت و اجرای ساختمان :بخ اطالعات اشخا

در دفاتر مھندسی طراحی و اجرای ساختمان و ناظران :اشخاص حقیقی
حقیقی

٤:جدول 

نوع 
مسئولیت

نوع صالحیت 
و تخصص

شماره 
مجوز

دفترمھندسی

نام مسؤول

دفتر
مھندسی

شماره 
اشتغال پروانه

مھندسیدفترمسؤول

نام و نام 
خانوادگی

طراحـ  ناظرـ  
مجری

شماره پروانه 
اشتغال

طراحـ  ناظرـ  
مجری

طراحی

معماری
عمران

تأسیسات 
برقی

تأسیسات 
مکانیکی

نظارت

معماری
عمران

تأسیسات 
مکانیکی

تأسیسات 
برقی
بردارینقشه

مجـریاجرا

ص حقوقی ٥:جدول طراحی، نظارت واجرای ساختمانن:اشخا

نوع 
مسئولیت

نوع صالحیت

ص و تخص

ص  نام شخ
حقوقی

شماره پروانه 
اشتغال

ص حقوقیشخ

مشخصات مدیر 
عامل یا 

مسؤول واحد 
فنی

نام و 
خانوادگی نام

شماره پروانه 
اشتغال 

طراحی

معماری

عمران

مکانیکیتأسیسات
برقیتأسیسات

نظارت

معماری
عمران 

مکانیکیتأسیسات
برقیتأسیسات

بردارینقشه

اجراء
مجری مادر

مجری ھمکار

نیروی انسانی دارای پروانه اشتغال مھندسی، کاردانی و 
معمارتجربی مسوول در اجرای ساختمان

٦:جدول

نام و نام مسؤولیتردیف
خانوادگی

پروانه شماره 
نشانی و تلفناشتغال
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ی مسوول در اجـرای سـاختمان ٧:جدولنیـروی انسـانی دارای کارت مھـارت فـن

عنـوان 
مسوول و 
سرپرستت

کنترل کارت مھارت فنی معتبر

عنـوان 
شاغلین 

فنی

نظریه 
نظریه ناظرمجری 

نظریه مجری

کارت 
مھارت 

فنی 
معتبر

کارت مھارت 
فنی معتبر

نام و نام ندارددارد
خانوادگی

شماره 
کارت 

مھارت 
معتبر

نداردداردندارددارد

میلگرد 
□□□□بناھا□□گذاری

□□□□نجارھا□□قالب بندی

درب و پنجره □□بتن سازی
□□□□ساز

درب و □□بتن ریزی
کمدسازچوبی

□□□□

اسکلت 
□□ فوالدیساز

آھنکوب

شیروانی (
)کوب

□□□□

□□□□آسفالت کار□□جوشکاری
بنایی 

□□□□داربست بند□□سفتکاری

بنایی 
ش □□نماچینی لوله ک

□□□□فاضالب

ش  لوله ک
□□□□ویبراتورچی□□آب

ش  لوله ک
□□□□کانال ساز□□شوفاژ 

ش  لوله ک
ش□□گاز □□□سیم ک

گذاری و لوله
کشی سیم
برق

□□□□شاگرد بنا□□

□□کاریبرق

اپراتور 
پمپھای 
افقی و 
عمودی 

ریزیبتن

□□□□

□□رطوبتیعایقکاری
نصاب 
لوازم 

بھداشتی
□□□□

عایقکاری 
نصاب □□حرارتی

□□□□آالتیراق

عایقکاری 
صوتی

□□□□شیشه بر□□
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:سایر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

ش اطالعات فنی:سومبخ

ش□□گچ کاری □□□□نقا
□□□□مقنی□□سیمان کاری

اپراتور □□کاشی کاری
□□□□بتونیر

□□سنگ کاری
اپراتور 

بچنیگ 
پالن

□□□□

نصب 
□□موتورخانه

اپراتور 
□□□□تاورکرین

نصب 
اپراتور □□آسانسور

□□□□کمپرسور

اطالعات معماری ومشخصات دیوارھا و نازک 
:کاری و نما

٨:جدول 

مصالح مصرفی 
دیوارھای داخلی

تکجداره
□

دوجداره
□

بلوک □بلوک سیمانی□آجر فشاری 
□گچی قطعات□قطعات بتنی□سفالی
ش□چوبی  ساخته سبک با ذکر قطعات پی

................................□نام

□سایر با ذکر نوع 
...................................

مصالح مصرفی 
دیوارھای خارجی

تکجداره
□

دوجداره
□

بلوک سفالی□بلوک سیمانی□آجر فشاری
قطعات □شیشه □قطعات بتنی □

ش □ساخته سبک باذکر نامپی
............................................

□سایر با ذکر نوع 
............................................:

□آلومینیومی □شیشه□سیمانی □سنگی□آجرینماھای خارجی 
.....................................□سایر با ذکر نوع

□چوبی□سنگی□سیمانی□گچی□آجرینماھای داخلی 
..................□سایر با ذکر نام □سرامیک □کاشی 

ش نھایی بام پوش
□آسفالت □موزائیک □ورق عایق آماده□قیر و گونی

ورق □ورق گالوانیزه □سفالی□ورق فوالدی
............................ □با ذکر نوع سایر□سیمانی 

ش کف سایربا □پلیمری□چوب □سنگ □سرامیک□موزاییکپوش
...............................□ذکر نوع

س و گچھای کاذبسقف ش ساخته□رابیت □پلیمری□چوبی□قطعه پی
................................□سایر با ذکر نوع

PVC□آلومینیومی □فوالدیپنجره ھا سایر با ذکر □چوبی□
...............................□نوع

سایر با □چوبی□ورق فوالدی□موزاییک□سنگی راه پله
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..............................□ذکر نوع 
□مشجر □ساده□انعکاسی□دو جداره □تک جداره نوع شیشه

...............................□سایر با ذکر نوع □رنگی 
عایق رطوبتی 

دیوارھای خارجی
□قسمتی دارد با ذکر محل □ندارد □کامل 

......................................
□قسمتی دارد با ذکر محل □ندارد□دارد عایق حرارتی کف 

......................................
□قسمتی دارد با ذکر محل □ندارد□دارد عایق حرارتی سقف

......................................
□قسمتی دارد با ذکر محل □ندارد□دارد دیوارخارجیحرارتیعایق

......................................
سیستم 

دسترسی طبقات
□پله فرار □آسانسور □برقیپله □پله معمولی 

٩:جدول مشخصات سازه ای
گروه ساختمانی از نظر 

اھمیت
□زیاد□متوسط □کم 

س طبقه بندی استاندارد نوع خاک براسا
٢٨٠٠I □II □ III

□ IV □

سطحی نواری□سطحی منفرد نوع پی
□عمیق □سطحی گسترده □

□ویژه □نیمه عمیق 

نوع سازه و مصالح آن

□آجری :مصالح بنایی غیر مسلح
□سنگی□بلوک سیمانی 

□سایر□چوبی 
□بتنی □فوالدی :اسکلت 

ش ساخته  با ذکر نوعسایر□پی
□............................:

□دال بتن مسلح □تیرچه و بلوک نوع سقف
ش ساخته بتنی □مرکب  □پی

□سایر با ذکر نوع 
.........................:

□آجر فشاری □بتنی مسلح دیوار حائل زیر زمین
□سایر با ذکر نوع □سنگی

..............................

ش مکانیک خاک  نتیجه □دارد □ندارد آزمای
ش □قابل قبول :آزمای

ش نمونه بتن نتیجه □دارد □ندارد آزمای
ش □قابل قبول :آزمای

ش ش جو نتیجه □دارد □ندارد آزمای
ش □قابل قبول :آزمای

سیستم مقاوم جانبی

:سیستم با دیوارھای باربر-الف
برشی بتن آرمه دیوارھای
دیوارھای برشی با □معمولی 

□مصالح بنایی مسلح 

سیستم قاب ساختمانی -ب 
دیوارھای برشی بتن آرمه :ساده

دیوارھای برشی با □معمولی 
مھاربندی □مصالح بنایی مسلح 

مھاربندی □برون محور فوالدی
□ھم محور فوالدی 

قاب :سیستم قاب خمشی-پ 
قاب □آرمه ویژهخمشی بتن
قاب □آرمه متوسطخمشی بتن
قاب □آرمه معمولی خمشی بتن

قاب □خمشی فوالدی ویژه 
□خمشی فوالدی معمولی 

:سیستم دوگانه یا ترکیبی-ت 
فوالدی یا (قاب خمشی ویژه 

+بتنی  دیوارھای برشی بتن )
قاب خمشی بتن □آرمه ویژه
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دیوارھای برشی +آرمه متوسط 
قاب خمشی □بتن آرمه متوسط 
دیوارھای +فوالدی معمولی 

قاب □برشی بتن آرمه معمولی
+خمشی فوالدی ویژه 

□مھاربندی برون محور فوالدی 
+قاب خمشی فوالدی معمولی 
□مھاربندی برون محور فوالدی 

+قاب خمشی فوالدی ویژه 
□مھاربندی ھم محور فوالدی

+قاب خمشی فوالدی معمولی 
□مھاربندی ھم محور فوالدی 

ھای با مصالح بنایی ساختمان:ث
:غیر مسلح دارای شناژ افقی

:شناژ قائم□بتنی □فوالدی 
□فوالدی□بتنی 

اطالعات و مشخصات تجھیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان

١٠:جدول 
ھای مصرفی آب نوع لوله

سرد و گرم
□آیا استاندارد است□پلیمری با ذکر نوع□مسی □گالوانیزه 

ھای مصرفی نوع لوله
فاضالب

پلیمری با □فشارقویPVC□کالجچدنی□دارچدنی سرکاسه
□آیا استاندارد است□ذکرنوع 

ھای مصرفی نوع لوله
ش ش و سرمای گرمای

آیا □پلیمری با ذکر نوع □مسی□فوالدی سیاه □گالوانیزه 
□استاندارد است

□آیا استاندارد است□فوالدی بدون درز □فوالدی درزدار ھای مصرفی گازنوع لوله
جویی انرژی رعایت صرفه

١٩مطابق مبحث 
□ناقص □نشده□شده

گروه بندی ساختمان از 
نظر صرفه جویی 

مطابق (انرژی درمصرف
مقررات ملی ١٩مبحث 

)ساختمان 

□گروه چھار □گروه سه□گروه دو□گروه یک

سایر با ذکر □برق □نفت □گاز نفت□گاز مایع □گاز شھرینوع سوخت مصرفی 
□آیا استاندارد است□نوع

ش  □با ذکر نوع سایر□شومینه □بخاری□پکیج □حرارت مرکزی سیستم گرمای
□آیا استاندارد است

ش  □کولر گازی □کولر آبی □پکیج سرمایشی□برودت مرکزی سیستم سرمای
.................□سایر با ذکر نوع □پنکه

سیستم انتقال گرما و 
سرما

فن کویل □کویل سقفیفن□کویل زمینی فن□رادیاتور 
□استاندارد است□ھواساز □کانالی 

سایر با ذکر □چاه جذبی □فاضالب شھری □سپتیک تانک سیستم دفع فاضالب
□آیا استاندارد است□نوع 

ش نشانی □حریقکپسول اطفای □اتوماتیکآبفشان□قرقره و شیلنگسیستم آت
□آیااستاندارداست□سایرباذکرنوع

□نفربر □باربر □کابلی □ھیدرولیکی سیستم آسانسور
□آیااستاندارداست

تصفیه خانه □تصفیه خانه آب □جکوزی□سونا □استخر تاسیسات جانبی
□فاضالب 

ترانکینگ □فوالدی سیاه □گالوانیزه □سی ویپی:نوع لولهگذاریلوله
□آیااستاندارداست□

ش اجرا □توامان □روکار □تو کار :رو
□دارد :تناسب سیم یا کابل با طول مسیر و جریان مجازکشیکشی و کابلسیم

□مداره ٢:تعداد مدارسیستم روشنایی ش از □مداره٣ □مدار ٣بی
سیستم روشنایی 

مشاعات
:□سایر با ذکر نوع □ھوشمند□زمانی□کلید 

□آیااستاندارداست
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□مداره٢:تعداد مدارپریز  ش از □مداره ٣ □مدار٣بی

□آیااستاندارداست□معمولی□کلیددار □دار ارت:نوع پریز
□مختلط□تفکیک شده مدار روشنایی و پریز
□میله زمین □اجرای چاه زمین سیستم اتصال زمین

□آیااستاندارداست□ندارد□داردگیربرق
□رمزدار□تصویری□معمولی :نوع دستگاهسیستم در باز کن

کابل کشی □کابل مجزا برای ھر واحد :کشینوع کابل
□انشعابی

□آیااستاندارداست□ندارد □دارد سیستم اعالم حریق
سیستم بازشو درب 

رو ساختمانماشین
برقی با کنترل سیار □برقی با کنترل دستی □معمولی

□آیااستاندارداست□
.....:□سایر با ذکر نوع □تصویری □مرکزی □معمولی سیستم آیفون

□آیااستاندارداست
□آیااستاندارداست□سوییچ دار □مرکزی □معمولی آنتن تلویزیون و ماھواره 

□مجزا □مرکزیسیستم تلفن
□سه زوج یابیشتر □دو زوج□تک زوج خط تلفن ھر واحد

□کنترل با تلفن□کنترل از مرکزسیستم صوتی
□یااستاندارداست□نداردداردسیستم صوتی ھر واحد

:ذکر شودسیستم حفاظت تصویری
تجھیزات اضافی در 

ساختمان
سایر با ذکر نوع □حفاظت تصویری و دزدگیر □شبکه کامپیوتری 

□آیااستاندارداست:□
فاز آمپر□کنتور مجزا □تک کنتور نوع انشعاب برق

□آیااستاندارداست□ندارد□داردمولد برق اضطراری
چراغ خطر باالی 

ساختمان
□آیااستاندارداست□ندارد□دارد

صاعقه گیر باالی 
ساختمان

□آیااستاندارداست□ندارد□دارد

١١:جدول آسانسورھا
شخصات١ ـ م

و به :ظرفیت آسانسور به تعداد نفر:نوع آسانسور
:متر:طول و سیر حرکت:کیلوگرم 

تعداد :متر بر ثانیه:سرعت تند:متر بر ثانیه :سرعت کند
:توقف ایستگاه

ـ درب طبقات ٢

:پھنای مفید درب :نوع درب
:ارتفاع مفید درب

:نوع:نام سازنده :قفل مکانیکی درب

ـ گاورنر سرعت٣

:نام سازنده :شمار سازنده
:سرعت توقف مکانیکی
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)پاراشوت(ـ ترمز ایمنی ٤

:سازنده
:فاصله توقف یا بار نامی:نوع 

ـ سیستم محرکه ٥

شماره :سازنده :مشخصات موتور باالبر
:نوع:سریال

:توان نامی:استارت در ساعت
:جریان نامی:ولتاژ نامی

:تعداد دور نامی در دقیقه
:کند:تند 

س  س:نوع گیربک :سازنده گیربک
س :نسبت تبدیل گیربک

:نوع ترمز

:توضیح 

.جدول فوق برای ھر آسانسور جداگانه تکمیل و امضاء شود

جدول مشخصات تجھیزات و تأسیسات نصب شده در 
ساختمان

١٢:جدول 

مشخصات فنی و تعدادنوع دستگاهردیف
ظرفیت

کارخانه 
آیااستاندارداستسازنده

□چیلر١
برج خنک ٢

□کن

□کولرآبی٣
□کولر گازی٤
□دیگ شوفاژ٥
□بخاری٦
شومینه ٧

□گازی

پکیج ٨
□)یونیت(

□سختی گیر٩
پمپ ١٠

□آبرسانی

□رادیاتور١١
□فنکویل١٢
مخزن ١٣

ذخیره آب 
شرب

□

مخزن ١٤
ذخیره آب 

ش  آت
نشانی

□
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ژنراتور ١٥
□اضطراری

دیزل پمپ ١٦
ش □نشانیآت

شعابات در ساختمان ١٣:جدول وضعیت ان
مالحظاتتعداد کنتورظرفیتنوع انشعاب

متر مکعب..…….….........گاز
آمپر.……فاز ……برق عمومی

خط.……………تعداد تلفن
اینچ.….…………قطر آب

اینچ.….…………قطر فاضالب

ی ساختمان  شخصات ھندسی و رقوم ١٤:جدول م

نادرست □درست پیاده کردن محل دقیق ملک به روی زمین ١
□

نادرست □درست ھای طولی و عرضی زمین مطابق نقشه مصوبشیب٢
□

نادرست □درست بر و کف مطابق طرح تفصیلی و نقشه مصوب٣
□

نادرست □درست ارتفاع نقاط تمام شده ساختمان مطابق نقشه مصوب٤
□

نادرست □درست ارتفاع طبقات ساختمان طبق نقشه مصوب٥
□

نادرست □درست ھای ساختمان طبق نقشه مصوبارتفاع پارکینگ٦
□

نادرست □درست محورھای طولی و عرضی ساختمان برابر نقشه مصوب٧
□

نادرست □درست زوایای قائم ستونھای ساختمان ٨
□

نادرست □درست ھا طبق نقشه مصوبھا و پارکینگبندی محوطهشیب٩
□

ش آمدگی١٠ نادرست □درست ھای روی معابر مقدار پی
□

شارتفاع١١ نادرست □درست ھا آمدگیھای آزاد پی
□

نادرست □درست ھا و نورگیرھا طبق نقشه مصوب خلوتسطح حیات١٢
□

نادرست □درست سطح اشغال ساختمان طبق نقشه مصوب١٣
□

نادرست □درست ھای معابر طبق نقشه مصوبپخ١٤
□

١٥:جدول ارزیابی چگونگی عملیات اجرایی
□قابل قبول :کیفیت کلی اجرای سازه

□غیر قابل قبول 
قبولغیرقابل□قابل قبولکیفیت کلی اجرای معماری

□
غیر قابل □قابل قبول کیفیت کلی اجرای تاسیسات مکانیکی
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:توضیحات

.باشدطالعات مندرج در این شناسنامه مطابق اطالعات موجود در دفترچه اطالعات ساختمان میا

:شماره و تاریخ

س سازمان نظام مھندسی ساختمان استان :مھر و امضاء رئی

□قبول 
□غیر قابل قبول □قابل قبول کیفیت کلی اجرای تاسیسات برقی

نمی □می باشدمطابق استاندارد ھای ملیمصالح مصرفی
□باشد

نمی □می باشدقطعات مصرفی مطابق اسانداردھای ملی 
□باشد

نمی □می باشدھای مصرفی مطابق استانداردھای ملی فراورده
□باشد

ضمائم موجود در محل سازمان نظام مھندسی ساختمان استان و 
:شھرداری

□تاسیسات مکانیکی □سازه □معماری :نقشه ھای چون ساخت
□تاسیسات برقی 

ش □بتن:نتایج آزمایشگاھی □مکانیک خاک □جو
□سایر با ذکر نوع 

□دفترچه اطالعات ساختمان

:توضیحـات
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س سازمان نظام مھندسی ساختمان استان :محل امضاء و مھر ریی

کلیھ حقوق تھیھ و تکثیر لوح فشرده مجموعھ مقررات ملی ساختمان متعلق بھ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد 
.قانونی دارد
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فصل ھفتم 

ص حقوقی موضوع تبصره  ١١ماده ٤شیوه نامه تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال اشخا

نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمانآیین

:٢٠ماده 

ص حقوقــی کــه بــه وســیله ســازمان مــدیریت و برنامـه ریـزی                     شیوه نامه تعیین حدود صالحیت و ظرفیــت اشـخا
ی شـوند، بــه تصـویب سـازمان مــذکور و وزارت مسـکن و                       ت شــده یـا ـم ص صالحیت و تعییــن ظرفـی کشور تشخی

به مراجع ذی ربط ابالغ شده است، عینــًا            ١٤/٥/١٣٨٣مورخ ٢٦٣٣٣/٤٠٠شھرسازی رسیده و طی نامه شماره      
:به شرح زیر نقل می شود

ش الف « »بخ

و کلیات تعاریف

:تعاریف-١ماده 
.است١٣٧٤قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال :قانون-١-١

.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است:سازمان مدیریت-٢-١

.سازمان نظام مھندسی ساختمان استان است:سازمان استان–٣-١

س و           :پــروژه ســاختمانی–٤-١ کلیــه عملیــاتی اســت کــه طبــق ضــوابط و مقــررات مصــوب، ســاخت و تأســی
بازسازی آنھا منوط به قبول مسئولیت و تأیید متخصصان ذی صالح برای طراحی، محاسبه و نظارت بر طرحھایی                         
است که اعتبار آنھا از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشد و شامل ساخت و ساز جدید و احـداث بنا                               

.شوددر سطح یا طبقات و بازسازی نیز می

بـرای   کلیه فعالیت ھا و خدماتی است که منجر به تھیه و تأیید نقشه ھـای الزم                      :طراحی و محاسبه    –٥-١
ث          .در رشته ھای مختلف مھندسی می گردد      )مقدماتی و اجرایی(ھر یک از مراحل   ایـن خـدمات بایــد از ھـر حـی

ھا، استانداردھا، ضوابط و مقررات شھرسازی و            جامع و کامل بوده و مطابق با مقررات ملی ساختمان، آیین نامه                    
طراحــی و محاسـبه در      مســئولیت صحت     .دستورالعمل شرح خدمات مصوب وزارت مسکن و شھرسازی باشد             
ی          ٣١ھر پروژه ساختمانی در حدود شرح خدمات مصوب به استناد ماده               قانون با اشـخاص حقوقــی ذی ربـط ـم

.باشد

مدتی است که در قــرارداد بیـن کارفرمـا و اشـخاص حقوقــی ذی ربــط          :مدت زمان طراحی و محاسبه       –٦-١
.تعیین شده است
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مجموعه خدماتی است که برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با                              :نظارت–٧-١
.گیردھا و مشخصات فنی عمومی و خصوصی کار ارائه شده توسط مھندسان مشاور طراح انجام مینقشه

مھندسی است که دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی بوده و برای نظارت بر انجـام امــور             :ناظر مقیم –٨-١
ش به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور داشته باشد .اجرایی در حدود صالحیت خود در ھر بخ

زمان تعیین شده در قرارداد بین کارفرما و اشخاص حقوقی بــرای نظـارت بـر اجـرای                        :مدت زمان نظارت    –٩-١
.پروژه موضوع قرارداد است

.از طراحی یا محاسبه، یا نظارت و یا اجرای یک پروژه ساختمانی استعبارت:واحد کار–١٠-١

بناھایی است که طراحی معماری، سازه، تأسیسات مکــانیکی وتأسیســات    :گروه ساختمانھای ویژه-١١-١
ث ششـم مقـررات ملــی                                  برقی آن، بنابرضرورت، یک یــا چنــد رشــته، نیاز به کنـترل بسـیاردقیقی دارد و در مبـح

جزو گروه بندی ساختمانھای با اھمیت زیــاد قراردارنــد ومورد               »بارھای وارد بر ساختمان    «ساختمان تحت عنوان      
باشد وھمچنین ساختمانھایی که تأسیسات مکانیکی یا برقی آن نیاز به کنترل          استفاده آنھا کامًال تخصصی می    

ص دارنــد و دارای تجھـیزات                      س خا دقیق شرایط ھوا، دما، رطوبت، پاکیزگی، فشارھای نسبی، صدا، ولتاژ و فرکان
ص می باشند .با کاربری خا

کلیات:٢ماده 
ص حقوقی–٢-١ :شرایط الزم برای تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخا

ص حقوقی عضو سازمان نظام مھندسی ساختمان استان باشند–الف  .شخ
ی در                     –ب  ی دارای پروانــه اشـتغال به کارمھندـس حداقل دونفرازاعضــای ھیـات مــدیره یــا مــدیران شـخص حقوـق

.ھای اصلی ساختمان و شاغل تمام وقت در دفتر مشاور باشدرشته
پروانه اشتغال حقوقی بنام مھندسین مشاور با مدیریت مدیر عاملی که حداقل دارای پروانه اشتغال به کــار                       -پ

.مھندسی در یکی از رشته ھای اصلی یا مرتبط یا مدیریت موضوع این قانون باشد
در ســازمان مـدیریت و برنامــه          ٧٤مدیران عامل شرکتھای مھندسین مشاور که قبل از اسفندماه ســال              :تبصره

ص صالحیت شده اند مشمول بند  .نمی باشند)پ(ریزی کشور تشخی

:مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه صالحیت–٢-٢
گواھی تأیید صالحیت در رشته یا رشته ھای مورد درخواست از سازمان مدیریت –الف 
.ساختمان استانتصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مھندسی–ب 
در صـورت دارابــودن پروانــه    (تصویر پروانه اشتغال به کار اعضای ھیأت مدیره، شـرکا، شـاغلین و مـدیرعامل                  –پ 

.حداقل دو نفر)اشتغال 
.تصویر شناسنامه اعضای ھیات مدیره–ت 
اظھاری مبنی بر شاغل تمام وقت بودن یا نیمـه وقــت بـودن شــاغلین در شــرکت در دفــاتر اســناد                    ارائه خود  -ث 

.رسمی
ش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال–ج  .فی

ش ب« »بخ

حدود صالحیت
ص حقوقی که گواھینامه تشخیص صـالحیت از سـوی ســازمان مدیریت                          –٣ماده   را دارا   حدود صالحیت اشخا

باشند، برای انجام خدمات مطالعات مقدماتی و نھایی در امور طراحی، محاسبه و نظارت بر اجراء ساختمان                               می
شه                            در رشته   ی، شھرسـازی، ترافیــک و نق ھای ھفتگانه معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیســات برـق

ی        برداری با رعایت بندھای مشروح زیر در ھمان رشته و درجه ای که تشــخیص صــالحیت مــی               شـوند، تعییـن ـم
.گردد

ص حقوقی با توجه بــه پروانـه اشــتغال بـه       در سایر رشته ھای مورد تقاضا پایه           -١-٣ ی     بندی اشخا  کـار مھندـس
ھــای ارشـد، یــک، دو، ســه در ھــر رشـته تقســیم و          مدیره، شرکاء، مدیرعامل و شاغلین بــه پایــه        اعضای ھیأت  
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.گرددبشرح بند زیر تعیین می

س در رشته و پایه مورد تقاضا               -٢-٣ برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی در ھر رشته و پایه عضویت یک مھند
(الزامی است   س پایه ارشد درآن رشــته و سـایر پایـه ھـا بـه ھمین                                . برای اخذ پایه ارشد در ھر رشته یک مھند

)ترتیب خواھد بود

ش طراحی، محاسبه و نظارت در ھر رشته در پایه ھـای مختلف بـه                             –٤ماده  صالحیت اشخاص حقوقی در بخ
:شرح جداول زیر تعیین می شود

سبه در ھر رشته ش طراحی و محا ص حقوقی در بخ جدول طبقه بندی صالحیت اشخا

ش نظارت در ھر رشته جدول طبقه بندی صالحیت اشخاص حقوقی در بخ

ش ج« »بخ

ظرفیت اشتغال
ص حقوقی تعیین شده از سـوی ســازمان مدیریت بـرای پـروژه ھــای دولـتی بــه مـیزان                            ـ  ٥ماده   ظرفیت اشخا

س ظرفیــت و                            ی تواننـد براســا ص صالحیت پـا برجـا بــوده و بـه طـور ھمزمـان ـم تعیین شده در گواھینامه تشـخی
.صالحیت تعیین شده این دستورالعمل در پروژه ھای غیردولتی فعالیت نمایند

 برای پروژه ھای غیردولتی ظرفیت اشتغال به کارمھندسی، عبارت است ازتــوان وامکـان ارائـه خــدمات                   ـ٦ماده 
ص                         ص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کارمھندسی درمدت زمان معین، این مدت درخصو مھندسی توسط اشخا

ھای ساختمان مــی پردازنــد یــک ســال      اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات طراحی یا محاسباتی رشته                
تمام محاسبه شده است ودرخصوص اشخاص حقوقی که نسبت بــه ارائـه خـدمات نظـارت براجـرای ســاختمان                             

ورزند به صورت دوره ای تعیین میشود، به این ترتیب که ازابتدای شروع نظارت تا پایــان مرحلـه نـازک                              مبادرت می 
ش آن به شھرداری یک دوره           برای کنترل ظرفیت اشتغال بـه کـار مھندسـان             . محاسبه میشود   کاری وارسال گزار

ش زمانی تعیین می                    ت تعــداد     مشاور که عبارت ازسطح زیربنا وتعداد کاراست، این توان دریک بر گــردد درایـن حاـل
.ونظارت با ضریب یک محاسبه میشود٥/٠کاروزیربنای کارھای طراحی یامحاسبه با ضریب 

ی رشـته                    -٧ماده   ص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات مھندـس ھــای ظرفیت اشتغال به کار مھندسی اشخا
کــار حقیقــی اعضــای   ھفتگانــه ســاختمان مبــادرت مــی ورزنــد در ھــر رشــته برابــر مجمــوع ظرفیــت اشــتغال بــه      

ی              ھیأت ی در ھـر              مدیره، مدیر عامل، شرکاء و شاغلین در شرکت تعیین ـم ص حقوـق گــردد و تعداد کارھــای شـخ
مـدیره، مدیر عامـل، شــرکاء و شــاغلین در                درصد مجموع تعداد کار مجاز اعضای ھیأت            ٥٠:رشته عبارت است از   

ص حقیقی آنان تعیین گردیده است .مھندسین مشاور در رشته ای که برای اشخا

ش ھای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و سازمانھا                        -٧-١ ص حقیقی شاغل در شرکت در بخ در صورتیکه اشخا

ص حقوقی در ھر رشته گروه ساختمانرتبه شخ
الف٣

الف و ب٢

الف، ب، ج ١

الف، ب، ج، د ارشد

گروه ساختمانپایه شخص حقوقی در ھر رشته

الف و ب٣

الف، ب، ج٢
الف، ب، ج و د١

 ج، د الف، ب، ارشد
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و نھادھای عمومی اشتغال به کار داشته و به صورت پاره وقت در شرکت فعالیت نمایند ظرفیت اشتغال بــه کـار                         
ص حقیقــی خواھــد بــود کـه احــراز آن از طریــق خـود اظھــاری             ٥٠آنھا عبارت است از     درصد ظرفیت اشتغال شــخ

ص حقیقی شاغل در شرکت خــالف واقـع خـود اظھـاری یا عمــل نمـوده                           انجام پذیرفته و چنانچه اثبات گردد شخ
است به مدت دوسال از ارائه خدمات مھندسی طراحی و محاسبه و سه سال از خدمات نظارتی محروم شـده                               

(و نمی تواند در این مدت از ظرفیت اشتغال به کار خود به صورت حقیقی نیز نمی تواند اسـتفاده نماید                        در ایــن .
منظـور مرجـع صــدور پروانـه       بـدین   .)مدت به عنوان مجری ساختمان نیز نمی تواند اشتغال بــه کـار داشـته باشـد              

ص حقیقی مــی              ص حقوقی و اشخا بایســت از مشـارکت یــا عــدم مشـارکت        ساختمان ھنگام ارجاع کار به اشخا
اعضـای   .کار شخص حقوقی و حقیقی و مقـادیر آن اطمینـان حاصــل نمایـد               بهآنان در استفاده از ظرفیت اشتغال        

ھیأت مدیره، مدیرعامل، شرکاء باید شاغل تمام وقت باشند و چنانچه خالف واقع خوداظھاری یا عمل نمـوده یا                                   
.ربط ابطال خواھد گردیدنمایند، پروانه اشتغال به کار حقوقی ذی

ش د« »بخ

مواد عمومی
ب این دسـتورالعمل، اســتفاده مجـری                            -٨ماده   ش نظارت برساختمانھایی که به موـج اشخاص حقوقی دربخ

لـذا   .ساختمان درآنھا الزامی است، مکلفند نسبت به اجـرای سـاختمان توسـط مجـری اطمینـان حاصــل نماینـد                     
صدور پروانه ساختمانی وشروع ھرگونه عملیات ساختمانی درساختمانھایی که مشمول دسـتورالعمل مجریـان                          
ی                            ص حقیقی توسط صاحب کار ـم ساختمان می باشند، منوط به داشتن مجری ساختمان ومعرفی وی به شخ

ی ذی ربط ومجــری                         .باشد پروانه ساختمان ومجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای اشـخاص حقوـق
.باشد

ی                                  ـ ٩ماده  چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یــا ابطـال آن و یـا سـلب صــالحیت یا ھردلیل قانوـن
ص حقوقی غیرممکن شود، عملیات سـاختمانی متوقــف شـده وشــروع مجـدد آن منــوط به                         دیگر، ادامه کار شخ

ص حقوقی جدید خواھد بود        ست ازادامـه کــار                  .وجود شخ دراین گونه موارد مرجع صدورپروانه ساختمان موظــف ا
.کارتا معرفی شخص حقوقی صاحب صالحیت جدید جلوگیری بعمل آورد

ش از                         ـ١٠ماده   ص حقیقی به ھردلیل بـی درصـد مـدت     ٢٠ درصورتیکه صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور شخ
مندرج درقرارداد به تأخیر بیاندازد وموضوع این تعلیق کاراز بدوشروع تا پایان مدت مذکور مورد تأیید سازمان نظـام                            
ص حقوقی مجاز خواھد بود تا تعیین تکلیف کارنسبت به ارائــه خـدمات                   مھندسی ساختمان استان قرارگیرد شخ

.ربط اقدام نمایدمھندسی پروژه دیگری درحدود ظرفیت تعیین شده ازطریق مرجع ذی

چنانچه کارشناسان شاغل در شرکت که ظرفیت اشتغال به کـار حقیقــی آنــان بــه صـورت حقوقــی                          –١١ماده  
ضوابط و مقررات قانونی از ادامه ھمکاری با شاغلین انصـراف حاصــل                       محاسبه گردیده است یا شرکت با رعایت           

نمایند مراتب حداکثر ظرف مدت یک ھفته کتبًا به وزارت مسکن و شھرسازی اعالم گردیده و ظرفیت اشتغال به                           
کار شرکت مجددًا تعیین و به مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم خواھد شد و ظرفیت اشتغال بـه کـار اسـتفاده                             
ت نیز عینـًا از سـقف                                     ی بـه صــورت حقوقی بـوده اـس شده توسط شاغلین در شرکت که از محـل پروانــه حقیـق

ت        .ظرفیت اشتغال به کار شخص حقیقی کسر خواھد گردید       توضیح اینکه مسـئولیت ناشــی از کارھـای در دـس
ص حقوقی در حوزه .آیین نامه اجرایی قانون قراردارد١٦شمول ماده اقدام شخ

اشخاص حقوقی موظفند در صـورتیکه در ترکیــب اعضـای ھیـأت مــدیره، مـدیرعامل و شـاغلین موثــر در                               –١١-١
ب را بـه وزارت                        ک ھفتـه مراـت تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال بـه کــار، تغییراتــی حاصــل شـود، حــداکثر ظـرف ـی
س از ھمــاھنگی الزم نحـوه ادامـه کــار بـه              مسکن و شھرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمان اطالع دھند تــا ـپ
ی                            ص گـردد ویــا ظــرف مدت مذکور نســبت بـه معرـف لحاظ حدود صالحیت و میزان ظرفیت اشتغال به کــار مشـخ
جایگزین درھمان حدود صالحیت وظرفیت اقدام نمایند عـدم اطـالع بـه موقــع این تغیـیرات توسـط دارنــده پروانـه                                 

کار حقوقی به وزارت مسکن و شھرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمانی موجب لغو پروانه اشــتغال                         اشتغال به 
ص حقوقی یا ھر دو خواھد شدبه کار حقیقی مدیران یا .شخ

، شـرکاء و شــاغلین    )در صـورت دارابــودن پروانـه اشـتغال به کـار             (اعضای ھیأت مدیره، مدیرعامل –١٢ماده 
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ص حقوقــی   دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی در صورت دخالت دادن پروانه حقیقی خود در درجه                   بندی اشخا
و در صورت تقبل کار دیگری بیرون از مشاور می            .دیگر نمی توانند به صورت حقیقی از پروانه خود استفاده نماید           

.توانند با ھماھنگی مھندسین مشاور از طریق خود مھندسین مشاور به مرجع صدور پروانه ارائه نمایند

ی را در پروانـه اشــتغال         –١٣ماده  ص حقوـق وزارت مسکن و شھرسازی حدود صالحیت و میزان ظرفیت اشـخا
س از پایان مدت اعتبار پروانه، مجددا تعیین صالحیت و ظرفیت می شوندآنھا درج می .نماید و پ

ص حقوقی ذیل نقشه ھا و اسناد تعھد آور باید با مھــری ھمـراه باشــد کــه در آن                 –١٤ماده  امضای مجاز اشخا
نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان نظام مھندســی، رشـته، نـام مــدیرعامل شــرکت درج                      

س طراح یامحاسب درذیل نقشه ھا نیز الزامی است.شده باشد .مھر، امضاونام مھند

ص حقوقــی در خــارج از حــدود صــالحیت و ظرفیــت منــدرج در پروانــه تخلــف از قــانون      –١٥مــاده  اشــتغال اشــخا
.محسوب و موجب اعمال مجازاتھای انتظامی مقرر در آیین نامه اجرایی می گردد

ی و شـرکتھا کـه مســئولیت                               –١٦ماده  ی، محاسـباتی و نظـارت توسـط اشـخاص حقیـق ارائه خدمات مھندـس
بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه ساختمانی ھمان پـروژه را نــیز عھــده                        

.دارند ممنوع است و تخلف محسوب می شود

توانند مجری یا پیمانکــار ھمـان پـروژه باشــند و           ای را تقبل نموده اند، نمی       شرکت ھا که نظارت پروژه     -١٧ماده  
. گرددانجام آن توامًا تخلف محسوب می

ی نیـاز بـه                               –١٨ماده   ص حقوـق در صورتی که طراحی، محاسبه و یا نظارت پروژه به دالیلی خارج از قصور اشخا
ش از زمان اعالم شده در قرارداد داشته باشد اشخاص حقوقی موظف اند حداکثر تا یک مــاه مانــده بـه      زمانی بی

ی و محاسـبه و حــداکثر              مـاه مانــده بــه مـدت قــرارداد بـرای نظـارت مراتب را بــه                ٢پایان مدت قرارداد برای طراـح
ت     کارفرما، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مھندسی سـاختمان اسـتان                        تمدیــد اعـالم و درخواـس

در صـورتیکه بنـا     .کارفرما نیز با نظارت سازمان استان با اشخاص حقوقی تمدید قرارداد می نمایــد .قرارداد نمایند 
ص حقوقی طراح یا محاسب یا ناظر در پایان مــدت قــرارداد از تمدیــد قـرارداد خـودداری                       به دالیلی کارفرما یا اشخا
ساختمان اسـتان قــرار گــیرد،                                 ی  نماید و مراتب باتوجه به دالیل و اظھارات آنان مورد تأیید سازمان نظام مھندـس
ش وضــعیت کـار در                      اشخاص حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را ھمراه با ارائه کارھـای انجــام شـده و گـزار
مقطع پایان مدت قرارداد به کارفرما و سازمان نظام مھندسی ساختمان و مرجع صدور پروانـه سـاختمان اسـتان                      

ص حقوقی مسئولیتی نسبت به کارھایی که بعد از اتمام قرارداد انجام میشود             .اعالم نمایند    در این حالت اشخا
بدیھی اســت مسـئولیت کلیــه کارھــای    .نخواھند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود              

ص حقوقی خواھد بود .انجام شده در مدت قرارداد بعھده اشخا

ص حقوقــی از حــدود وظــایف و مســئولیتھای منــدرج در ایــن دســتورالعمل و شــرح    -١٩مــاده   در صــورتیکه شــخ
ھای مھندسی ساختمان و سایر دستورالعمل ھای ذیربط عدول نماید و یا مرتکب خالف شــود، بـه                               خدمات گروه 
آیین نامه اجرایی قانون، به تخلفات حرفه ای، انضباطی، انتظامی وی یا                ٢٣و مندرج ماده      ٩١و  ٨٥استناد مواد  

.عدم توجه به ابالغیه ھای قانونی رسیدگی و رفتار خواھد شد

.بند می باشد١٧ماده و ٢٠این دستورالعمل شامل -٢٠ماده 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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:فصل ھشتم

نامه مجریان ساختمان شامل پیوست مربوط به شیوه

شرایط عمومی قرارداد، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادھای ھمسان مربوط به مجریان ساختمان

شرایط عمومی قرارداد برای قراردادھای اجرای ساختمان

فصل اول

تعاریف و مفاھیم

:ـ قرارداد اجرای ساختمان١ماده 

ی قــرارداد ماننــد مشخصــات و نشـانی دو طــرف،                           اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم ســند دارد و مشخصـات اصلی و کـل

.شودموضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید می

:ـ شرایط عمومی٢ماده 
شــود و بایـد مـورد رعایـت طــرفین قرار گــیرد و حاکـم              کار و مجریان سـاختمان منعقــد مــی      شرایطی است که در تمامی انواع قراردادھای اجرای ساختمان بین صاحب          

.شودبرقرارداد منعقده بوده و جزو الینفک آن محسوب می

:ـ شرایط خصوصی٣ماده 

 منظــور  خاص ھر یک از طرفین قــرارداد و بــه  ھا و نظراتشرایط خاصی است که اجرای ھرساختمان با توجه به وضعیت، موقعیت و ماھیت خود دارد و متضمن خواسته                   
ی                    عمومی قرارداد است که مورد موافقت  تکمیل شرایط ک قـرارداد محســوب ـم شــرایط خصوصــی  .شــودطرفین قــرار گرفتـه و بایـد مـورد رعایـت قـرار گــیرد و جـز الینـف

شنمی .بینی شده باشدتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شرایط عمومی این اختیار پی

:ـ انواع قرارداد اجرای ساختمان٤ماده 

:شودقرارداد اجرای ساختمان معموال به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کل کار و یا بخشی از کار منعقد می

).کاربرگ الف(قرارداد اجرای ساختمان با مصالح )الف

).کاربرگ ب(قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی )ب

).کاربرگ ج(قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت )ج

:ـ اجرای ساختمان ٥ماده 
ی و امـور        کاری، اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، محوطه       کاری، نازکسازی، سفت سازی، اسکلت  عبارت است از تجھیز کارگاه، آماده     ســازی، حصارکـش

.برداریمربوط به مدیریت، اجرا و ساخت و ساز تا بھره

:ای، حدود آن و ظرفیت اشتغالصالحیت حرفهـ٦ماده 

.گرددعبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجرای ساختمان که طبق شرایط و ضوابط مربوط، توسط وزارت مسکن و شھرسازی برای دارندگان صالحیت صادر می

:ـ ناظر٧ماده 

ھـای اصـلی و مـرتبط موضــوع قـانون اســت کـه توسـط            بر ساختمان در یک یـا چنــد رشـته از رشـته        پروانه اشتغال با صالحیت نظارت شخص حقیقی یا حقوقی دارای 

صـالحیت منـدرج   ساختمانی درحیطــه صحیح عملیات شود و براجرای میساختمان معرفی  کار، شھرداری و یا سایر مراجع صدورپروانه      استان انتخاب و به صاحب    سازمان

.نمایدنظارت میفنی منضم به آن ھا، مقررات ملی ساختمان و محاسبات مندرج درپروانه و نقشهساختمان با مشخصات در پروانه اشتغال خودبه لحاظ انطباق 

:کنندهـ ناظر ھماھنگ٨ماده 
ت کــه براسـاس شــرح خـدمات مھندسـان رشـته                             ھـای ســاختمان، مسـوول     شخصی حقیقی دارای پروانه اشتغال و صالحیت نظارت در رشته معماری یا عمـران اـس

ش                   ھماھنگی بین تمامی ناظران رشته      ای بــه شـھرداری و    ھـای مرحلــه  ھای ھفتگانه مندرج در قانون در یک ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و ارسال گزار

ص ناظران حقوقی ساختمان، مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی موسسات و یا نھادھای عمومی غیردولـتی ھمـان ناظر                   .باشدربط میسایر مراجع ذی در خصو

.کننده خواھد بودھماھنگ

:ـ پیمانکار٩ماده 

ش از عملیات با وی قرارداد منعقد می .گرددشخص حقیقی یا حقوقی است که صالحیت انجام تمام یا بخشی از کارھای اجرایی را دارد و برای آن بخ
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:ـ کارگاه، تجھیز و برچیدن آن١٠ماده 
.گرددکار از آن استفاده مییا با اجازه صاحبشود، ھایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا میمحل یا محل)الف

.شودتجھیز کارگاه، عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجام دادن کار به صورت موقت برای دوره اجرا انجام می)ب

آالت و ابـزار کــار از    آوری تجھیزات، تأسیسات و یا ساختمانھای موقت و خارج کردن آنھا به عـالوه ســایر مــواد زایـد و یـا ماشـین                    برچیدن کارگاه، عبارت است از جمع  )ج
.ھای مذکورکارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل

:بندیـ مدت قراردادـ  برنامه زمان١١ماده 

س نوع قرارداد، توسط مجری برآورد و با قبول صاحب            مدت الزم جھت اجرای ساختمان ھمراه با برنامه زمان       )الف کار در چارچوب برنامه       بندی کلی و تفصیلی آن، براسا

س تقویم و ساعت رسمی کشور است           تاریخ.گرددمذکور به عنوان مدت قرارداد تعیین می      بنــدی بـا توجــه بــه تغییـر        زمان  مدت قرارداد و برنامه     .ھا و ساعت کار براسا
.باشدمقادیر کار با توافق طرفین قرارداد به نحو مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تغییر می

ت سـه مـاه قبــل از مھلــت اتمــام                                        )ب ش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشته باشـد، مجـری موظف اـس در صورتی که به ھر علت اجرای ساختمان به زمانی بی
در صورت تمدید یا عدم تمدید قرارداد، مجـری          .کار با رضایت طرفین قابل تمدید است       در این صورت قرارداد مجری و صاحب     .قرارداد، مراتب را به صاحب کار اعالم نماید       

.و سازمان استان اعالم نمایدکار، مرجع صدور پروانه ساختمانموظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود را ھمراه با گزارش وضعیت کار به صاحب

:ـ مبلغ قراردادـ  نحوه پرداخت١٢ماده 

ت         .شــودکار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد درج مــی        عبارت است از مبلغ یا درصدی که با توجه به نوع قرارداد منعقده بین صاحب              ھـا   مـیزان، موعــد و نحـوه پرداـخ
.حسب نوع ھر قرارداد باید با ذکر مراحل و مواعد پرداخت و ھمچنین شرایط تعدیل آن در شرایط خصوصی قید شود

فصل دوم

کارتعھدات و اختیارات صاحب

:کارتعھدات صاحبـ ١٣ماده 

چنانچه تاریخ معینی جھت تحویل کارگـاه        .جلسه کتبی تحویل مجری بدھد  کار متعھد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت                 صاحب   ــ١٣١

ش از  ش بینی نشده باشد، تحویل آن نباید بی .روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد٣٠در قرارداد پی

ھـای مــورد نظــر، حسـب مــورد از شـھرداری و یـا ســایر مراجـع صدور پروانـه                      ھـای الزم را بـا توجــه بــه نقشــه      کار متعھد است پروانه ساختمانی و مجوز      صاحب ــ١٣٢
.ای از آنھا را به مجری تحویل دھدساختمان، قبل از شروع اجرای ساختمان اخذ و نسخه

.کار متعھد است تسھیالت الزم به منظور تامین آب و برق کارگاه ساختمان را قبل از شروع عملیات ساختمانی فراھم نمایدصاحبـ ـ١٣٣

ھای اجرایی کار را که به تصویب سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان رسیده است و ھمچنین سایر اســناد                       سری از نقشه  ٢کار متعھد است    صاحب   ــ١٣٤
.و مدارک الزم را به مجری تحویل نماید

ھایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نمـوده            کار متعھد است کلیه پرداخت   کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری، صاحب         در صورت تایید ناظر و ناظر ھماھنگ         ـ  ـ١٣٥
س موعد مقرر پرداخت کند .در را

آالت و تجھیزاتــی کـه   غیر از ھزینه بیمه نـیروی انسـانی و ماشـین      (ھای مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را       کار متعھد است با توجه به نوع قرارداد ھزینه      صاحبـ ـ١٢٦
.بپردازد)متعلق به مجری است

کنند، متناسب با شرایط کـار در اســرع وقــت، حــداکثر ظــرف         کار متعھد است در مواردی که مجری یا ناظر پیشنھادھایی ارایه و یا از وی کسب نظر می              صاحبـ ـ٧ ١٣
.مدت یک ھفته نظر نھایی خود را اعالم دارد

س از تایید ناظر ذی             صاحبـ ـ١٣٨ باشد در امور    وجه مجاز نمی کند و به ھیچ  ربط و توسط وی به مجری ابالغ می   کار ھر گونه تغییرات و اصالحات مورد نظر خود را فقط پ
.اجرایی گارگاه مستقیما دخالت نماید

:کاراختیارات صاحبـ ١٤ماده 

کــاری،  انضـباطی، کـم   کار اختیار دارد بطور مستمر و دایم بنحوی که موجب اختالل درامور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید نماید و چنانچـه مـوارد بــی                              صاحب   ــ١  ١٤

در صورتی که مجـری   .مالحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور کتبی به مجری یا پیمانکار اعالم کند                 ...کندی، یا توقف کار، حیف و میل، عدم رعایت اصول ایمنی و        

شیا پیمانکار به نظرات مذکور توجه ننماید صاحب س مفاد پی .بینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنھا اقدام نمایدکار اختیار دارد براسا

ش دھد       ٢٠کار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معادل              صاحبـ  ـ١٤٢ درصد قرارداد، مجــری    ٢٠اما در صورت تجاوز از       .درصد مبلغ قرارداد را تقلیل یا افزای

ص اقدام گرددموظف است بالفاصله قیمت پیشنھادی خود را به صاحب .کار اعالم نماید تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقی ، در آن خصو

فصل سوم

تعھدات و اختیارات مجری

:تعھداتـ ١٥ماده 
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ت، نــوع کـار، وضــعیت آب و ھــوا،               مجری باید قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه    ھا را مالحظــه نموده و از موقعـی

آالت و امکانـات نـیروی انسـانی مـاھر در بـازار کـار، آگـاھی کامــل داشـته و بـا توجــه بــه                          امکان اجرای کار در فصلھای مختلف سال، انواع مصالح و تجھیزات و ماشـین                 
.اطالعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود، تعھدات زیر را تقبل نماید

س طراح و ناظر و صاحب کار اعالم نمایددر صورت مالحظه مغایرت بین نقشهـ ـ١٥١ .ھای اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنھا بالفاصله موضوع را به مھند

ت      ھای عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمانھای مجاور و مسایل زیست                  نامه تمامی مقررات ملی ساختمان و شیوه       ــ١٥٢ محیطــی در کارگــاه را رعاـی
.کند

.تجھیز کارگاه ساختان توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیردـ ـ١٥٣

س از صدور مجوزھای قانونی از سوی دستگاهـ ـ١٥٤ .نبدی شروع نماید، مطابق برنامه زمانکارربط و دریافت آن مدارک از صاحبھای ذیعملیات اجرایی را پ

س نقشهـ ـ١٥٥ .ھای مصوب اجرا کندتمامی عملیات اجرایی را براسا

. در صورت نیاز بین پیمانکاران ھماھنگی الزم را ایجاد نمایدــ١٥٦

.تقدم و تاخر منطقی بین اقالم کار را تعیین کندـ ـ١٥٧

.ھای الزم را از مھندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ کندتاییدیهـ ـ١٥٨

ص دارای صالحیت در رشته مربوط که توسط مراجع ذی                    ـ ـ١٥٩ صالح تعیین و در پذیرش کار و ھنگام انعقاد قرارداد، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر اشخا
ش مسوولیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن بعھده وی می .باشد امتناع نمایدابالغ شده است را کامال رعایت نماید و ھمچنین از پذیر

.عملیات مورد قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صالحیت انجام دھدـ ١٠ـ١٥

.آالت، ابزار، مصالح استاندارد و تجھیزات الزم را فراھم نمایدحسب نوع و مفاد قرارداد، ماشینـ ١١ـ١٥

دھد از به کارگیری کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کنــد و             نیروی انسانی ماھر مورد نیاز کارگاه را تھیه یا تایید کند و تازمانیکه مقررات دولتی اجازه نمی                    ـ  ١٢ـ١٥
. آنان مجوز وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت و یا مطالبه نمایددر صورت ضرورت به کارگیری

.ھای منبعث از آن را رعایت و یا نسبت به رعایت آنھا الزام نماید مقررات بیمه و تامین اجتماعی و قانون کار و بخشنامهـ١٣ـ١٥

ش       قبل از شروع عملیات اجرایی کارگاه، کلیه تجھیزات و ماشین         ـ١٤ـ١٥ (سوزی و حوادث قھری کند   آالت و وسایل متعلق به خود را بیمه آت ھزینه بیمــه سـاختمان و     .
ش               لکن چنانچه صاحب  .کار است کار به عھده صاحب   وسایل متعلق به صاحب  ســوزی یـا حـوادث قھـری، مسـوولیت و        کار آنھا را بیمه ننمــوده باشـد، در صورت بـروز آـت

 قھری، مسوولیت حفاظت از کارگاه و تأسیسات زیربنایی و تمــامی وسـایل و لـوازم و مصـالح                صرفنظر از حوادث  .)کار خواھد بود   جبران خسارات وارده به عھده صاحب   
.باشدموجود در کارگاه به عھده مجری است و اگر به ھر یک صدمه و خسارتی واردشود موظف به رفع نقص و یا جبران خسارت می

س نقشه    ـ  ١٥ـ١٥ کار، در صورتی که به اصول فنی کار لطمه نزند و ناظر به طور کتبی تایید کند با رعایت مفاد قرارداد                       ھای موجود و نظرات صاحب      نظرات ناظر را براسا
.و شرایط عمومی قرارداد بپذیرد

ھا یا به کاربردن مصالح نامرغوب یا عـدم ارایـه کـار مناســب از ناحیـه نــیروی انسـانی کارگـاه را                       ھرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشه       ـ ١٦ـ١٥
.براساس مفاد قرارداد رفع نماید

ش        ـ١٧ـ١٥ رو، استفاده از عالیم راھنمایی و خطــر و وسـایل حفــاظتی و تــامین انتظامـات               بینی راه عبور مناسب در پیاده       کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح، پی
.کارگاه را حسب مورد رعایت و کنترل نماید

. اجاره واگذاری قرارداد را به دیگران نداردـ١٨ـ١٥

.ھا دقت و رعایت امانت را بنمایدھزینهھا و یا صورتدر تھیه و یا تایید صورت وضعیتـ ١٩ـ١٥

باشد و مجری فاقد صالحیت مذکور     ھا مستلزم داشتن پروانه صالحیت مربوط می      قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشته       ٤ در مواردی که به موجب ماده        ـ٢٠ـ١٥
ش از کار استفاده نماید .باشد موظف است از دارندگان پروانه صالحیت مربوط به آن بخ

:اختیارات مجری ـ ١٦ماده 

شمجری میـ ـ١ ١٦ .پرداخت نمایدتواند شروع کار را موکول به دریافت پی

ک مــاه توســط صـاحب                          ــ١٦٢ ش از ـی کــار بـه تــاخیر افتـد،        در صورتی که پرداخت ھر یک از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد، از موعد تعیین شده در قرارداد بی
کــار  شــود در طول مـدت توـقف از صــاحب           الزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعییــن مــی     تواند آن مبلغ و معادل درصدی از تاخیرات مربوط به پرداخت حق             مجری می 

.مطالبه نماید

س نقشه         ـ  ـ١٦٣ رسـاند   کننده و طراح می ھا به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به طور کتبی به اطالع ناظر ھماھنگ              چنانچه مجری اجرای بخشی از کار را براسا
ش را متوقف می ش از یک ھفته از تاریخ ابالغ به طول انجامد، اجرای کار در آن بخ .نمایدو تا وصول پاسخ که در ھر حال نباید بی

فصل چھارم

ھا، نحوه پرداختھا و تعلیق کارھزینهتضمین انجام تعھدات قرارداد، تھیه صورت

:تضمین انجام تعھداتـ ١٧ماده 

ش              تواند از مجری براساس مندرج در قرارداد خصوصی تضمین الزم را            کار می دریافت، صاحب به منظور تضمین انجام تعھدات ناشی از قرارداد و ھمچنین تضمین مبلغ پی
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س از انجام تعھدات تضمین یا تضمیندر صورت دریافت تضمین از مجری صاحب.دریافت نماید .ھای ماخوذه را مسترد داردکار موظف است پ

:ھا ھزینهصورتـ ١٨ماده 

س از تایید کیفیت        با اسناد و مدارک    ھا ھمراهحسابوضعیت یا صورت  قرارداد، صورت حسب نوع   نــاظر در زمانھــای معیــن    اجرایی توسط مھندس  کارھای مثبته تھیه و پ

.کار قرار گیردقرارداد در اختیار صاحبخصوصی شده در شرایط 

:نحوه پرداختھا ـ ١٩ماده 

س از دریافت صورت            صاحب ھا طبـق شـرایط منـدرج در شـرایط خصوصی قـرارداد               حسابوضعیت یا صورت  کار موظف است حسب نوع قرارداد، در زمانھای تعیین شده پ

ی توسـط مھنـدس یـا                   نسبت به پرداخت مطالبات مجری اقدام کند در صورت وجود اشکال یا ابھام یا اختالف نظر در صورت ھزینه                  ی کارھای اجراـی س از تایید کیـف ھا پ

س ناظر برای طرفین کفایت نکند طبق ماده                     ٧٠مھندسان ناظر حداقل      این شرایط عمومی عمل     )٢٦(درصد آن پرداخت و در مورد باقیمانده چنانچه نظر اصالحی مھند
.خواھد شد

:تعلیقـ ٢٠ماده 

در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شــروع تعلیـق بـه مجـری             .کار می تواند در مدت قرارداد، برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند                صاحب

ت و حراسـت از کارھــای انجـام شــده، مصـالح و                    در مدت تعلیق، مجری مکلف است حسب نوع قرارداد تمام مسوولیت             .اطالع دھد   ی از آن را مانند حفاـظ ھـای ناـش

آالتــی کـه در دوران       پرداخت ھزینه خسـارات دوران تعلیـق و اجاره مربـوط بـه ماشـین                    .کار، تأسیسات و ساختمانھای موقت را به نحو مطلوب انجام دھد            تجھیزات پای 

ش از    .کار است شود بعھده صاحب   اند براسـاس مبلـغ یـا درصدی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می              تعلیق در کارگاه بـاقی مـانده       ماه و بیشـتر   ٣تعلیق مدت بی

.پذیر استکار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکاناز یکبار فقط با توافق مجری و صاحب

فصل پنجم 

کارتحویل کار، برچیدن کارگاه، تسویه حساب و پایان

:تحویل کارـ ٢١ماده 

س از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بھره          گ                    پ کننــده و بــرداری شــد، مجـری مراتـب را حــداقل یــک ھفتـه قبــل بـه طور کتــبی بـه نـاظر ھماھـن

س از تعیین روز تحویل، با حضور ناظر ھماھنگ       .داردکار اعالم می  صاحب ی  کار و مجری، کار طی صورتجلسه تحویل صاحب        کننده، صاحب  پ در صـورتی کـه      .شــودکــار ـم

ش از    ص مذکور موکول می                ٣پروژه بی شود، در غیر این صورت در ھمان صورتجلسـه ضـمن تحویـل           درصد کل کار، دارای ایراد یا نواقص باشد، تحویل کار، به بعداز رفع نق

ش      ٣گرفتن پروژه زمانھای معینی برای رفع نواقص جزیی کمتر از          گردد و مجری مکلف و متعھد به رفــع آنھـا در مــدت مـذکور          بینی می درصد کل کار مندرج در قرارداد پی
شود نیز در صورتی که ھر عیب یا نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی از تقصـیر                از تاریخ تحویل کار تا زمانی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می             .است

.باشدیا قصور مجری باشد، رفع ایرادات و جبران خسارات به عھده وی می

س توافق مجری و صاحب:تبصره ش صورت گیردکننده، تحویل کار میکار و تایید ناظر ھماھنگبراسا ش، بخ .تواند به صورت بخ

:برچیدن کارگاه ـ ٢٢ماده 

س از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول، کارگاه ساختمان با توجه به مسوولیت مندرج در قرارداد باید حداکثر ظرف دو ھفته برچیده شود .پ

:کارتسویه حساب و پایانـ ٢٣ماده 

ص و تایید آن از سوی ناظر و ناظر ھماھنگ                     ١٥حداکثر ظرف    کننــده، طـرفین قــرارداد موظفنـد بــا توجــه بــه نـوع          روز بعداز تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رفع نواق

س از تحویل موقت مراتب مربوط به تحویل قطعی کار و تسویه .حساب و پایان قرارداد را صورتجلسه نمایندقرارداد در مورد دوره تضمین پ

شم فصل ش

س از فسخ، خسارات عدم انجام تعھدات، محل اختالف موارد فسخ، اقدامات پ

:موارد فسخـ ٢٤ماده 

.روزه فسخ نماید١٥تواند قرارداد را با اخطار کتبی کار میدر موارد زیر صاحب)الف

ی ــ مـالی پیشـرفت کـار مـورد                                     ١ ـ مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ضوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی ــ فیزیـک
.کار شودکننده نباشد و موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحبتایید ناظر ھماھنگ

.ـ مجری به ھر یک از تعھدات خود عمل نکند و به تذکرات ناظر توجه ننماید٢

ک            ـ مجری علیرغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری متوجه صاحب                 ٣ ش از ـی دھـم مــدت   کار یا نــاظر باشــد، در انجـام وظیفـه خـود بیــ
.قرارداد تاخیر غیر موجه داشته باشد و یا بدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند

.ـ قرارداد را به غیر واگذار نماید٤

.ـ مجری ورشکسته و یا شرکت وی منحل شود٥

.کار به دلیل مشکالت تخصصی نتواند ادامه کار دھدـ صاحب٦
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:روزه قبلی فسخ کند ١٥در موارد زیر مجری می تواند قرارداد را با اخطار کتبی )ب

ش از               ـ تاخیر صاحب١ ماه حسب مـورد از تــاریخ امضـا قـرارداد یـا از تــاریخ ابـالغ یـا                ٢کار در تحویل دادن محل کار یا مجوزھای قانونی الزم یا رفع موانع قانونی موجود بی

.صالح قانونیاخطار مراجع ذی
ی         آالت، ابزار و سایر وسایلی که تھیه و تامین آن به عھده صاحب           کار در تحویل مصالح ساختمانی، تجھیزات، ماشین         ـ تاخیر صاحب٢ کار است و یا انجــام سـایر تعھداـت

ش از یکماه در ھر موردکار میکه به موجب قرارداد خصوصی بعھده صاحب .باشد به مدت بی

ش از کار در پرداخت حقـ تاخیر صاحب٣ .روز٤٥الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بی

ش از          کار، اجرای  ـ در صورتی که صاحب     ٤ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر بیاندازد موضوع این تعلـیق کــار از شــروع تــا           ١٥پروژه را بدون قصور مجری به ھر دلیل بی

شود، و سازمان استان با توجه به مفاد          می اعالمکننده به طور ھمزمان کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان             مذکور با تایید ناظر ھماھنگ        پایان مدت  

ی                  قرارداد بین مجری و صاحب   نمایــد و نظـر او بــرای طرفیـن     کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یــا اجـازه اجــرای پـروژه دیگــری بــه مجــری اتخـاذ تصـمیم ـم
.باشداالجرا میالزم

ش از ٥ ش بی .کار در مورد نحوه ادامه قرارداددرصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحب٢٠ـ حذف یا افزای

ش از )به ھر دلیل(ـ عدم حضور ناظر ٦ .روز متوالی١٥در کارگاه بی

ش از ـ تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب٧ .ماه٣کار بی

.ـ مشکالت شخصی مجری، بنحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد٨

س از فسخـ ٢٥ماده  :اقدامات پ

گ کننـده           در صورت اعالم کتبی فسخ قرارداد از ناحیه ھر یک از طرفین قرارداد، حداکثر ظرف یک ھفته از تاریخ اعالم، جلسه                      ای با حضور طرفین قرارداد و ناظر ھماھـن

.گرددتشکیل می

س از صورت   ت یـا تحــت اجـاره                 برداری از کلیه کارھای انجام شده، مصالح پای کار، تجھیزات، ابزار، ادوات، ماشین                    پ آالت و سایر وسایل موجود درکارگاه بـا تعییـن مالکـی
ک از طــرفین قرارداد در جلســه           .شودبودن ھر یک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب، موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ می                   در صورت عدم حضـور ھـر ـی

س رسمی سازمان نظام                   مذکور، صورت   س رسمی دادگستری یا کارشنا .گــیردمھندسی ساختمان استان انجام مــی    برداری و تنظیم صورتجلسه مذکور توسط کارشنا
.شودالرعایه بوده و سند محسوب میصورتجلسه یادشده برای طرفین الزم

.گرددفسخ قرارداد موجب رفع مسوولیتھای مجری و ناظر در مورد آن قسمت از کار که توسط آنھا انجام و نظارت شده است نمی

:خسارت عدم انجام تعھداتـ ٢٦ماده 

، مجـری موظف       )٢٤(مـاده   )ب(بند )٨(و ردیف    ٢٤ماده )الف(بند ٤و  ٣و  ٢و  ١ھای کار به یکی از دالیل مندرج در ردیف         در صورت فسخ قرارداد از ناحیه صاحب          )الف

ش .باشدبینی شده در شرایط خصوصی قرار داد میبه جبران خسارت وارده طبق مفاد پی

بند )٦(و یا فسخ قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف )٢٤(ماده )ب(بند )٧(الی )١(ھای در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مجری به یکی از دالیل مندرج در ردیف)ب
ش، صاحب)٢٤(ماده )الف( .باشدبینی شده در شرایط خصوصی قرارداد میکار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پی

:حل اختالفـ ٢٧ماده 

ش آیـد و یــا مــواردی                                 ھر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن، اعم از شرایط عمومی، شرایط خصوصی و سایر اسناد و مدارک منضم آن اختالف نظر پی

در قرارداد فیمابین، ساکت یا دارای ابھام باشد و یا به ھر دلیل بین طرفین قرارداد اختالف حاصل شــود، موضـوع بــه ھیـات حــل اختـالف متشـکل از یــک نفـر نماینـده                             

کننــده بـدون داشـتن    در صورت تقاضای ھر یک از طرفین، مھندس ناظر و نـاظر ھماھنــگ           .گرددکار، یک نفر نماینده مجری و یک نفر به انتخاب طرفین ارجاع می        صاحب

.رای برای طرفین معتبر است٢تصمیمات ھیات حل اختالف با اکثریت .یابد رای در ھیات حضور میحق

فصل ھفتم 

.حوادث قھریـ  تسریع کارـ  اقامتگاه و ابالغھاـ  اعتبار شرایط عمومی قرارداد

:حوادث قھریـ ٢٨ماده 

ش                  دار و مھارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنـترل                   سوزیھای دامنه  جنگ، انقالبھا، اعتصابھای عمومی، شیوع بیماریھای واگیردار، سیل، زلزله، آت

رود و ھیچیک از طرفین مسوول خسارتھای وارده ناشــی از تاخیــر         نماید، حوادث قھری به شمار می   طرفین قرارداد است و اجرای کار را غیر ممکن یا موجب تاخیر می          

.باشدو تعطیل کار به طرف مقابل نمی

:اقامتگاه و ابالغھاـ ٢٩ماده 

اقامتگاه ھر یک از طرفین قرارداد ھمانست که به عنوان نشانی آنھا در قرارداد درج شده و ھر گونه اعالم یا ابالغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در                                 )الف

و طرفین موظفند در صورت تغییر نشانی بالفاصله آن را کتبا به طرف مقابل خود اعالم نمایند در غیراین صورت کلیه ابالغھایی که به نشاین                          .حکم ابالغ رسمی است    

.اولیه ارسال شود در حکم ابالغ رسمی خواھد بود

ی         )ب ی          چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند به منظور سھولت و سرعت در کار، تمام یا بعضی از اعالمھا و ابالغھـایی کـه در ایـن شــرایط عموـم ، بـرای آنھـا قیـد کتـب
ھای غیر کتبی به ھر شکل و در ھر محل و در ھـر       ھا و ابالغ  شده، به صورت غیر کتبی انجام گیرد، باید اوال مراتب، در شرایط خصوصی درج شود و ثانیا بھرحال اعالم                 

.کننده برسدساعت با قید تاریخ اعالم یا ابالغ قبلی، صورتجلسه شده و به امضای طرفین قرارداد و ناظر ھماھنگ٤٨گیرد باید حداکثر ظرف زمان که صورت می
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:اعتبار شرایط عمومیـ ٣٠ماده 

ھـای  برداران، مجریـان، سـازندگان و ثـروت        کار، خریداران، بھره  با توجه به اینکه این شرایط عمومی برای قراردادھای غیردولتی و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب            

.کار و مجریان ساختمان الزامی استملی تدوین شده است، لذا رعایت مفاد آن در کلیه قراردادھای منعقده بین صاحب

ی قـرارداد شرایط خصـوـص

:شرایط خصوصی این قرارداد با توجه به موادی از قرارداد و شرایط عمومی قرارداد که تعیین تکلیف را به آن محول کرده عبارتنداز

).مطابق فھرست پیوست (مشخصات مصالح مصرفی ساختمان ـ١ماده 

.برنامه زمانبندی تفصیلی کارـ٢ماده 

ب                       ـ ٣ماده  تعیین مراحل مختلف کار به تفکیک و در چارچوب برنامه زمانبندی به منظور پرداختھای موضوع قرارداد با تعیین درصد یا مبلغ مربوط به ھر مرحله متناـس
.با نوع قرارداد

.تعیین شرایط تغییر مقادیر کارـ٤ماده 

.تعیین شرایط تغییر مدت قراردادـ٥ماده 

.تعیین شرایط تعدیل مبلغ قراردادـ٦ماده 

شتضمین مورد قبول صاحبـ٧ماده  .پرداخت، حسن انجام کار، تنخواه گردانکار، برای تضمین پی

.نحوه استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدھای آنـ٨ماده 

.کارھا و حسب مورد اسناد ھزینه و مدارک مثبته به صاحبھزینهھا یا صورتوضعیتتعیین زمانھای الزم برای ارایه صورتـ٩ماده 

.تعیین مدت تضمین بعداز تحویل موقتـ ١٠ماده 

.تعیین درصد جریمه عدم انجام تعھدات ھر یک از طرفینـ ١١ماده 

.تعیین درصد جریمه تاخیر غیرمجازـ١٢ماده 

.پرداخت مطالبات حقه مجریھای کارگاه در طول مدت توقف ناشی از عدمتعیین درصد خسارت ھزینهـ١٣ماده 

.تعیین مبلغ یا درصد ھزینه تعلیقـ١٤ماده 

ش از ـ١٥ماده  .ماه و ھمچنین بیشتر از یکبار٣شرایط تعلیق برای مدت بی

.تعیین درصد جایزه تسریعـ١٦ماده 

.تعیین سھم ھر یک از طرفین قرارداد در مورد ھزینه بیمهـ١٧ماده 

.تعیین افراد ھیات حل اختالفـ١٨ماده 

.تواند به صورت غیر کتبی صورت گیردتعیین مواردی که ابالغھا می-١٩ماده 

.کار نیست به عھده صاحبمواردی که در قرارداد پیمان مدیریت ھزینه آنـ ٢٠ماده 

.گیرد یا درصد دیگری غیر از درصد مندرج در قرارداد مورد نظر است آن درصدی تعلق نمیھایی که در پیمان مدیریت بهھزینهـ٢١ماده 

.سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین قرارداد است و رعایت آنھا الزامی استـ٢٢ماده 

مدیر/امضای مجری کارامضای صاحب

قرارداد اجرای ساختمان

)کاربرگ الف ()با مصالح (

ی، شــرایط خصوصــی و دیگـر اسـناد و مـدارک منضـم بــه آن کـه مجموعــا قـرارداد واحــد محسـوب و غیرقابـل تفکیــک اســت در                                      قرارداد حاضر به ھمــراه شــرایط عموـم

ــن  ............................تـــــــاریخ   ــــ ــن قــــــرارداد صـــــــاحب   .................................بـی ــــ ـــه در اـی شـــــــود از یـــــــک طــــــرف،    نامیــــــده مــــــی    کـــــــارکــــ

:شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردیدکه در این قرارداد مجری خوانده می...............................................................
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:موضوع قراردادـ١ماده 

........................................................................................................................................:موضوع قرارداد عبارتست از

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

اندازی و تحویلسازی، حصارکشی، راهمحوطه)ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی(اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی □

ش یا بخشھای □ ...............................................................................................................................................اجرای بخ
:شامل

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................:به استثنای

کــار  ھا و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صـاحب              مطابق نقشه

.و ناظر شده است

:محل اجرای کارـ٢ماده 

.است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاھی کامل یافته است...................................................ـ محل اجرای کار واقع در 

:مبلغ قراردادـ٣ماده 

س پیشنھاد مجری که، با توجه به ماده  )به حروف (آورد شده است از قرار مترمربع زیربنا و سایر مواد این قرارداد و جمیع جھات بر)١(مبلغ این قرارداد براسا

این مبلغ تابع تغییر       .ریال است ............................................................................ریال و جمعا   )..........................................................به عدد   (ریال  

پرداخــت مالیــات و کسـورات قــانونی کـه بـه           .باشـد مقادیر کار و کارھای جدید و شرایط تعدیل آن به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می                       
.گیرد به عھده مجری استمبلغ مذکور تعلق می

:نحوه پرداختـ٤ماده 

ش      ..................ریـــــــــال معـــــــــادل    .................................................مبلـــــــــغ  ـــــ ـــه عنـــــــــوان پیــــ ـــد مبلـــــــــغ قـــــــــرارداد بــــــ پرداخـــــــــت در  درصــــــ
(قبال  س از امضا و مبادله این قــرارداد و ھنگـام تحویـل زمیــن کارگـاه سـاختمان بـه                        )کار  تضمین مورد قبول صاحب    ................................................................ پ

س از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی قرارداد است.شودمجری پرداخت می .مواعد بقیه پرداختھا در مراحل مختلف کار و پ

:مدت قرارداد، برنامه زمانبندیـ٥ماده 

س تحویــل زمیــن کارگـاه ســاختمان بـه        ماه است و تاریخ شروع کــار ھمــان تــاریخ صـورت     ...................................................................مدت قرارداد   مجـل
این مدت با توجه به برنامه زمانبندی ارایه شده از طــرف مجـری تــابع تغیـیر مقـادیر کـار و کارھــای جدیـد بــه شــرح منـدرج در شــرایط عمومی و شـرایط                     .مجری است 

.باشدخصوصی این قرارداد می

:نیروی انسانیـ  مصالح و تدارکاتـ٦ماده 

ی تمــام لـوازم و وسـایل ضـروری بــرای اجــرای ســاختمان و ھزینــه            تامین نیروی انسانی، تھیه و تدارک کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین            ھـای مسـتقیم و     آالت و بطور کـل

باشد، مجری متعھد است مصالح مصرفی را از حیث مرغوبیت و مشخصـات فـنی بــه شــرح منــدرج در شــرایط خصوصــی ایـن                         غیرمستقیم مربوط به عھده مجری می      

.قرارداد تھیه و به کار گیرد

:مھندسان ناظرـ٧ماده 

........................................به نشانی...............................................................نظارت بر اجرای ساختمان به عھده 

.انـد کار مجری معرفی شده   باشد که از طرف سازمان نظام مھندسی ساختمان استان به صاحب          می.............................................................................

کــار  روز مھنـدس نـاظر جدیـد را کتبـا بـه مجـری و صاحب                 ١٥چنانچه بعدا به ھر دلیل ھر یک از مھندسان ناظر تغییر کنند، سازمان مذکور موظف است حـداکثر ظـرف                      

.معرفی نماید

:گیری سطح زیربنانحوه اندازهـ٨ماده 

ھـا و   ، زیـرزمین  ھا، اتاق نگھبـان، اتــاق سـرایدار و موتورخانـه بـه طــور کامـل و ســطح پیلــوت              ھا، خرپشته، انباری   پلهسطوح زیربنای ساختمان، فضاھای ارتباطی، راه       

ی      )دوسوم()شودپناه، دیوار محسوب نمی    انداز و جان  دست(ھای مسقف که سه طرف آن دیوار باشد       بالکن ســطح  .شــودســطح آنھــا جـزو زیربنـا محســوب ـم

.گرددسطح آنھا در محاسبات منظور می)دومیک(ھای مسقف که دارای دو طرف دیوار باشدھا و و بالکنایوان
ش    ، نورگیر  سطح حیاط خلوت    مترمربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای در دست احداث باشـد جـزو زیربنــای سـاختمان محسـوب                        ٦ و پاسیو، حداکثر تا    ، ھواک

ش از         می ش   ســطح آنھـا جـزو زیربنــا محاســبه مــی      )ســوم یک(متر مربع باشد باشد    ٦شود، چنانچه سطح موارد مذکور بی ھـا ،    ھـا، ایـوان   آمـدگی  شــود، ضـمنا پیــ
.شوندھان بدون سقف و قرنیزھا جزو سطوح زیربنای ساختمان محسوب نمیبالکن

.گردداین ماده شامل قراردادھایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی:تبصره

:اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آنـ٩ماده 

ھا و پروانه ساختمانی، ھمچنین مشخصــات فـنی،           قرارداد حاضر، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمان بندی کلی، نقشه               :اسناد و مدارک قرارداد عبارتنداز      

سھا، صورتنقشه .شودرسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب میھایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین میھا، توافقنامهمجل

سوولیتھاـ  اختیاراتـ١٠ماده  :شرایطـ  م

مسوولیت تمامی عملیات اجرایی، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عھده مجری است و سایر شرایط، تعھدات، اختیـارات و مسـوولیتھای طرفیــت قــرارداد بـه شـرح                                  

.االجرا استاند و برای آنھا الزممندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده
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:نشانی طرفین قراردادـ١١ماده 

:کارنشانی صاحب

:نشانی مجری

مدیر/امضای مجری کارامضای صاحب

قرارداد اجرای ساختمان

)کاربرگ ب ()بدون مصالح یا دستمزدی (

ک اســت در                                     ی و دیگـر اسـناد و مـدارک منضــم بـه آن کــه مجموعــا قـرارداد واحــد محسـوب و غـیر قابـل تفکـی ی، شــرایط خصوـص قرارداد حاضر به ھمراه شرایط عموـم

ـــرارداد ـصـــاحب    .............................................................بیــــن  ................................ـتـــاریخ   ـــرف    کــــار نامیــــده مــــی    کــــه در ایــــن ـق ـــود از یــــک ـط ـش

شود از طرف دیگر، به شـرح زیــر منعقــد     که در این قرارداد مجری خوانده می     ..............................................................................................................و 
:گردید

موضوع قراردادـ١ماده 

:موضوع قرارداد عبارتست از

ـــاختمانی         □ ـــرای کامــــل تمــــامی عملیــــات ـس انــــدازی و ، حصارکشــــی، راه ســــازیمحوطــــه )ابنیــــه و تأسیـســـات برقــــی و تأسیســــات مکــــانیکی          (اـج
.......................................تحویل

ش یا بخشھای □ ..........................................................................................................اجرای بخ

..........................................................................................................:شامل 

......................................................................................................................
....................................................................................................................

..........................................................................................................به استثنای :

ت و دو نسـخه دیگـر تحویــل                               مطابق نقشه  ک نســخه آن نـزد مجــری اـس ت وامضــای مجــری رسـیده و ـی ھا و مدارک و مشخصات که حداقل در ســه نسـخه بـه روـی
.کار و ناظر شده استصاحب

:محل اجرای کارـ ٢ماده 

ت           ...........................................................................................................................................................محل اجـرای کــار واقـع در         ت کـه بـه روـی اـس

.مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاھی کامل یافته است

:مبلغ قراردادـ٣ماده 

ـــــت از قــــــرار ھــــــر مترمربــــــع                  ـــه بــــــه جمیــــــع جھــــــات بــــــرآورد شــــــده اـس ــن قــــــرارداد براســــــاس پیشــــــنھاد مجــــــری کــــــه، بــــــا توجـــ ـــغ ایــــ مبلـــ

ـــــــا   ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــه   .........................................................................زیربنــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــًا بـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ مجموعــــــــــــــ

...........................................................................................................................حروف 

..................................................به عدد ( :این مبلغ شامل.ریال است)

.کار استآالت، ابزار، لوازم و وسایل کار است و فقط تھیه مصالح ساختمانی مصرفی به عھده صاحبـ دستمزد، تامین نیروی انسانی، تھیه ماشین
کار استآالت، ابزار، لوازم و وسایل کار و مصالح مصرفی به عھده صاحبـ دستمزد و تأمین نیروی انسانی است و تھیه ماشین

پرداخــت مالیــات و کسـورات قــانونی کـه بـه          .باشـد این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارھای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می                    

.گیرد به عھده مجری استمبلغ مذکور تعلق می

:نحوه پرداختـ٤ماده 

(به حروف    (مبلغ   ......................................................................... درصد مبلــغ قـرارداد بـه       ................ریال معادل )..........................................به عدد   )

ش (پرداخت در قبال   عنوان پی س از امضــا و مبادلــه ایـن قــرارداد و       )کــار  تضمین مورد قبول صـاحب     ....................................................................................... پــ

س از تایید نـاظر بــه شــرح منـدرج در شــرایط خصوصــی                   .گرددھنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می          مواعد بقیه پرداختھا در مراحل مختلف کار و پ

.این قرارداد است

:مدت قراردادـ٥ماده 

ت       ماه است و تاریخ شروع کار ھمان تاریخ صورت       ...................مدت قرارداد   س تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجــری اـس ایـن مــدت تـابع تغیــیر مقــادیر کــار و     .مجل

.باشدکارھای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می

ص و انجام مراقبتـ٦ماده  :ھای الزمنگھداری دفتر مخصو

ی      آالت و ابزار و وسایلی که توسط صاحبمجری موظف است در دفتر مخصوص، کلیه مصالح مصرفی و ماشین    ت   کار به وی یا در کارگــاه سـاختمان تحویـل ـم شــود ثـب
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س از اتمام کار عینا تحویل صاحباز ماشین.نماید .کار دھدآالت و ابزار، به خوبی نگھداری و پ

ت از مصــالحی کـه        .آالت، ابزار و وسایل مذکور به عھده مجری است        جبران خسارات ناشی از عدم نگھداری و مصرف ناصحیح از ماشین         ھمچنیــن مجـری موظــف اـس
.ھای الزم را به عمل آوردجوییگیرد به خوبی استفاده نموده و صرفهکار در اختیار او قرار میتوسط صاحب

:مھندسان ناظرـ٧ماده 

ــــــه عھــــــــــــده               ـــــــــــاختمان بــــــ ـــــــرای ـس ــــ ـــر اـج ــــــــ ـــــــــــارت ـب ـــــــــــانی   .............................................................................نـظ :بــــــــــــه نـش

ت        باشد که از طرف صاحب     می................................................................................................................................. .کار به مجری معرفــی شـده اـس

س ناظر تغییر کند، صاحب س ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید١٥کار موظف است حداکثر ظرف چنانچه بعدا به ھر دلیل مھند .روز مھند

:گیری سطح زیربنانحوه اندازهـ٨ماده 

ھـا و   ، زیـرزمین  ھا، اتاق نگھبـان، اتــاق سـرایدار و موتورخانـه بـه طــور کامـل و ســطح پیلــوت              ھا، خرپشته، انباری   پلهسطوح زیربنای ساختمان، فضاھای ارتباطی، راه       

ی     انداز و جان  دست(ھای مسقف که سه طرف آن دیوار باشد       بالکن ی        )دوســوم ()شــودپناه، دیوار محســوب نـم ســطح  .شــودســطح آنھـا جـزو زیربنــا محســوب ـم

.گرددسطح آنھا در محاسبات منظور می)دومیک(ھای مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد ھا و و بالکنایوان
ش   ، نورگیر  حیاط خلوت  شــود،  مترمربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای در دست احداث باشد جزو زیربنای ساختمان محسوب می                  ٦ و پاسیو، حداکثر تا      ، ھواک

ش از         ش  سطح آنھا جزو زیربنا محاسبه می     )سومیک(متر مربع باشد باشد      ٦چنانچه سطح موارد مذکور بی ھـان بـدون    ھـا ، بـالکن    ھـا، ایـوان    آمدگیشود، ضمنا پی
.شوندسقف و قرنیزھا جزو سطوح زیربنای ساختمان محسوب نمی

.گردداین ماده شامل قراردادھایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی:تبصره

:اسناد و مدارک قرارداد و منضمات انـ٩ماده 

ھـا و پروانـه ســاختمان، ھمچنیــن مشخصــات فـنی،             قرارداد حاضر، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانبندی کلــی، نقشـه                 :اسنادو مدارک قرارداد عبارتنداز       

سھا، صورتنقشه .شودرسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب میھایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفیت میھا، توافقنامهمجل

:شرایطـ  مسوولیتھاـ  اختیاراتـ١٠ماده 

مسوولیت تمامی عملیات اجرایی، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عھده مجری است و سایر شرایط، تعھدات، اختیـارات و مسـوولیتھای طرفیــت قــرارداد بـه شـرح                                  
.االجرا استاند و برای آنھا الزممندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده

:نشانی طرفین قراردادـ١١ماده 

:کارنشانی صاحب

:نشانی مجری

مدیر/امضای مجری کارامضای صاحب

قرارداد اجرای ساختمان

)کاربرگ ج ()پیمان مدیریت (

ک اســت در                            ی، شــرایط خصوصــی دیگــر اســناد و مـدارک منضــم بــه آن کــه مجموعـا قـرارداد واحــد محسـوب و غیرقابــل تفکـی قــرارداد حاضــر بــه ھمــراه شــرایط عموـم

ی     کــه در ایــن قـرارداد صاحب         ..........................................................................بیــن  ...................................تاریخ   شــود از یــک طـرف     کــار نامیـده ـم

شود از طــرف دیگــر، بـه شـرح       که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می        ..............................................................................................................و  
:زیر منعقد گردید

:موضوع قرارداد-١ماده 

□اداری□مالی□اجرایی□مدیریت فنی:موضوع قرارداد عبارتست از
:به منظور

ــل تمـــامی عملیـــات      □ ــدیریت اجرایـــی کاـم ــه وتأسیســـات مکـــانیکی و تأسیســـات برقـــی     (ســـاختمانی ـم ــدازی و  ســـازی، حصارکشـــی، راه   محوـطــه)ابنـی اـن
................................................................................................................................................................................................................تحویل 

................................................................................................................................................................................................................

ش یا بخشھای □ .......................................................................................................مدیریت اجرایی بخ

..................................................................................................................................................:شامل 

.................................................................................................................................................:به استثنای

.کار و ناظر شده استھا و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحبمطابق نقشه

Page 9 of شرایط عمومی قرارداد برای قراردادھای اجرای ساختمان11

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 2\Data\fasl 8.htm

www.Behcivil.ir



:محل اجرای کارـ ٢ماده 

است که به رویت مدیر رسیده و از موقعـیـت و وضــعیت آن آگـاھی کامــل یافتـه                 .................................................................................محل اجرای کار واقع در   

.است

:مدت قراردادـ٣ماده 

.ماه است و تاریخ شروع کار ھمان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است............................مدت قرارداد 

.باشد عمومی و خصوصی این قرارداد میمدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارھای جدید به شرح مدرج در شرایط

:وظایف و تعھدات مدیرـ٤ماده 

س از تاییـد صـاحب          ھا و مشخصات فنی و اجرایی، ھزینه     مدیر موظف است با توجه به نقشه       ـ١ـ٤ کــار شـروع بـه عملیات           ھای اجرایی پروژه را برآورد اولیــه نمایـد و پــ

.اجرایی کند

.کار را بنمایدکار بوده و متعھد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صالح صاحبمدیر امین صاحبـ ٢ـ٤

.مسوولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان، تعیین پیمانکاران برای ھر یک از قسمتھای ساختمان و عقد قرارداد با آنھا به عھده مدیر استـ ٣ـ٤
.کارآالت مورد نیاز به ھزینه صاحبتھیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجازه لوازم و ابزار و ماشینـ ٤ـ٤

.کاراقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به ھزینه صاحبـ ٥ـ٤

.ھای الزم در اجرای به موقع و صحیح ساختماننظارت کامل ودقیق و ایجاد ھماھنگیـ ٦ـ٤

س ناظر حداکثر ھر ھزینهتھیه صورتـ ٧ـ٦ .کارروز یکبار و ارایه آن به صاحب١٥ھای انجام شده با تایید مھند

ت دسـتمزد کـارگران            ھای انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سرفصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر ھزینه                 صورت ھزینه  :تبصره ھا باشـد و صــورت پرداـخ
.روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تھیه شود

.کار تحویل دھدمدیر موظف است یک نسخه از قراردادھای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صاحبـ ٨ـ٤

.تمامی پرداختھا به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدھای پیشرفت کار صورت گیردـ ٩ـ٤

کار، مسوولیت نگھداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شـده موجــود در محـل              مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب          ـ١٠ـ٤

.کار به عھده داردساختمان را به ھزینه صاحب
س از تایید صاحب                   ـ١١ـ٤ ض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط و پ س از      مدیر متعھد است بیمه ماھانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوار کار پرداخت و پ

.کار تحویل دھدخاتمه کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی ھا را به صاحب

. مدیر تحت ھیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر نداردـ١٢ـ٤

از وظـایف مــدیر حـذف     ـ٤ـ ٥و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند    ٤ـ٧و ٤ـ٤در صورتی که این قرارداد با توجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشدبندھای                    :تبصره

.گرددمی

:کاروظایف و تعھدات و اختیارات صاحبـ ٥ماده 

.گرددکار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین میھای مندرج در این قرارداد به عھده صاحب پرداخت تمامی ھزینهـ١ـ٥

.روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد١٠کار متعھد است ظرف  صاحبـ٢ـ٥
س ناظر رسیده بررسی و پرداخت کندروز تمامی صورت١٠کار متعھد است حداکثر ظرف صاحب-٢ـ٥ .حسابھایی را که توسط مدیر تھیه شده و به تایید مھند

کار ھمکاریھای الزم را از قبیل دادن وکالتنامه، معرفی نامه و غیره جھت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره و مراجعه به مراجـع                             صاحب-٤-٥

.بندی و حداکثر ظرف یک ھفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آوردرسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان

:الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آنحقـ٦ماده 

کننــده آن را  باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جھت اجرای سـاختمان تھیــه و نـاظر ھماھنگ                ای می درصد از ھر صورت ھزینه      .....................الزحمه مدیر الفـ  حق  

ص شـود       گیرد و یا درصدی دیگری تعلق می    ھایی که به آن درصدی تعلق نمی   آن دسته از ھزینه   .تایید کرده است   در غیـر   .گیرد باید در شرایط خصوصی پیمـان مشـخ

.الزحمه قرار خواھد گرفتاین صورت، تمامی ھزینه ھای انجام شده مبنا برای محاسبه حق

س از محاسبه ھر صورت  س بـ  پ .شودکار به مدیر پرداخت میدرصد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب..........ھزینه، مبلغ کارکرد طی ھر دوره محاسبه و سپ
س از خاتمه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواھد شددرصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می...........جـ  از ھر کارمزد مدیر .گردد که پ

.باشدگیرد به عھده مدیر میالزحمه مدیر تعلق میدـ  پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق

:تنخواه گردانـ٧ماده 

س ار ارایــه صـورت ھزینــه          ریـال بـه عنـوان تنخـواه گـردان در اختیـار مـدیر قـرار مــی                 ..................................................................کار مبلغ  صاحب ھـا و   دھـد کـه ـپ

س ناظر ھماھنگ کننده، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب .شودکار به مدیر پرداخت میفاکتورھای مربوطه و تایید مھند

معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین    )کارتضمین مورد قبول صاحب    (ریال  ...............................................................مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان         

س از اتمام اجرای ساختمان و ھمزمان با تحویل آن، به مدیر مسترد میدر اختیار صاحب .گرددکار قرار میدھد که پ

:مھندسان ناظرـ٨ماده 

:نظارت بر اجرای ساختمان به عھده

:..................................................................به نشانی:.............................................ـ ناظر ھماھنگ کننده١

.................................................................................به نشانی..........................................................ـ ٢ :
.................................................................................به نشانی..........................................................ـ ٣ :

.................................................................................به نشانی..........................................................ـ ٤ :

روز ١٥کــار موظـف اســت حــداکثر ظــرف     چنانچه بعدا به ھر دلیل ھر یک از مھندسان ناظر تغییر کند، صـاحب             .اندکار به مدیر معرفی شده    باشد که از طرف صاحب    می

س ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .مھند

:شرایطـ  مسوولیتھاـ  اختیاراتـ  عموماتـ٩ماده 

شرایط ................................الی................شرایط، تعھدات ، اختیارات و مسوولیتھای طرفیت قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد 

.باشدعمومی منضم به این قرارداد می

:اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آنـ١٠ماده 

Page 10 of شرایط عمومی قرارداد برای قراردادھای اجرای ساختمان11

2006/10/27file://D:\Books\Mabhas 2\Data\fasl 8.htm

www.Behcivil.ir



،  ســاختمانی، ھمچنیـن مشخصــات فــنی       ھا و پروانـه   ، شرایط خصوصی، برنامه زمانبندی کلی، نقشه       قرارداد حاضر، شرایط عمومی    :اسناد و مدارک قرارداد عبارتنداز    

سھا، صورتنقشه .شودباشد که جزو منضمات قرارداد محسوب میرسد میھایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین میھا و توافقنامهمجل

:نشانی طرفین قراردادـ١١ماده 

:کار نشانی صاحب
:نشانی مجری

مدیر/امضای مجری کارامضای صاحب

.کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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