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	كليات -  فصل اول
  اهداف  - 1ماده  1

  اي و مهندسيدر ارائه خدمات حرفه اسالمياخالق  و فرهنگ توسعه و تقويت .1
  مندانحرفهبه  ايحرفهمشاغل  امور تنسيق، منديحرفهنظام  تنظيم .2
 حوزه صنعت ساختمان  فعاليننظام مسئوليتي  تنظيم .3
 عيارهاي بين الملليدر انطباق با مضوابط و مقررات ساختماني به روزرساني  .4
  ني و مهندسيخدمات ف در ارائه پذيريتاكيد بر اصل رقابت .5
   مسئوليتينظام و  اجرايي مهندسي، ايمني، و اصول و مباني فنييكپارچه سازي  .6
 شهروندي در صنعت ساختمانحقوق  صيانت از .7
 يساختمان يپروژه ها تيفيك تضمينو  ءموجبات ارتقا تامين .8
و  تامينتوليد، ، مهندسي - رائه خدمات فنيا، و ماهر مندحرفهتربيت نيروي انساني  يهاحوزهن كشور در عتالي صنعت ساختماا .9

	مصالح، ادوات و تجهيزات ساختماني عرضه 

 مندي تامين الزامات اوليه صدور خدمات فني و مهندسي در حوزه حرفه .10
  اختصارات تعاريف و  - 2ماده  2

، استقالل در تحصيالت دانشگاهي مبتني بر است كه برچهار ركن تخصص ايحرفه فعاليتاز جايگاه اجتماعي ناشي  - منديحرفه
  گيري، تعهد و مسئوليت پذيري استوار است. تصميم
و به  "معمار"هاي معماري مندان رشته. در اين قانون به حرفهشودميموضوع اين قانون گفته  منديحرفهپروانه  دارندگانبه  - مندحرفه
  مي شود. گفته "مهندس " مابقي
 .شودمي گفتهبه هفت رشته معماري، عمران، مكانيك، برق، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك  - منديحرفه  هايرشته

  شوند:ميرسته به شرح زير تقسيم  سهاين قانون در  منديحرفههاي رشته  -  منديحرفههاي رسته
 انشهرساز وران رسته معماري و شهرسازي شامل معما - 1
 برداري و ترافيكرسته مهندسي عمران شامل مهندسان عمران، نقشه - 2
 و برق شامل مهندسان مكانيكو برق رسته مهندسي مكانيك  - 3

توسط مربوطه  نامهنظامشود كه طي ميگفته  منديحرفهي هارستههر يك از مرتبط در هاي رشتهساير به   –هاي زير مجموعه رشته
  شود.مياعالم وزارت 
گفته  شودمياعطا  منديحرفه هايرشتهبه واجدين شرايط در يكي از  ايحرفهبه مجوزي كه پس از احراز صالحيت  - منديحرفهپروانه 

  شود.ناميده مي "پروانه مهندسي"و براي مهندسان  "پروانه معماري"شود. به مجوز براي معماران مي

  .شودميگفته  منديحرفهي ناشي از پروانه هامسئوليتو يف وظاحقوق، دامنه به  - ايحرفهصالحيت 
بيمه خدمات مسئوليت با . اين مسئوليت شودمي گفته ايحرفهي ناشي از ارائه خدمات هامسئوليتبه كليه   - ايحرفهمسؤليت خدمات 

  .شودميپوشش داده  مربوطه ايحرفه
 ميو انتظا منديحرفهكليه مقرارت  كه مشمول شودميدر دوران كارآموزي گفته  منديهحرفبه متقاضي اخذ پروانه  - مند كارآموزحرفه

  .گرددمياين قانون 
  .شودميبه كليه احكام مندرج در اين قانون و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آن گفته  - منديحرفهمقررات 
 و جايگاه اجتماعي  منزلت يت،نتاكيد بر شا دركه  مندحرفههر  تماعياج به مجموعه آداب و رفتارهاي شخصي و - ايحرفهاخالق 
در نهايت صداقت، درستي و بايد  منداناي توسط حرفهنتيجه اعمال اخالق حرفهشود. گفته مي ايهاي حرفهسازمانو  حرفهمندان، حرفه

  حقق اهداف و اصول حدفه مندي گردد.منجر به تامانت داري 
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كارنامه .  گرددمي گفته شودميكه توسط سازمان تهيه  مندحرفههر  ايحرفهبه پرونده  مشتمل بر سوابق فعاليت   - ايكارنامه حرفه
، مشخصات ميشغلي، مشخصات پروژه هاي انجام داده شده و در دست انجام، سوابق انتظا ،ايحرفهسوابق شامل مواردي از قبيل  ايحرفه

. دسترسي به باشد مي، گرددميمربوطه تنظيم  منديحرفهكه طبق مقررات  ايحرفهر موارد مرتبط با امور و ساي ايحرفهبيمه مسئوليت 
حدود سطح دسترسي اشخاص و  آزاد است. مندحرفهبراي سازمان و مراجع نظارتي، قضايي و اشخاص طرف قرارداد با  منديحرفهكارنامه 

  .گردديممراجع مذكور در آئين نامه اجرايي تعيين 
 گفته شودميتهيه  ايحرفهبراي استفاده در ارائه خدمات  مندحرفهبه مهر متحد الشكلي كه توسط وزارت و به تقاضاي  - منديحرفهمهر
 . گرددمي

هر پروژه؛ در حيطه قرارداري وي در مشاور  ايحرفهبه قرارداد پوشش حمايتي مسئوليت ارائه خدمات  - مشاور  ايحرفهبيمه مسئوليت 
ناشي هاي مالي، بدني و جاني . اين بيمه وظيفه پوشش و جبران خسارت گرددمي گفته، شودميعقد  گربيمه هايشركتكه بين مشاور و 

در  را در برابر كارفرما و افراد جامعه كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم ايحرفهدر ارائه خدمات  مندحرفهاز خطاها و اشتباهات احتمالي 
اي مشاور همواره ناظر بر اعتبار زماني پوشش حمايتي اين بيمه در ارائه خدمات حرفه معرض آثار خدمات وي قرار دارند به عهده دارد.

   هاي ضوابط و مقررات ساختماني است.هريك از حوزه

كه ؛ پروژههر در حيطه قرارداري وي در ر پيمانكابه قرارداد پوشش حمايتي مسئوليت عمليات اجرايي  -بيمه مسئوليت اجرايي پيمانكار
ناشي هاي مالي، بدني و جاني اين بيمه وظيفه پوشش و جبران خسارت  .گرددمي گفته، شودميعقد  گربيمه هايشركتبين پيمانكار و 

بصورت مستقيم يا غير مستقيم در  افراد جامعه كهكارفرما و در برابر پيمانكار در عمليات اجرايي پروژه را احتمالي  اشتباهات ،از خطاها
 معرض آثار خدمات وي قرار دارند به عهده دارد.  

و  ويكه بين عمليات ساختماني توسط كارفرما، كل به قرارداد پوشش حمايتي مسئوليت  -بيمه مسئوليت عمليات ساختماني
زير را در طول مدت اجراي كامل پروژه را به عهده  ها اين بيمه وظيفه جبران خسارت .گرددمي گفته، شودميعقد  گربيمه هايشركت

  :دارد
 پروژه كارفرما و اشخاص ثالث در داخل يا مجاور كارگاه كاركنانخسارت هاي بدني و جاني 

 به هر شكلهمسايگان مجاور پروژه مردم و خسارت هاي مادي به اموال  - 

 انتقال آب، گاز، برق، پياده روها، جداول، فضاي سبز و غيرهخسارت هاي مادي به تاسيسات زيربنايي و اموال شهري مثل خطوط  - 

خطا هاي اصلي و جانبي ساختمان ناشي از هرگونه خسارت وارد به سازهبه قرارداد پوشش حمايتي  -كاركردهاي اساسي ساختمانبيمه 
، ادوات و تجهيزات مورد تاييد ضوابط و مصالح ؛ يا استفاده ازتوسط پيمانكاريا عمليات اجرايي  ايحرفهيا اشتباه مشاور در ارائه خدمات 

اين بيمه نامه پس از اتمام پروژه و با شروع دوران بهره برداري پروژه توسط كارفرما به مالكان و بهره برداران جديد  .شودمي گفتهمقررات 
  يابد. ميانتقال 

  . گرددمي گفته، شودميتوسط سازمان صادر  منديفهحربه مجوز فعاليت مشاور و پيمانكار كه طبق مقررات  - پروانه فعاليت
وي ارائه و قابل انتقال به غير  منديحرفهكه تحت نام، امضا و مهر  ايحرفهدر ارائه خدمات  مندحرفهبه تعهد قانوني هر  -مسئوليت فني

  . شودمينيست گفته 
 هايرشتهع اين قانون منطبق بر پروانه فعاليت ايشان در هر يك از به كليه خدمات قابل ارائه توسط مشاوران موضو -ايحرفهخدمات 

است: توليد اسناد و مدارك  يرز اردبه مو ودمحد نهو  شامل تخدما ينا .شودميگفته  ايحرفهو با پشتوانه بيمه مسئوليت  منديحرفه
  فني، نظارت عاليه، خدمات آزمايشگاهي و غيره.

نيست. در كليه مواردي كه ارائه اين خدمات مستلزم پذيرش  ايحرفهكه مشمول خدمات  گرددمي گفتهبه خدماتي  - خدمات تخصصي
به  ودمحد نهو  شامل تخدما ينارشته مرتبط ارائه شود.  مندحرفه ايحرفهباشد؛ خدمات مزبور بايد با مسئوليت  ايحرفهمسئوليت 

  ديريت كارگاه، متره و برآورد، خدمات كارشناسي، آموزشي، مديريتي و غيره است: طراحي، كنترل مهندسي، مديريت پروژه، م يرز اردمو
كننده بودجه پروژه است. كارفرما طرف قرارداد با  تامينو  شودميشخص حقيقي يا حقوقي كه پروژه براي وي طراحي و اجرا   - كارفرما

وقي پروژه را در برابر مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان و ي اداري و حقهامسئوليتمشاور و پيمانكار پروژه است و كليه وظايف و 
  تواند سرمايه گذار، مالك، بهره بردار، توسعه گر يا تركيبي از موارد مذكور در پروژه باشد. مياشخاص ثالث برعهده دارد. كارفرما 
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به  منديحرفه هايرشتهيا چند تخصص از  تواند در يك مياست كه  ايحرفهشخص حقيقي يا حقوقي ارائه دهنده خدمات  - مشاور
 ميزان. حداكثر شودميگفته  "مهندسين مشاور" و به شخص حقوقي آن"معمار"يا  "مهندس"ليت بپردازد. به شخص حقيقي مشاورفعا

هرگونه پروانه اخذ  مشاور در هر پروژه و رشته است. ايحرفهتابع حداكثر مبلغ بيمه مسئوليت خدمات  ايحرفهامكان انجام خدمات 
  اي مربوطه است.كسب و پيشه به عنوان مشاور منوط به داشتن پروانه فعاليت حرفه

شخص حقيقي يا حقوقي كه وظيفه مديريت و انجام پروژه و نظارت بر عمليات اجرايي پروژه را در قبال كارفرماي خود به  - پيمانكار
ه به مدت معلوم است كه اين مدت حسب عناصر و اجزاي ساختمان متفاوت كيفيت پروژ تضمينعهده دارد. پيمانكار موظف به ارائه 

پيمانكار در صورتيكه وظيفه اجراي كل عمليات ساختماني را برعهده داشته باشد پيمانكار كل و در صورتيكه اجراي بخشي از . خواهد بود
هرگونه پروانه كسب و پيشه به عنوان پيمانكار منوط به  اخذ . .شودميعمليات ساختماني را برعهده داشته باشد پيمانكار جز شناخته 

  داشتن پروانه فعاليت پيمانكار مربوطه است.
سرمايه، توليد، عرضه  تامينسه ركن انجام وظايف  "عام"يا"خاص"ميشركت سها كه در قالب شودمي گفتهبه كارفرمايي  -  توسعه گر

سعه گر از طريق مديريت و مشاركت در ريسك اركان فوق در مراتب نظام مسئوليتي اين درآمد و سود تو پروژه را همزمان بر عهده دارد.
  كند. ميو با تكرار فعاليت توليد و عرضه پروژه ها براي خود ايجاد يك هويت تجاري خاص  شودمي تامينقانون به 

از زمان تهيه طرح تا اتمام توسط نمايندگان فني كارفرما به مجموعه اقدامات كنترل عملكرد مشاوران و پيمانكاران پروژه - نظارت كارفرما
قررات قانوني الزام وجود آن را مضوابط و  اختياري است مگر در مواردي كه . نظارت كارفرماشودميبهره برداري گفته و مراحل اجرايي 

  وي همان مسئوليت كارفرماست. وليت دارد و در ساير موارد مسئوليتشخص ناظر در برابر كارفرما مسئ مقرر كرده باشند.
انطباق عمليات اجرايي براي بررسي  يا صالح ديد مشاورمشاور كه حسب نياز پروژه به مجموعه اقدامات كنترل و بازرسي  -  نظارت مشاور

وي  ايحرفهخدمات  در ادامه فرايند ارائهو نظارت وظيفه ذاتي مشاور اين پذيرد.  ميپروژه بر اسناد و مدارك فني تائيد شده آن صورت 
   گيرد.  ميانجام 

اد و مدارك فني مصوب گفته مداوم عمليات اجرايي توسط پيمانكار منطبق بر اسنبه فرايند نظارت، كنترل و بازرسي  - نظارت پيمانكار
  نظارت وظيفه ذاتي پيمانكار در عمليات اجرايي پروژه است. اين .شودمي

تا پروژه  دهد ميمشاور انجام  با هدايتهايي اجرايي كه هر پيمانكار منطبق بر اسناد و مدارك فني و به كليه فعاليت  - عمليات اجرايي
 به شامل (و نه محدود) . اين مواردشودمي، عمليات اجرايي گفته ي مشخص شكل گرفته و به بهره برداري برسدمورد نظر كارفرما در محل

و غيره در هر يك  پروژهاساسي، تغييرات يا جابجايي كل يا بخشي از  تعميرات وسعه، بازسازي،تخريب، نوسازي، احداث، ت موارد زير است:
 .  منديحرفه هايرشتهاز 

پيمانكار كارفرما و موضوع  عمليات اجرايي در قرارداد في ما بين مشاور يا  و قرارداد في ما بين كارفرماطراحي در  به موضوع  - پروژه
  شوند: ميزير تعريف  گروه شامل (و نه محدود)ها در حوزه صنعت ساختمان در سه . پروژه شودميگفته 

  مثل بناهاي مسكوني، تجاري، آموزسي، ورزشي، تفريحي و غيرههاي ساختماني الف)   پروژه
 ايي و غيرهميمثل پااليشگاه ها، نيروگاه هاي برق، كارخانجات صنعتي و مواد شيهاي صنعتي ب)    پروژه

 و ، گاز رساني، برق رسانيو فاضالب رسانيآبهاي شبكه، آهني و خطبزرگراههاي شبكهها، سدها، پلمثل هاي زيربنايي پروژه  پ)  
  مخابرات و غيره

مقررات و دستور العمل هاي الزم االجرايي كه ناظر بر كاركرد فني و مهندسي عناصر و اجزاي ساختماني به  - ضوابط فني و مهندسي
 گفتهساختماني تدوين شده است، با عنوان پروزه يك پارچه ساختاري  براي ايجاديكديگر و كاركرد اين اجزا در كنار  ينيهمنش وتنهايي 

  .شودمي

در ن ايمني، سالمت و بهداشت فرد در فضاهاي انسان ساخت ميضوابط و مقررات الزم االجرايي كه با هدف تا - مقررات ملي ساختمان
كليه براي وزيران  هيات. مقررات ملي ساختمان توسط وزارت تدوين و پس از تصويب شودمياني و شهري است گفته ساختمهاي پروژه

 .الزم الجرا استموضوع اين قانون دست اندركاران صنعت ساختمان 
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ادي و اسناد و ضوابط جامع، تفصيلي، هتوسعه و عمران از جمله به مجموع قوانين و مقررات ناظر بر طرح هاي  - مقررات شهرسازي
  . شودميپيوست آن و نيز مجموعه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گفته 

مند كردن فرايند بخشي از ضوابط و مقررات ساختماني است كه وظيفه تنظيم روابط اداري، سازماني و نظام -  مقررات كنترل ساختمان
و مراجع دخيل در نظام مسئوليتي موضوع اين قانون از مرحله  هايسازمانپيمانكاران و ديگر  تحقق پروژه ها توسط كارفرمايان، مشاوران،

اين مقررات  صحت انجام سئولو كنترل ساختمان ممراجع صدور پروانه صدور دستور نقشه تا صدور پروانه بهره برداري را بر عهده دارد. 
زارت راه و شهرسازي بطور مشترك تدوين و به تصويب هيات وزيران مقررات ظرف مدت يكسال توسط وزارت كشور و و اينهستند.

  رسد.مي
به كليه ضوابط و مقررات الزم االجرا ديگر به غير ضوابط فني و مهندسي، مقررات ملي ساختمان،  مقررات  - ضوابط و مقررات خاص

  .شودميو غيره گفته  فرهنگي ميراثت، زيساز جمله قوانين و مقررات محيط  شهرسازي و معماري، و مقررات كنترل ساختمان
. اسناد فوق شودميكنند؛ گفته  ميخود تهيه  ايحرفهبه كليه اسناد و مدارك فني كه مشاور براي ارائه خدمات  - اسناد و مدارك فني

از جمله اين اسناد و مدارك  مسئول آن باشد. مندحرفه، فني و حقوقي است كه مهمور به مهر و امضاي ايحرفهتنها زماني واجد ارزش 
توان به موارد زير اشاره كرد: كليه طراحي هاي فني، مهندسي و فضايي، محاسبات و تحليل هاي رياضي و مهندسي، نقشه ها و  مي

  مدارك فني، صورتجلسات و دستور العمل هاي نظارتي بر عمليات ساختماني، گزارشات فني و توجيهي و غيره.
به عنوان مدرك تشخيص صالحيت كارگران ماهر از كارگران غير  ايحرفهبه مجوزي كه مراكز آموزش فني و  - يگواهينامه مهارت فن

   شودميكند، گفته  ميماهر پس از طي دوران آموزشي تئوري و عملي و گذراندن امتحانات مربوطه اعطا 
سازها را مطابق قوانين و  اختماني، نظارت و كنترل بر ساخت وي كه وظيفه صدور پروانه سنهاد - مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان

  مقررات الزم االجرا در محدوده معين عهده دار است.
 گفته رودميبه كليه مواد خام يا فرآوري شده اي كه در عمليات اجرايي پروژه منطبق بر مشخصات اسناد و مدارك فني بكار  -مصالح 

 ل شن و ماسه، سيمان، گچ و غيره است . از جمله اين موارد شامگرددمي

 گفته رودميبه كليه كاالهاي ساختماني كه در عمليات اجرايي پروژه منطبق بر مشخصات اسناد و مدارك فني بكار  - ادوات ساختماني
  يد و پريز ) و غيره است.. از جمله اين موارد شامل درها، پنجره ها و يرآق آالت مربوطه، شير آالت، يرآق آالت الكتريكال (كلگرددمي

به كليه سامانه هاي مكانيكال، الكتريكال، الكترونيكي كه در عمليات اجرايي پروژه منطبق بر مشخصات اسناد و  - تجهيزات ساختماني
موارد شامل   . از جمله اينگرددمي گفته شودميو كل يا قسمتي از پروژه كنترل، بهره برداري و يا مديريت  رودميمدارك فني بكار 

  ديگ هاي بخار، چيلر، آسانسور ها، پله برقي ها، تابلو هاي كنترل و غيره. 
 شود گفته مي "قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان"به  -قانون 

  شودبه وزارت راه و شهرسازي گفته مي - وزارت
  شودبه وزير راه و شهرسازي گفته مي  -وزير 
  شوداستان گفته ميهر اه و شهرسازي كل ر هبه ادار - كله ادار

هاي استاني زير داراي سازمانشود كه گفته مي منديحرفه هايمركزي در رسته هايسازماندر اين قانون به هر يك از  -  سازمان
   مجموعه هستند.

 شود.هاي كشور گفته ميهر يك از سازمان به مجمع عمومي – عمومي مجمع
  هاي مركزي مستقراست.شودكه دبيرخانه آن در هر يك از سازمانهاي كشور گفته ميعالي هر يك از سازمانرايبه شو -  عاليشوراي
  شود.مي گفتههاي استاني ازمانسمديره  هياتبه هريك از  –مديره  هيات
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  منديحرفه –فصل دوم 
 منديحرفهاهداف  - 3ماده  3

 قوق فردي عامه و ارجعيت حقوق عامه به حاز حقوق  صيانت .1
 كارفرما  از حقوق صيانت .2
  و حرفه مهندسي در صنعت ساختمان مندحرفهمهندسان  حقوقاز صيانت  .3

  منديحرفهاصول  - 4ماده  4
 و تجربي الزم در حوزه فعاليت مربوطه ميتخصص، مهارت و برخورداري از صالحيت عل .1
  مندحرفه ايحرفهه خدمات گيري، اظهار نظر، داوري و ارائ تصميماستقالل راي و عدم اجبار در  .2
   ايحرفهدر انجام خدمات  ايحرفهتعهد در ارائه حداكثري توانمندي  .3
 ايحرفهگيري ها، اظهار نظرها، داوري ها و ارائه خدمات  تصميمنسبت به كليه  ايحرفهپذيرش كامل مسئوليت  .4

  ايحرفهاصول اخالق  - 5ماده  5
 منديحرفهاز اهداف و اصول  يعدم تخط .1
 .منديحرفهشرافتمندانه، مسؤالنه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر اصول و اهداف  رفتار .2
 احتراز از رفتاري كه موجب لطمه به همكاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد. .3
كند، پرهيز و همچنين از  ميش اشتراك پيدا ايحرفهعهدات بايد از قرارگيري در هر موقعيتي كه منافع شخصي وي با ت مندحرفه .4

 آورد خودداري نمايد. ميقبول همزمان اموري كه زمينه يا موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم 

  رسد.نامه اجرايي مفاد اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون به تصويب وزارت مينظام
 منديحرفهحقوق  - 6ماده  6

 مندحرفهرا ندارد.  ايحرفهموضوع اين قانون در ارائه خدمات  منديحرفههيچ شخص حقيقي، حقوقي يا مقام، اجازه دخالت در امور  .1
  و آزاد است.  كامال مستقل ايحرفهكه بر عهده دارد در ارائه خدمات  ايحرفهحسب مسئوليت 

ي هاحوزهول اين قانون در انتخاب طرف قرارداد خود در چهارچوب اين قانون در هر يك از مشم ايحرفهارائه دهنده خدمات  .2
  كارفرمايي، مشاوره و اجرايي آزاد است.

 توليد شده توسط مشاور متعلق به ايشان است. ايحرفهكليه حقوق مادي و معنوي اسناد و مدارك  .3
  ايحرفهكسب صالحيت  - 7ماده  7

  :پذيرد ميصورت زير ذيل تيب و با احراز كليه شرايط به تر ايحرفهكسب صالحيت 
 هاي زير مجموعه و رشته منديحرفه هايرشتهدارا بودن مدرك دانشگاهي معتبر در مقطع كارشناسي در  .1
 مند كارآموزحرفهبه عنوان  سال 3به مدت  ايحرفهانجام فعاليت  .2
   كسب قبولي در آزمون هاي تخصصي ورود به حرفه .3
   ره هاي آموزشي پيش از ورود به حرفهگذراندن دو .4
 كسب قبولي در مصاحبه حضوري پيش از ورود به حرفه .5

 .استعالي  هياتهاي و ضوابط احراز شرايط فوق توسط معيارمرجع تعيين 
  منديحرفهپروانه  - 8ماده  8

 . گرددميتوسط وزارت صادر و اعطا  منديحرفه، پروانه ايحرفهپس از احراز صالحيت  .1
 هستند. منديحرفهموظف به اداي سوگند  منديحرفهاشخاص در زمان اخذ پروانه  كليه .2
 :منديحرفهشرايط تمديد پروانه  .3

 الف)  پرداخت حق عضويت ساليانه سازمان.
  مستمر و ارائه گزارش مربوطه به سازمان در رسته مرتبط. ايحرفهب)  گذراندن آموزش هاي 
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 صنعت ساختمان. مندانحرفهبيمه صندوق حمايت ج)  ارائه مفاصا حساب مالياتي و حق 
 قطعي درجه سه و باالتر. ميانتظا محكوميتد)    اتمام دوره 

 مختلف بالمانع است. هايرشتهدر  منديحرفه، اخذ پروانه منديحرفه هايرشتهدر هر يك از  ايحرفهدر صورت احراز صالحيت  .4
 است. مندحرفهبه عهده  منديحرفهكليه هزينه هاي صدور، تمديد يا تجديد پروانه  .5
 گفتهبه وي  مندحرفهخود را به مرجع صدور توديع نمايد و پس از آن عنوان  منديحرفهتواند در هر زمان پروانه  مي مندحرفه .6

 . گرددمين
 ايحرفهشرايط ارائه خدمات  - 9ماده  9

  به رعايت موارد زير هستند: ملزم مندانحرفه، منديحرفهتحقق اهداف و اصول  تضمينبه منظور 
 آن احراز شده است.  ايحرفهارائه خدمات در حدود صالحيتي كه طبق ظوابط و مقررات قانوني پذيرش مسئوليت  .1
 پيش از اخذ پروانه فعاليت.  ميو اطالع رساني عمو ايحرفهخودداري از ارائه هرگونه خدمات  .2
 .شودميازمندي هاي ضوابط و مقررات ساختماني تعيين مختلف در هر پروژه بر اساس ني مندانحرفهحضور  .3
 .رايگان ايحرفهحتي خدمات  ،يقرارداد كتب تنظيمبدون  ايحرفهخدمات هرگونه ارائه ممنوعيت  .4
 نيست. ايحرفهي هامسئوليتبصورت رايگان نافي  ايحرفهارائه خدمات  .5
 ايحرفه رعايت كليه ضوابط و مقررات ساختماني مرتبط در ارائه خدمات .6
 و پروانه فعاليت به هر نحو غير قابل واگذاري به غير است.  منديحرفهي قانوني ناشي از پروانه هامسئوليتحقوق، امتيازات و  .7
 به عنوان جزو الينفك اسناد و مدارك فنيمشاور متناسب با فعاليت به كارفرما  ايحرفهارائه بيمه نامه هاي مسئوليت  .8
 هم رشته  مندانحرفهيكسان در يك پروژه توسط  ايحرفهدمات ارائه همزمان خ ممنوعيت .9

  مسئول در پروژه مندانحرفه منديحرفهمهر و امضا نمودن كليه اسناد و مدارك فني به مهر  .10
عالوه بر  شخص حقوقي مشاور يا پيمانكارصاحب مسئوليت  ا فرديمدير عامل امضا نمودن كليه اسناد و مدارك فني توسط مهر و  .11

 مندان مسئول مورد اشاره در بند باالحرفه
  پروانه فعاليت  - 10ماده  10

استاني  هايسازماناين پروانه مجوز فعاليت مشاور و پيمانكار؛و در صورت الزام ظوابط و مقررات قانوني دستگاه نظارت فني كارفرما توسط 
 هايسازماناست. پروانه فعاليت براي اشخاص حقيقي در . دارنده پروانه فعاليت مجاز به ارائه خدمات در سطح كشور گرددميصادر 

شرايط صدور و تمدبد پروانه فعاليت، هزينه هاي آن و . .گرددمياستاني و براي اشخاص حقوقي توسط سازمان محل ثبت شركت صادر 
   .گرددميچگونگي فعاليت در ساير استان ها در آئين نامه اجرايي اين ماده كه توسط وزارت تدوين 

 بيمه خدمات - 11ماده  11
در صورت تغيير كارفرماي در ارائه خدمات توسط مشاور و پيمانكار همواره دو نوع بيمه اجباري به شرح زير بايد به كارفرما ارائه شود؛ و 

 .شودميمنتقل  بيمه نامه ها به كارفرماي جديداين پروژه اسناد مربوط به 
 مشاور ايحرفهبيمه مسئوليت  .11,1

 در هر پروژه مادام العمر بوده و نسبت به پيچيدگي ها، مقياس و نوع پروژه متغير است.  ايحرفهوليت بيمه مسئ .1

دارد، صرفا توسط مهندسين مشاور و  مندحرفهبراي پروژه هايي كه نياز به پوشش بيمه بيش از تعهد مجاز يك  ايحرفهارائه خدمات  .2
 متناسب با پوشش بيمه اي انجام خواهد شد.

بر عهده شركت است و ليكن مسئوليت فني  شودميدر پروژه هايي كه توسط شركت مهندسين مشاور انجام  ايحرفهمسئوليت بيمه  .3
و امضاء وي در آن  منديحرفهمسئولي است كه مدارك فني آن با مهر  مندحرفهآن پروژه به عهده  منديحرفه هايرشتههر يك از 

 گروه ارائه شده است.

 براي يك پروژه است.  ايحرفهدر ارائه خدمات  مندحرفهه معرف حداقل و حداكثر مجوز هر مبلغ بيمه نام .4

 .گرددميتعيين  منديحرفهدر مقررات  منديحرفه هايرشتهحداقل و حداكثر مبلغ بيمه نامه در هر يك از  .5
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 بيمه مسئوليت اجرايي پيمانكار .11,2
 وژه در حبطه قرارداد پيمانكار مربوطه است. اين بيمه در هر پروژه براي مدت معين اجراي آن پر .1

 اين بيمه پوشش دهنده خسارت هاي زير است:  .2

، عمليات اجرايي دزدي، لغزش و رانش زمين، نشست زمين، زلزله، انواع طوفان، طغيان آب، سيل، انفجار، صاعقه، آتش سوزيالف)   
 خسارت وارد ساختمانياشتباه يا با كيفيت نازل ، 

 داخل كارگاه پروژه و يا در مجاورت آن اشخاص ثالثكاركنان پيمانكار، جاني و مالي در برابر خسارت ب)    

 مستمر ايحرفهآموزش  - 12ماده  12
از آن كامال مرتبط به رشته  ميساعت دوره هاي آموزش ساالنه كه حداقل ني 18گروه هاي تخصصي موظف به گذراندن  مندانحرفه .1

 تواند بصورت آموزش غير مستقيم مرتبط است؛ هستند. ميديگر  مييخود و ن منديحرفهو صالحيت 
دوره هاي آموزشي مذكور بايدطبق آئين نامه مربوطه به تائيد سازمان استان برسد. هزينه هاي گذراندن دوره هاي آموزشي بر عهده  .2

 است. مندانحرفه
 با همكاري سازمان مديريت و  برنامه ريزيشي توسط وزارت مستمر براي تبيين شرايط دوره هاي آموز ايحرفهآئين نامه آموزش  .3

  .گرددمي ابالغكشور تدوين و 
 منديحرفهسامانه  - 13ماده  13

اقدام نمايد كه منعكس كننده  منديحرفهوزارت مكلف است ظرف يكسال از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون نسبت به برقراري سامانه 
  است.  مندحرفههر  منديحرفهكارنامه 

  هيات عالي – 14ماده  14
مندان اي و ماندگاري حرفهبه نمايندگي از وزارت ماموريت تهيه، تدوين و تنظيم معيارهاي الزامي كسب صالحيت حرفه شورايي است كه

  اين قانون را به عهده دارد.  23هاي فني مادهو كسب صالحيت و ماندگاري كاردان
 شرايط تشكيل:

ها، نهادها و مراكز زير است كه پس از معرفي به وزارت با حكم وزير به مدت سه سال به سازمان گاننمايندعالي متشكل از  هيات .1
در هر زمان نيز قابل تغيير  بودهعلمي  واي بايد داراي حسن شهرت، اعتبار حرفه اعضايشوند. اين عالي منصوب مي هياتعضويت 

  عالي عبارتند از: هياتئيد وزير الزم االجرا است. تركيب اعضاي پس از تا هياتمصوبات اين  توسط وزير مي باشند.
 مندي دو نفر در هر رسته حرفهالف)  وزارت راه و شهرسازي 

 يك نفر  منديحرفهب)   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در هر رسته 

 يك نفر منديحرفهسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هر رسته   )ج

 يك نفر منديحرفهدر هر رسته  نديمحرفههاي سازمان  )ح

 يك نفر منديحرفهسازمان ملي استاندارد در هر رسته   )خ

 وزارت كشور يك نفر  )د

  عالي به عهده وزارت است. هياتهاي تخصصي مسئوليت تشكيل دبيرخانه دائمي، برگزاري، اداره و مديريت جلسات و كميسيون .2
هاي آموزشي پيش از ورود به حرفه تامين و دوره اي تخصصي ورود به حرفهعالي از محل برگزاري آزمون ه هياتبودجه مورد نياز  .3

 شود.توسط وزارت تامين مي

 وظايف:
 :  ذيل يهانامهتهيه و تنظيم نظام .4

 و زير مجموعه  منديحرفههاي نامه تعيين الزامات ساختاري، محتوايي و آموزشي تحصيالت دانشگاهي رشتهنظام - 

 ساختاري، محتوايي، كيفيت، انواع، دفعات و نحوه برگزاري آزمون هاي تخصصي ورود به حرفهنامه تعيين الزامات نظام - 

 از ورود به حرفه شامل: ساختار، محتوا، كيفيت، نوع و نحوه كسب اين تجربه تجربه پيشاخذ تعيين الزامات نامه نظام - 

 اي نامه مصاحبه ارزيابي حرفهنظام - 
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 ورود به حرفه و تعيين سطح زبان انگليسي  هاي اجباري پيش ازنامه آموزشنظام - 

  اي شاغلين نظام فني و اجرايي در انطباق با اين قانوننظام نامه اعطاي صالحيت حرفه - 
  المللي با اين قانون اي بيناي داراندگان صالحيت حرفهنظام نامه اعطاي صالحيت حرفه - 
 منديحرفهو مهر  منديفهحر، اعطاء پروانه منديحرفهنامه مراسم تحليف و سوگند نظام - 

 اي مستمرنامه آموزش حرفهنظام - 

 منديحرفهنامه ساختار سامانه نظام - 

 هاي اين ماده نامههاي تخصصي و اجرايي تهيه و تنظيم نظامنظام نامه تشكيل كارگروه - 

 اين ماده 4مورد اشاره در بند ها نامهتهيه و تنظيم نظامهاي تخصصي تشكيل كميسيون .5

 هاي مصوبيه بر اجراي نظام نامهنظارت عال .6

 هاي مورد نياز ديگرنامهارائه پيشنهاد تنظيم نظام .7

  رسد.مي يروزنامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون به تصويب آئين
  منديحرفههاي سازمان –فصل سوم 

  سازمان  – 15ماده  15
سازمان بر مبناي  سهخود مندرج در اين قانون  ايحرفه امور و انتظام منديحرفهتحقق اهداف  در مندانحرفه مشاركت تامين براي .1

برق تشكل  مكانيك و، سازمان مهندسان عمران، سازمان مهندسان معماران و شهرسازانشامل سازمان  منديحرفه هايرسته
 .گرددمي

 فاعي و غير فني هستندغير دولتي، غير انت مياين سازمان ها، مستقل، عمو .2
ماه از تاريخ تصويب قانون توسط وزارت ظرف مدت شش نامه سازماني، اداري، مالي و مديريتي يكسان و متحدالشكل سازماننظام .3

 شود.تهيه و ابالغ مي
 منابع ديگري نيزتواند از . سازمان ميشودمي تامينهاي استاني سازمان اعضاي حق عضويتبودجه سازمان از محل پنج درصد  .4

ارائه خدمات  بهايو  فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي، هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي كمكهمچون 
  تامين بودجه نمايد. پژوهشيو آموزشي 

 وظايف سازمان – 16ماده  16
 فعال در تحقق اهداف اين قانون تالزم و قانوني و مشارك رانجام امو .1
  مرتبط به حوزه اين قانون.صويب نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با امور ت ، ها طرح ، مشورتـــــي نسبت به لوايح نظر اظهار .2
و ارائه خدمات   منديحرفهها، اركان آن و موضوعات مرتبط به فصل هاي مرتبط به اداره سازماننامهو شيوه هاتنظيم دستورالعمل .3

 توسط ايشان
نامه هاي استاني منطبق بر نظامراي تشكيالت سازماني، اداري، مالي و مديريتي يكسان و متحدالشكل سازمانگيري و مديريت اجپي .4

 .ابالغي وزارت
 هاي استانيايجاد سامانه مركزي الكترونيكي مديريت يكپارچه و هماهنگ بين سازمان و سازمان .5
  .منديحرفههاي ز رستهمندان در هر يك اتهيه، تنظيم و انتشار كتاب مرجع فعاليت حرفه .6
  هاي موضوع اين قانونصدور كارت عضويت براي اعضاي سازمان .7
 گانه اي الزم با قواي سههانجام همكاري .8
  مندان در سطح جامعهسياست گذاري و تالش در جهت اعتالي جايگاه اجتماعي حرفه .9

 اي مرتبط به موضوع قانونرسانه و تحقيقاتي ترويجي، علمي، هاي فعاليت گسترش جهت در ربط ذي مراجع با همكاري .10
 مربوطه موضوع اين قانون  هاي تعرفه در نظر مندان و تهيه يا تجديدمباني قيمت گذاري ارائه خدمات حرفه تعيين .11
مورد نياز كيفيت آموزشي مورد نياز تدوين آيين نامه هاي ارزشيابي و مشاركت تعريف استانداردهاي آموزشي ، همكاري در  .12

 .مراجع ذي ربطبا  اين قانون منديحرفههاي رشته النالتحصيفارغ



  زارت راه وشهرسازي / معاونت مسكن و ساختمانو                                         و كنترل ساختماناصالح قانون نظام مهندسي اليحه 

	12	1396ماه  ذرآ 
 

 ن، كاردانان فني و كارگران ماهر اتخصصي مهندس اي وحرفه هايدر برگزاري آزمونبا مراجع مربوطه همكاري  .13
 مندانحمايت حرفه صندوق طريق مندان موضوع اين قانون ازحرفه هاي اجتماعيانجام حمايت .14
 هاي تخصصيمندان موضوع اين قانون از طريق انجام مشاورهاي حرفهرفههاي حقوقي و حانجام حمايت .15
 هاي بيمه اي موضوع اين قانون در تعيين ساختار و تعرفه گربيمههاي همكاري با شركت .16
 اين قانون منديحرفه هايساالنه و مسابقات تخصصي در حوزه صنعت ساختمان مرتبط با رسته هاي، همايشهابرگزاري جشنواره .17
 بين الملليملي و ح وهاي تخصصي در سط ها و گردهمايي شاركت در برگزاري كنفرانسم .18
 هاي استانيدر حوزه شمول اين قانون در سازمان ميتاسيس مراكز مشاوره جهت ارائه خدمات رايگان مشاوره مرد .19
 اندازي آنمندان پس از راهوابق حرفهو مديريت اجرايي، راهبردي و ثبت س منديحرفهسامانه  اندازيهمكاري با وزارت در راه .20
 ، كاردان ها و كارگران ماهر در كشورمندانحرفههمكاري با دولت در توسعه نقش مشاركتي  .21
 در مواردي كه در اين قانون احصا گرديده داراي اختيار مي باشند "ها صرفاسازمان .22

 اركان سازمان – 17ماده  17
 است استاني مديره هياتو  بازرسان ،، رئيس كلشوراي عاليمجمع عمومي، اركان سازمان شامل 

   ميمجمع عمو .17,1
 در هر سازمان است.  مندانحرفهگيري و سياست گذاري امور  تصميمعالي ترين مقام  ميمجمع عمو

 شرايط تشكيل:
مجمع عمومي  حضور درجهت به عنوان نماينده خود را ، يك يا چند نفر اعضاي آنبا توجه به تعداد هاي استاني سازمانهيات مديره  .1

 نفر نماينده است. 15. تعداد نمايندگان معرفي شده بر مبناي هر پانصد نفر عضو يك نفر و تا حداكثر معرفي مي نمايد
 .شودميحداقل سالي يك بار تشكيل  ميمجمع عمو .2
مربوطه الزم است. چنانچه در  حضور حداقل نصف به عالوه يك اعضاي آن سازمان در رسته ميجلسه اول مجمع عمو رسميتبراي  .3

جلسه اول اين اكثريت حاصل نشد جلسه دوم مجمع ظرف پنج روز با دعوت هيات رئيسه و حداكثر يك ماه فاصله نسبت به جلسه 
 است. ميدارد. همچنين دعوت كتبي از نماينده وزارت جهت  حضور الزا رسميتاول و با هر تعداد اعضا 

روز از تاريخ دريافت  15. وزارت مكلف هستند حداكثر ظرف مدت گرددمينظر به وزارت ارسال  كليه مصوبات مجمع جهت اظهار .4
 مصوبات مجمع نسبت به آن اظهار نظر نمايد. عدم اظهار نظر در مهلت مذكور به منزله تائيد مصوبات مجمع است.

 ت.با تصويب اكثريت مطلق حاضرين در جلسه مجمع اس ميري در مجمع عمويگ تصميم .5
 .رئيس و دو نفر نايب رئيس و يك نفر منشي مجمع اتخاذ تصميم مي گردد انتخاب مورد در جلسه اولين .6
و شوراهاي عالي و  ميگيري در مجامع عموتصميمجلسات و چگونگي و نصاب  و برگزاري مربوطه به نحوه تشكيل، اداره نامه آيين .7

 .ظرف مدت سه ماه به تصويب وزارت خواهد رسيدان ترازنامه يا بودجه سازم گيري در صورت ردنحوه تصميم
  وظايف:

 ساالنه  بطور بازرسان و ساله سه دوره براي عالي شوراي البدل علي و اصلي اعضاي انتخاب .8
 نسبت به آن.اعالم نظر  وعملكرد شورايعالي، رئيس كل و بازرسان  گزارش استماع .9

 هاي كالن پيشنهادي شوراي عاليصويب سياستتاستماع و  .10
  به پيشنهاد شوراي عالي ترازنامه ساالنه سازمان يا رد بررسي و تصويب .11
 سازمان به پيشنهاد شوراي عاليبودجه پيشنهادي بررسي و تصويب  .12
 .عضويت ساالنهورودي و تعيين و تصويب حق  .13
 اش ساالنه بازرسانو پاد ميحق الزحمه اعضاي هيات مديره و هيات رئيسه، اعضاي دادسرا و دادگاه انتظاتعيين و تصويب  .14
 ميتعيين روزنامه كثير االنتشار براي اطالعبه هاي سازمان و دعوت به جلسات مجمع عمو .15
از هيات مديره و در صورت لزوم  منديحرفه، آموزشي و ساير موارد مربوط به تحقق اهداف ايحرفهاستماع گزارش فعاليت هاي  .16

 تصويب پيشنهادهاي مربوطه
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 يك هفته پس از برگزاري جهت بررسي صحت برگزاري و مصوبات به وزارت  ارسال گردد. مصوبات مجمع بايد ظرف  .17
  شوراي عالي .17,2

با شرايط ذيل تشكيل  منديحرفههاي در هريك از رستهاستاني  هايسازمانهماهنگي در امور گذاري، سياستبه منظور شوراهاي عالي 
  :گرددمي

  شرايط تشكيل
اين قانون كه  منديحرفههاي مندان هريك از رستهحرفه از و سه نفر علي البدل عضو ثابت نفر پنج و عالي داراي بيست شوراي .1

 شوند.  ميهستند براي مدت سه سال انتخاب  ميمنتخب اعضاي مجمع عمو
 بينرا و از شو آراي اعضاي نسبي كه با اكثريتاست  دبير ، يكرئيس نايب يك س،يك رئي متشكل ازاي هيات رئيسه اين شورا داراي .2

 . گرددميشوند و مراتب صورتجلسه  مياعضا انتخاب 
آن از اين بابت حق دريافت هيچگونه حقوق، پاداش و مزاياي مالي را  اعضايعضويت در شوراي عالي امري اعتاليي و افتخاري بوده و  .1

 است. ي به عهده سازمان مركزيعالناشي از حضور در جلسات شوراي  اعضايهاي تحت هيچ عنواني ندارند. كليه هزينه
عزل هريك از اعضا هيات رييسه در  .استبالمانع دوره ديگر  دوبراي انتخاب مجدد آنان  واست سال سه  هيسيرهيات دورة تصدي  .2

 هر زمان با تصويب اكثريت مطلق اعضا امكان پذير است.
  و سخنگوي شوراي عالي است. نماينده رئيس  .3
جهت  و بدون حق راي به عنوان ناظرمند مرتبط به هر رسته را حرفهوزير يك نفر در هر رسته، عالي عالوه بر اعضاي اصلي شوراي  .4

  معرفي خواهد كرد.در جلسات شوراهاي عالي حضور 
 برگزار خواهد شد.يك بار  سه ماههر جلسات شوراي عالي حداقل  .5
 جلسات شوراي عالي حضور دو سوم اعضا ضروري است. رسميتبراي  .6
 است االجرا الزم ربط ذي واحدهاي براي و بوده حاضرين معتبر اكثريت دو سوم وراهاي عالي باش تصميمات .7
 غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب شوراي عالي به منزله استعفا از عضويت در شورا است. .8
و  رئيس عهده به شورا جلسات اداره. بود ير خواهدرا بر عهده دب شورا دبيرخانه اداره و جلسات تشكيل مسؤوليت عالي شوراي رئيس .9

  .بود خواهد شورا رئيس نايبعهده در غياب وي به
  باشند استاني هايهيات مديره بايد از اعضايالــي ع شوراي انتخابي اعضاي كليه .10
 تشكيل شود.  كلئيس ره دعوت وزارت و جلسات بعد با دعوت شوراي عالي پس از الزم االجرا شدن اين قانون باولين جلسه  .11

 :وظايف و اختيارات
 قانون  اين 16 ماده در مقرر وظايف اجراي حسن بر نظارت .12
 هاهاي  استاني و همكاري با وزارت در تحقق امر نظارت عاليه بر اين سازمانسازماننظارت برعملكرد  .13
 مندانصندوق حمايت حرفه برعملكرد نظارت .14
 رفع اختالف بين آنهاهاي استاني و يت مديره سازمانان و هداركان سازما ميگيري تخلفات انتظاپي .15
 و اختيارات شوراي عالي تهيه و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي الزم در چار چوب اين قانون .16
 و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون هاي استانيسازمانانحالل  .17
 ها به مجمع مربوطه جهت تصويب.رستهدر هر يك از  بودجه ساليانه سازمانتنظيم و ارائه  .18
  ي استان هايسازمانبرنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف اين قانون با جلب مشاركت  .19
  . ارائه راهكار هاي قانونيو ي هاي استان مشترك سازمان و مشكالت بررسي مسائل .20
   .ذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محليايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق م  .21
  يكديگربا ا هاستان  ، يا سازمانيهاي استان حل و فصل اختالفات داخلي سازمان .22
  . ارتبه وزمالي، اداري و سازماني ساالنه  ارائه گزارش عملكرد .23
 استاني و ارائه دستورات الزم هايسازمانرسيدگي به شكايت هاي واصله از اشخاص در خصوص عملكرد  .24
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اي، تخصصي و اجتماعي به منظور ارتقاء و اعتالي جايگاه حرفه منديحرفهدر حوزه  مراجع بين المللي ايجاد ارتباطات و مراودات با .25
 مندان موضوع اين قانون حرفه

  رئيس كل .17,3
  است.رئيس كل سازمان باالترين مقام اجرايي و نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع  .1
ات مجمع عمومي و شوراي عالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار كامل است كه از طرف مجمع رئيس كل در حدود مصوب .2

  .دسال انتخاب مي شو سهعمومي از بين منتخبين هيات مديره سراسر كشور براي مدت 
 نمايد واگذار خود منتخب عالي شوراي به را كل رئيس معرفي و انتخاب  تواند مي عمومي مجمع .3
گيري  تصميم جهت عمومي موضوع در مجمع بدهند كل رئيس به اعتماد عدم راي عالي شوراي اعضاي سوم دو هك صورتي در .4

. درصورت عزل رئيس كل توسط مجمع در همان جلسه شخص جايگزين انتخاب گرددميمطرح رئيس كل نسبت به عزل 
 نيز حق عزل رئيس كل را دارد. "مجمع راسا شود.مي

هاي مديره هياتتواند همزمان رئيس شوراي عالي باشد. در صورتيكه رئيس كل از اعضاي  ميسازمان باشد و نرئيس كل بايد عضو  .5
  شود.  ميالبدل جايگزين وي مديره وي لغو و عضو علي هياتاستاني باشد، عضويت 

     بازرسان   .17,4
 شرايط انتخاب:

م ازطبقه دودرجه  تا اعضاي شوراي عالينسبي يا  سببيبستگان  د ازبازرسان عالوه بردارا بودن شرايط اعضاي اركان سازمان نباي .1
 از كاركنان سازمان باشند، اعم از اينكه به هرعنوان حقوق يا حق الزحمه دريافت نمايند يا خير.   توانندميسوم باشند و نيز ن

  ميعمو ها توسط مجمعانتخاب سه نفر بازرس اصلي و يك نفر علي البدل در هر يك از سازمان .2
 وظايف:

  سازمان عالي شوراي مصوبات براساس عمل به بودجه نحوه بر نظارت .3
 جع به عملكرد ساالنه مالي سازمان به مجمع عموميرا گزارش ارايه و تنظيم .4
سب ح ميو مجمع عموبه شوراي عالي هاي استاني باشد و سازمان اركان سازمانمتوجه كه را ي تخلف اند هرگونهبازرسان موظف .5

 اطالع دهندمورد 
  بازرسان نسبت به قصور يا تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قوانين و مقررات مسؤوليت خواهند داشت .6
مورد نياز مدارك و اطالعات  ،هرگونه رسيدگي و بازرسي اسنادبدون دخالت در امور اجرايي براي انجام حق دارند همواره بازرسان  .7

مطالعه و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي مطالبه،  استاني  هايسازمان هامديرههيأت يس كل، شوراي عالي و رئاز خود را 
   د.اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شو نبايد به گونه

ود در برگزاري مجمع در روزنامه كثير االنتشار مصوب در مواردي كه رئيس كل به تكاليف قانوني خ ميدعوت به تشكيل مجمع عمو .8
 عمل نكند. ميعمو

ي كه ياه صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه، ها و درستي صورت دارايي ، اطالعاتها گزارشمطالب، اظهارنظر درباره صحت  .9
 .براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است هامديرههيأت 

مجمع جلسه روز قبل از تشكيل  15حداقل  ميبازرسان از عملكرد رئيس كل و شوراي عالي را به مجمع عموتهيه و تسليم گزارش  .10
  .عمومي

 مديره  هيات .17,5

  د:دگرل مييشكترئيسه مربوطه طبق شرايط زير  هياتآن استان و  اعضايمديره منتخب  هياتهاي استاني از سازمان
 شرايط تشكيل:

 گيرد سال يكبار صورت مي 3ر هيات مديره ه اعضايانتخاب  .1
 مرتبط است منديحرفه هايحق راي تنها مختص اعضاي رشته .2
 خود هستند منديحرفهاعضا فقط مجاز به راي دادن به داوطلبين در رشته  .3
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اعضاي  به نسبت تعداد اعضاينفر خواهد بود. تركيب اين  15نفر و حداكثر  7تعداد اعضاي هيات مديره سازمان در هر رسته حداقل  .4
 شود.در آن رسته در آئين نامه اجرايي قانون تعيين مي منديحرفه هايرشتههر يك از 

مديره توسط رئيس  هياتامضاي احكام اعضاي  از پس روز ده هاي استاني حداكثرسازمان مديره هايهيات فعاليت دوره اولين شروع .5
  اين احكام است.امضاي يخ تار از جديد دوره كار شروع كل خواهد بود. مبدأ

 دوره انتخابات تشريفات دوره، پايان در چنانچه است و قبلي دوره پايان از پس بالفاصله مديره هايهياته هاي بعد دور فعاليت شروع .6
 ادامه با حفظ مسئوليت خود فعاليت به جديد انتخابات نتيجه قطعيت تا قبلي دوره باشد. اعضاي نيافته پايان انحاء از نحوي به بعد

 داد.  خواهد
  .انتخابات دوره هاي بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد .7
توسط هيات مركزي نظارت، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيات نظارت و با رعايت ساير مواد درصورت ابطال انتخابات  .8

 گردد.مي انتخابات مجدد برگزارقانوني 
موردي  يا و كلي طور و به تعيين صالحيت و اختيارات حدود با تعيين تواند پس از تصويب، ماموربت انجام اموري رامديره مي هيأت .9

نمايد. ليكن اين موضوع نافي انجام وظايف و  آن بدون يا غير توكيل حق با وكيل انتخاب حق با را خود نمايندگان يا به نماينده
 شود. اي مترتب نميهمسئوليت

 مدبره حضور دو سوم اعضا ضروري است. هياتبراي رسميت جلسات  .10
 گردداتخاذ ميحاضرين  اكثريت دو سوم مديره با هياتتصميمات  .11
اي اجرايي حسب آئين نامههاي استان مربوطه مندان خود در شهرستانهاي استاني جهت انجام امور حرفهمديره سازمان هيات .12

 توانند به تاسيس شعب خود اقدام نمايند.شود ميط وزارت و شوراي عالي تهيه ميمربوطه كه توس
با پيشنهاد هيات مديره مربوطه و آن شهر از بين منتخبين  نمايندگي آن هاي استاني و دفاترسازمانرئيس هيات مديره هر يك از  .13

 شود.مي سال منصوب سهبراي مدت  مربوطه منديحرفهصدور حكم رئيس كل سازمان 
به محدوده استان  را در سازمان كل رئيس اختيارات و وظايف هاي استاني و دفاتر نمايندگي همانسازمان هامديره هيات رؤساي .14

  را. ي وظايف خاص رئيس كلاستثنا دارد بهعهده
 هاي استاني به شرح زير استمديره سازمان شرايط انحالل هيات .15

  منديحرفههاي در هر يك از رسته عالي انون با تشخيص شورايتخطي از وظايف مقرر در اين ق الف)
  با شش جلسه متناوب هيات مديره براي چهار جلسه متوالي اعضاي نصففوت يا استعفاء يا غيبت غير مجاز بيش از ب) 

  .خواهد بودهيات رئيسه اي مركب از رئيس، نايب رئيس، خزانه دار و دبير داراي  سازمان .16
   .ساله انتخاب خواهد شديك براي يك دوره آن از بين اعضاي يات مديره هيات رئيسه توسط ه .17
 ترتيب او به غياب در و مديره هيأت رييس امضاي با مكاتبات ن و عهده دار امور اداري آن است و كليهاستانماينده سازمان رئيس  .18

 .شود مي انجام رييس نايب امضاي با
 خواهند بود.  نايب رئيس و خزانه دار داراي عضو علي البدل .19
 رئيس سازمان استاني، رئيس هيات مديره نيز خواهد بود و موظف به حضور تمام وقت در سازمان است .20
مديره  هيات . عزل و نصب اين اعضا طي صورتجلسهاعضاي هيات رئيسه در هر زمان قابل عزل توسط هيات مديره خواهند بود .21

 پذيرد.صورت مي
 توالي يالمانع است. آنان براي دو دوره مانتخاب مجدد  .22

 وظايف:
 استاندر سطح و مجمع اجراي مصوبات شوراي عالي  .23
 نمابندگي سازمان در برابر ساير مراجع  .24
 در هر استان. منديحرفهمندان در سامانه اي حرفهثبت اطالعات حرفه .25
 انجام مديريت مالي و اداري سازمان طبق ضوابط و مقررات مربوطه  .26
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 اي اعضاي سازمان مبتني بر اصول آن در ارائه خدمات و رفتار حرفه منديحرفهنظارت بر تحقق اهداف  .27
خدمات رسيدگي و تشخيص ماليات در  هاي حل اختالف مالياتي كميسيوناستاني جهت عضويت در  سازمانمعرفي نماينده  .28

  اعضاي. منديحرفه
و تعقيب متخلفان از طريق  قانون موضوع اين مندي توسط اشخاص حقيقي و حقوقينظارت بر حسن انجام ضوابط و مقررات حرفه .29

 مراجع قانوني ذيصالح.

  شرايط اركان سازمان  - 18ماده  18
  : اركان سازمان ها و شوراهاي عالي عبارت است ازعضويت در هر يك از  ميعموشرايط 

 ايران ميتابعيت جمهوري اسال .1
 قطعي محكوميت اتمام زمان از سال 10 گذشت اي ؛داوطلبي زمان رداز درجه سه و باالتر  ميقطعي انتظا محكوميتسابقه  داشتنن .2
 قطعي محكوميت اتمام زمان از سال 10 گذشت اي ؛داوطلبي زمان درقطعي موثر كيفري  محكوميتسابقه  داشتنن .3
  غيرقانوني هاي گروه به وابستگي عدم .4
  ايحرفهموضوع اين قانون در ارائه خدمات  نديمحرفه هايرشتهدر يكي از  ايحرفهداشتن حداقل پنج سال كارنامه فعاليت  .5
 ي كه داوطلب انتخاب در گروه تخصصي آن است استان سازمان داوطلبي در ازپيش  عضويت سال يك حداقل .6
 سمت هيكل. در صورت ازدست دادن هريك از شرايط فوق از است ميالزاكليه اركان سازمان  در تيعضو دوره در فوق طيشرا داشتن .7

 .شودميبركنار  كرده، احراز تيعضو نيا اعتبار به كه يهائ
 قانون موضوع ينظارت يها ينهادها و ها دردستگاه همزمان فعاليت عدم .8

 هاي استانيسازمان – 19ماده  19
 هايبه استثناي مواردي كه در صالحيترا  سازمان وظايف و اختيارات كليه هاهاي آن در شهرستانهاي استاني و نمايندگيسازمان .1

  را دارد.مربوطه هاي شهرستاناستان و را در محدوده  استرئيس كل، مجمع عمومي و شوراي عالي خاص 
 ، شرط تشكيل سازمان استاني است.   هااستان منديحرفهي هارستهمند در هريك از حرفه 500وجود  .2
مندان حسب نظر شوراي عالي بايد به اين حرفه مندان الزم براي تشكيل سازمان استاني،در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد حرفه .3

 عضويت سازمان مربوطه در رسته خود در استان مجاور اقدام نمايند
 اي مستمر مطابق ضوابط مربوطه قانوناي و آموزش هاي حرفهحرفه هاي در برگزاري آزمون همكاري .4
  ربوطه قانونمطابق ضوابط م و برگزاري دوره هاي آموزشي پيش از ورود به حرفه مديريت .5
 . در تحقق موضوع ترويج وآموزش همگاني همكاري .6
استاني مجاز به هيچ نوع فعاليت انتفاعي شامل تاسيس شركت، دريافت و پرداخت حق الزحمه مهندسان، انجام امور  هاسازمان .7

  مهندسي و نظاير آن به نام سازمان و انعقاد تفاهم نامه هاي پذيرش خدمات مهندسي نيستند.
امور خود را در نزديكترين شعب  توانندميمربوطه را ندارند  منديحرفهمحل اقامت خود شعبه سازمان  كه در شهرستان اعضايي .8

 ها در شهرستان هاي مجاور خود در آن استان انجام دهند.سازمان
برگزاري انتخابات براي تا  ماه 3ت  به مد سازمان استاني، اين سازمان توسط سازمان مركزي حداكثردر زمان تعطيل يا انحالل  .9

  شود. مياداره قائم مقامي استاني بصورت تشكيل مجدد سازمان 
  مركزي نظارت بر انتخابات  هيات – 20ماده  20

  هياتتحت شرايط و در حيطه وظايف زير براي برگزاري و نظارت بر انتخابات  سال سه مدت براي انتخابات بر نظارت مركزي هيات
 گردند: مي انتخاب استانيهاي مديره سازمان

 و شرايط تشكيل: اعضاي
  ك نفر نماينده دادستان كل كشوري .1
 يك نفر نماينده وزارت كشور .2
 نمابنده وزارت راه و شهرسازينفر  يك .3



  زارت راه وشهرسازي / معاونت مسكن و ساختمانو                                         و كنترل ساختماناصالح قانون نظام مهندسي اليحه 

	17	1396ماه  ذرآ 
 

  مجلس شوراي اسالميسيون عمران يممعرفي ك به منديك نفر حرفه .4
 منديحرفههاي سه نفر روساي كل هريك از سازمان .5

 وظايف:
متشكل استاني  نظارت هاي هيات عالي. شوراهاي و هامديره سازمان هيات انتخابات استاني بر نظارت هاي هيات اعضاي بنص و عزل .6

 مركزي نظارت بر انتخابات خواهند بود. هياتبه انتخاب  نفر 5از 
 ي انتخاباتي هاحوزهنظارت بر حسن انجام انتخابات در  .7
 انتخابات مربوطه  نظارتنظر به هيات هاي  ابالغ و هاسازمان استان مديره ياته در عضويت نامزدهاي صالحيت نهايي بررسي .8
 نرسيده باشد و تجديد نظر در آنهااستاني رسيدگي به شكايات نامزدهايي كه صالحيت آنها به تاييد هيات هاي نظارت  .9

 مربوطه هاي نامه آيين و  رسيدگي به شكايات انتخاباتي در چارچوب مواد قانوني .10
  قانون اين مربوطه هاي دستورالعمل و قانوني مواد چارچوب در انتخابات انجام مراحل از قسمتي يا تمام ابطال يا توقف .11
 استاني هايسازمان مديره هيات انتخابات انجام حسن نهايي تاييد .12
 تجديد ها ومان استانساز مديره هيات در عضويت نامزدهاي صالحيت تاييد مورد در افراد كتبي اعتراضات و شكايات به رسيدگي .13

 آنها در نظر
 است اشكال بال بعدي هاي دوره براي انتخابات بر نظارت مركزي هيات اعضاي انتخاب تجديد .14
دار  از مراجع صالحيتهاي استاني همان شرايط اركان سازمان است كه داوطلبين هيات مديره سازمانصالحيت شرايط احراز  .15

 نمايد. و اعالم نظر بررسي  ،استعالم
كه در آئين نامه اجرايي قانون بوده وزارت  اجرايي هايهاي استاني به عهده  هياتسازمانمديره  هياتكليه ترتيبات اجرايي انتخابات  .16

 .گرددميپيش بيني 

  عضويت ها  - 21ماده  21
 اشخاص حقيقي .21,1

داراي حق  اعضامعتبر باشد. اين  منديحرفهموضوع اين قانون بايد عضو يكي از سازمان ها و داراي پروانه  مندحرفه -  عضويت عادي .1
  استاني خود هستند. هايسازمانراي در انتخابات 

خود به اداره  منديحرفهاز حرفه وي موظف به بازگرداندن پروانه  مندحرفه يا بازنشستگي هرپس از خروج داوطلبانه  - عضويت پيرو .2
تواند تقاضاي عضويت در سازمان را  مينباشد؛ وي  ميعلت حكم انتظاكل صادركننده آن است. در صورتيكه خروج عضو از حرفه به 

  باشند. ميبنمايد اين افراد فاقد حق راي در سازمان هستند و مكلف به پرداخت حق عضويت ساالنه ن "پيرو"به عنوان عضو 
 اشخاص حقوقي .21,2

اين شوند. به عضو سازمان استان مريوطه مي روانه فعاليتپكليه اشخاص حقوقي دارنده پروانه فعاليت موضوع اين قانون پس از دريافت 
  و طبق ظوابط و مقررات موظف به پرداخت حق عضويت هستند.اشخاص حقوقي فاقد حق راي در انتخابات سازمان يوده 

 منابع درآمدي و هزينه سازمان   - 22ماده  22
 وارد ذيل نيستندمنابع درآمدي سازمان  به شرح زير است و مجاز به اخذ وجوه غير از م

  اعضايساالنه  حق عضويت .1
 صدور و تمديد پروانه فعاليت .2
  هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي كمك .3
 پژوهشي و ارائه خدمات آموزشي  بهاي .4
   فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي .5
 كمك هاي بين سازماني  .6
 . شودمي تامين اعضايحل بخشي از حق عضويت هر يك از واريز سهم سازمان بابت حق بيمه صندوق حمايت كه از م .7
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 كاردان هاي فني - 23ماده  23
كارداني و معمار تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت  منديحرفهكاردان ها و معماران تجربي از طريق صدور پروانه  .1

رفاه،  توسط وزارت فني مهارت پروانه و وزارتو معماران تجربي توسط  كاردانان منديحرفهپروانه  صدور . مرجعشودميفني احراز 
  . گرددمي تعيين اجتماعي امور و كار

اي مناسب براي  اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيالت حرفه ابالغماه از زمان  6وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف  .2
اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران  نامه ضوع اين قانون را در قالب آئينهاي مو ها و حرفه كاردانهاي فني شاغل در رشته

 .  پيشنهاد نمايد
) قانون نظام صنفي در خواهد 53موضوع ماده ( "هيأت عالي نظارت"اين قانون به عضويت  ابالغوزير مسكن و شهرسازي از تاريخ  .3

نامه نظام  ي نظارت حداكثر يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آئينآمد. وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عال
 .نمايدصنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي

  كارشناسي    - 24ماده  24
توانند در ارجاع امور كارشناسي با  شهرداريها مي، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و ها وزارتخانه

رسد به جاي كارشناسان رسمي  رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي
 استفاده نمايند.، شوند كه بوسيلة سازمان استان معرفي مي موضوع اين قانون مندانحرفهدادگستري از 

  وزارت  - 25ه ماد 25
   به انجام وظايف زيرهستند: به عنوان ناظر عاليه مكلفوزارت به نمايندگي از  ادارات كل

 توصيه هاي الزمي و انجام استان هايسازمانبررسي عملكرد  .1
فت روز از تاريخ دريا15استان ها و ابطال مصوباتي كه مغاير قوانين و مقررات است ظرف  عمومي بررسي صحت برگزاري مجمع .2

 مصوبات مجمع. 
 يا قضائي مربوط مين در حوزه اين قانون در صورت احراز تخلف يا جرم، به مراجع انتظاميمعرفي متخلفين يا مجر .3

  مينظام انتظا –فصل چهارم 
  ميتخلفات انتظا - 26ماده  26

، اصول منديحرفهف كه منجر به نقض اصول ي فعاليت مختلهاحوزه، مشاور و پيمانكار در مندحرفهانجام هر فعل يا ترك فعلي توسط 
است. متخلفين از هر  ميمحسوب شده و مستوجب مجازات انتظا مياين قانون گردد تخلف انتظا منديحرفهو مقررات  ايحرفهاخالق 

  شوند مياز درجه يك تا شش حسب مورد محكوم  ميبه مجازات انتظا مييك از موارد ذيل به موجب حكم دادگاه انتظا
 درجه يك يا دو ميانتظا تخلفات .26,1

 ارائه خدمات در غالب مشاور و پيمانكار بدون قرارداد كتبي  .1
 در قانون و ضوابط و مقررات مربوطه آن ايحرفه رفتار شئون و اخالق اهداف، اصول و الزامات قضن .2
 به مشاور و پيمانكار خدماتارائه در خود الكترونيك امضاهاي و خصوصي هاي گذرواژه، سربرگ نشان، مهر، از مراقبت عدم .3

 .شود ثالث اشخاص سوءاستفاده به منجر كه نحوي
 .اكراه و اجبار وجود بدون موضوع اين قانون قانوني الزامات نقض تقاضاي يا دستور برابر در تمكين .4
 وي نام به آن از استفاده براي ديگري اختيار در خود ايحرفه كار محصول دادن قرار .5
 خدمات انجام براي رايج عرف با نامتناسب بسيار الزحمه حق يا امتياز گرفتن براي كارفرما اطالع عدم يا اضطرار از سوءاستفاده .6

  وي از مهندسي
 پيش از اخذ پروانه فعاليت.  ميو اطالع رساني عمو ايحرفهخودداري از ارائه هرگونه خدمات  .7

 درجه سه يا چهار ميانتظا تخلفات .26,2

 مندرج در قانون  ايحرفهو اصول اخالق  منديحرفهو اصول  عدم رعايت اهداف .1
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 عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم قانون (سارمانهاي نظام مهندسي) .2
 در حدود صالحيت احراز شده.  ايحرفهعدم ارائه خدمات  .3
 مسئول در هر پروژه نمنداحرفه منديحرفهخودداري يا عدم مهمور و امضا نمودن اسناد و مدارك فني به مهر  .4
 مندانحرفهمهندسين مشاور عالوه بر مهر و امضاء  هايشركتخودداري يا عدم مهمور و امضا نمودن اسناد و مدارك فني توسط  .5

 ؛ به امضاي صاحبان امضاي مجاز شركت و مهر شركت ممهور گردد.منديحرفهمسئول پروژه در هر رشته 
 رتبط در ارائه خدمات مشاور و پيمانكارعدم رعايت ضوابط و مقررات ساختماني م .6
  ايحرفهو رواني متناسب در ارائه هرگونه خدمات  ميعدم برخورداري از سالمت جس .7
  متناسب با فعاليت به كارفرما و مرجع صدور پروانه ساختماني ايحرفهعدم ارائه بيمه مسئوليت خدمات  .8
 . است شده نظرخواهي قانوني ذيصالح مراجع طريق از كه مواردي رد آن انجام قبول از پس كارشناسي اظهارنظر از متناعا .9

 به موظف قانوني يصالحذ مراجع دستور يا ساختماني مقررات و ضوابط موجب به كه هايي گزارش موقع به تسليم و تنظيم در تعلل .10
 .است آنها تسليم و تهيه

   باشد ذينفع آن در ودخ آنكه از اعم كارفرما، به غيرضروري فاحش عرفاً هاي هزينه تحميل .11
 بار دو از بيش ساختماني، امور در خود اشتغال محل يا مديريت تحت شركت از يد خلع در مؤثر تقصير يا قصور .12
 يا وضع مقررات دارد نظارت وظيفه ديگري بر يكي كه مرجع دو در مسئوليت همزمان تصدي .13
  الزم صالحيت داشتن بدون فني موضوعات در كارشناسي و داوري ،ميرس نظر اعالم يا واقع خالف فني شهادت اداي يا گواهي صدور .14
 .وجود صورت در اختالف، طرفين به رد جهات اعالم عدم يا كارشناسي يا داوري در طرفي بي رعايت عدم  .15
 .كار آن انجام براي الزم اخالقي و ايحرفه فني، صالحيت فاقد اشخاص به ايحرفه كار انجام سپردن .16
  و فعاليت صالحيت مدرك داشتن بدون خدمات انجام براي تشرك هرگونه تأسيس .17
 است ايحرفه امتياز گرفتن يا كار انجام شرط آن فقدان كه مواردي در خود ميانتظا محكوميت كتمان يا نكردن اعالم .18
 تخلف در كه مذكور اركان اعضاي يا عضو آن وسيله به استاني هايسازماندر اركان  قانوني وظايف هنگام به انجام عدم يا تعلل .19

 .باشند دخيل
  شود آن اركان وهاي استاني سازمان جاري و قانوني وظايف انجام در اخالل ايجاد موجب كه اقداماتي نجاما .20
 هاي شبكه و گروهي هاي رسانه در ايحرفه شئون و اخالقي اصول با مغاير موارد ساير يا تصوير متن، هرگونه قول نقل يا نشر يا درج .21

 .انبوه پيام و اجتماعي
 .غير يا خود نفع به استان مهندسي نظام اداري و شغلي هاي موقعيت يا عضويت از سوءاستفاده .22
  توليد شده توسط ديگر اشخاص. ايحرفهعدم رعايت حقوق مادي و معنوي اسناد و مدارك  .23
 .قضايي قطعي حكم موجب به ايحرفه فعاليت در تقلب و تقصير به ورشكستگي .24
 كارفرما به كار توقف رفع و كار توقف موقع به اخطار عدم يا ارفرماك به نابجا اخطار .25
ديگري بپردازد  اقتصادي فعاليت به كه شخصي بهو يا شركت داراي پروانه فعاليت خود  منديحرفه نشان و نام از استفاده سوء اجازه .26

 كه باعث گمراهي اجتماع در تشخيص درست شود
  ي فعاليت مربوطههاحوزهدر  صالحذي مندانحرفهعدم استفاده از  .27

 درجه پنج يا شش ميانتظا تخلفات .26,3

 مجعول سند از استفاده يا آنها تصاوير و و فعاليت منديحرفهپروانه  دريافت براي الزم مدارك و اسناد و اوراق در جعل .1
 يا گرفتن براي يا ايحرفه وظايف نجاما در متقلبانه وسايل به توسل يا تباني يا ضوابط از خارج امتياز يا مال هرگونه گرفتن يا دادن .2

  ايحرفه امور در آنها مانند و رديه يا تأييديه دادن يا گرفتن يا كار واگذاري براي
 اظهارات يا متقلبانه هاي راه به توسل يا نهاوآزم در تقلب يا ديگري يا خود ايحرفه صالحيت يا سابقه يا آميز تقلب مدارك ارايه .3

 حرفه به مربوط انتخابات هرگونه در آرا جلب يا سمت احراز يا ايحرفه و شغلي متيازا كسب براي واقع خالف
 انجام پروژه ها  با مرتبط هاي مزايده و مناقصه در قيمت پيشنهاد ارايه در بانيت .4
 منديحرفهتخلف از سوگند  .5
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  هاي انتظامي  مجازات - 27ماده  27
  د از:از درج يك تا شش عبارتن ميمجازات هاي اصلي انتظا .1

  استان. سازمانـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در 1درجه مجازات 
  استان. سازمانـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در 2درجه مجازات 
  به مدت محروميت. ها ماه تا يك سال و ضبط پروانه سهبه مدت  و فعاليت منديحرفهـ محروميت استفاده از پروانه 3 درجهمجازات 

  به مدت محروميت. ها به مدت يك تا سه سال و ضبط پروانه و فعاليت منديحرفهـ محروميت استفاده از پروانه 4 درجهازات مج
  . به مدت محروميت ها به مدت سه تا پنج سال و ضبط پروانه و فعاليت منديحرفهـ محروميت استفاده از پروانه  5درجه مجازات 
   .و فعاليت منديحرفهها و استفاده از پروانه  در سازمان استانعضويت  ـ محروميت دايم از 6درجه مجازات 

و فعاليت مشاور مانع ادامه فعاليت محكوم عليه در پروژه هايي كه پيش از ضبط پروانه ها عهده دارشده  منديحرفهضبط پروانه  .2
روز نسبت به جايگزيني  14ظرف مدت . در اينصورت در صورتيكه مشاور شخص حقوقي بوده مكلف است حداكثر گرددمياست 
مسئول در رشته مربوطه اقدام نموده و در صورتيكه مشاور شخص حقيقي باشد نسبت به توقف ارائه خدمات در رشته خود  مندحرفه

 مندحرفهاقدام و نسبت به عودت حق الزحمه هاي آن مرحله اقدام نمايد. كارفرما نيز موظف است نسبت به جايگزيني مهندس 
  ديد مسئول در آن رشته سريعا اقدام نمايد.ج

   سازمان آن استان به طرق مقتضي رسانده شود. اعضايهاي درجه سه و چهار بايد توسط سازمان استان به اطالع  محكوميت .3
   سازمان استان ها به طرق مقتضي رسانده شود. اعضايبه اطالع  عاليشورايهاي درجه پنج و شش بايد توسط  محكوميت .4
جديد حداقل بايد يك  ميصورت تكرار يا انجام هر گونه تخلف جديد پس از صدور حكم قطعي، صدور حكم به مجازات انتظادر  .5

  درجه نسبت به حكم قبلي افزايش يابد.
ت تخلف و بيم تجري تخلف مرتكب در مظر گرفته ميبايد آثار تخلف، حسن و سوء سابقه مختلف درجه اه ميدر صورت حكم انتظا .6

  ود و حكم متناسب با موارد مذكور صادر گردد.ش
ليون مييكصد  ميزاندرجه چهار و باالتر محكوم عليه به پرداخت جزاي نقدي به  ميدر صورت صدور حكم قطعي به مجازات انتظا .7

  ليارد ريال محكوم خواهد شد.ميريال تا يك 
حكوم عليه بايد پروانه فعاليت خود را نيز در صورت وجود به همراه و باالتر م 3درجه  ميپس از صدور حكم قطعي بر مجازات انتظا .8

 تسليم نمايد منديحرفهپروانه 
   محكوم شوند. درجه سه به باال يقطع ميبه مجازات انتظادر صورت  عاليشوراياركان سازمان و  اعضاياز كسب شده  ازيسلب امت .9

  ميرجع رسيدگي به تخلفات انتظام - 28ماده  28
انجام خواهد بود. واحد  مياستان دادسرا و دادگاه انتظا هايسازماندر هر استان و براي كليه  مييدگي به تخلفات انتظامرجع رس .1

 است. دادسرا و صدور حكم برعهده دادگاه تخلفات انتظامي به عهده  تحقيقات نسبت به

خواهد داشت كه از مندي از هر رسته حرفهداديار  يكحداكثر تشكيل و  ميدر هر استان به رياست دادستان انتظا ميدادسراي انتظا .2
  .گردندتنها براي يك دوره سه ساله انتخاب ميسازمان همان استان توسط دادستان  اعضايبين 

توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات همان استان تنها باشد و اقل داراي چهل سال سن حدبايد استان دادستان دادگاه انتظامي  .3
  گردد. نتخاب يك دوره سه ساله ا براي

داراي  ايشان گذشته و نبايد منديحرفهاز تاريخ صدور پروانه سال  باشند و پنجپنج سال سن  سي وحداقل داراي دادياران بايد  .4
 انجام وظيفه خواهند كرد. دادياران دادسرا تحت نظارت دادستان انتظامي .دنظامي باشانت محكوميتهيچگونه 

هر با معرفي هيات مديره  مندحرفهعضو  يك، قوه قضائيهيك عضو با معرفي رئيس است. پنج عضو  متشكل از استان ميادادگاه انتظ .5
 يك نفر با انتخاب وزارت.مندي و حرفهرسته هر در  ياستان هايسازمانيك از 

شان گذشته و فاقد هرگونه محكوميت انتظامي مندي ايبايد حداقل ده سال از تاريخ صدور پروانه حرفه ميدادگاه انتظا ساير اعضاي .6
 باشند
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با امضاي اكثريت  ميآراء دادگاه انتظاانتظامي استان حضور حداقل چهار نفر از اعضا الزامي است  دادگاهبراي رسميت جلسات  .7
 معتبر است.ي حاضر اعضا

شخص يا شش جلسه متناوب در طي يكسال، درصورت غيبت غير موجه هر يك از اعضاي دادگاه انتظامي بيش از سه جلسه متوالي  .8
 . تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت با نهاد معرفي كننده آن عضو است.گرددمستعفي شناخته ميغايب 

اين قانون دادسرا و دادگاه  17مندي مذكور در ماده هاي حرفهمرجع رسيدگي به كليه تخلفات انتظامي هريك از اركان سازمان .9
باشد. دادستان انتظامي مركز توسط رئيس قوه قضائيه بتناه براي يك دوره سه اهد بود كه در شهر تهران مستقر ميانتظامي مركز خو
مندان فاقد هرگونه محكوميت حرفهخواهد داشت كه از بين مندي از هر رسته حرفهداديار  يكو حداكثر  گرددساله منصوب مي

 نمايدمندي ايشان گذشته انتخاب مينه حرفهانتظامي كه حداقل ده سال از تاريخ صدور پروا
مند با عضو حرفه يك. يك عضو با معرفي رئيس قوه قضائيه، پنج عضو است در دو شعبه و هر شعبه داراي مركز دادگاه انتظامي .10

صول توسط رئيس هاي انتظامي به ترتيب تاريخ وتقسيم پرونده .زيرو يك نفر با انتخاب و هاسازمانهر يك از  شوراي عاليمعرفي 
 پذيردانجام ميمركز شعبه اول 

 ساير شرايط از جمله تشكيل جلسات و صدور راي همانند دادگاه انتظامي استان خواهد بود. .11
 مرجع تجديد نظر از آراي دادگاه انتظامي استان و دادگاه مركز، دادگاه انتظامي تجديد نظر خواهد بود. .12
مند عضو حرفه يكپنج عضو است. يك عضو با معرفي رئيس قوه قضائيه،  دارايهر شعبه  تجديد نظر در سه شعبه و دادگاه انتظامي .13

همانند و ساير موارد  شرايط تشكيل جلسات و صدور راي  .زيرو يك نفر با انتخاب و هاسازمانهر يك از  شوراي عاليبا معرفي 
انجام تجديد نظر تاريخ وصول توسط رئيس شعبه اول  هاي انتظامي به ترتيبتقسيم پرونده دادگاه انتظامي استان خواهد بود.

 پذيردمي
  است. قوه قضائيهقاضي معرفي شده از سوي رئيس  استان، مركز و تجديدنظر انتظامي هايرئيس دادگاه .14
التر ظرف مدت و باسوم قطعي و الزم االجرا و از درجه  دو،تا درجه  استان و دادگاه انتظامي مركز ميآراء صادره از دادگاه انتظا .15

تجديد نظر خواهد انتظامي حسب مورد قابل تجديد نظر توسط دادستان ، شاكي يا مشتكي عنه در دادگاه  ابالغبيست روز از تاريخ 
 بود. راي صادره از دادگاه تجديد نظر قطعي و الزم االجرا است.

  نحوه رسيدگي وآثار - 29ماده  29
از مقررات اين قانون و راجع به تخلف  يا شكايتي اطالع ياز هر طريقكايت تقديم نمايد. ش ميتواند به دادسراي انتظا ميهر شخصي  .1

 برسد دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد.دادستان به آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آن 
آئين رسيدگي در  1392ادرسي كيفري مصوبمتخلفان با توجه به مقررات قانون آئين د چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب .2

 .گرددمي ابالغكه توسط هيات وزيران تصويب و  شودميتعيين  ميانتظا
 و دادگاه تجديد نظر رايگان است. ميرسيدگي در دادسرا و دادگاه انتظا .3
سبت به پروانه فعاليت ايشان اعمال شوند، مجازات هاي مربوطه ن مي ميدر مواردي كه اشخاص حقوقي مستوجب مجازات هاي انتظا .4

و مؤثر در  ميكه به طور مستق يقياشخاص حق ريو سا رعامليبر مد مياعمال مجازات انتظااشخاص حقوقي نافي  محكوميت. گرددمي
 . ستيبوده اند، ن ليدخ يتخلف شخص حقوق

و انقالب در امور  مير قانون تشكيل دادگاه هاي عموهمان است كه د ميدادياران، دادستان و اعضاي دادگاه هاي انتظاموارد رد  .5
 مقرر شده است. 1379مدني مصوب 

عنه را براي اداء توضيحات و كشف حقيقت الزم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه در صورتي كه دادستان حضور مشتكي .6
 تلقي شود. حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده 

 .استشده مقرر  1379و انقالب در امور مدني مصوب  ميتشكيل دادگاه هاي عموقانون  306ماده عذر موجه همان است كه در  .7
فرستد و در صورتي كه عقيده بر دادستان پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه مي .8

او كه متصدي تحقيقات بوده در  داديارشد قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد. در صورتي كه بين دادستان و منع تعقيب داشته با
 تعقيب و تطبيق موضوع اختالف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
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در صورتي كه  قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي است وسازمان رئيس  يااز طرف شاكي  ابالغظرف ده روز پس از  ،قرار منع تعقيب .9
قرار منع تعقيب نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي

 عمل نمايد ميدادسرا مكلف است مطابق نظر دادگاه انتظا دهد.ميرا نقض و پرونده را به دادسرا عودت 
سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده و دو سال  پنجمدت مرور زمان تعقيب انتظامي  .10

 از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
 تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست. .11
 .گردند ميوم به حداكثر مجازات مندرج در درجه مذكور محك شوند، فوق تخلفات مرتكب استان سازمان اركان اعضاي چنانچه .12
 و ضوابط با وي آشنايي عدم يا متخلف فني مهارت و اطالعات ضعف از ناشي را تخلف وقوع كه مواردي در تواند مي ميدادگاه انتظا .13

 شش حداكثر و معين مدت در خاص كارآموزي يا آموزشي دوره گذراندن به مكلف را او خود، صادره حكم در دهد تشخيص مقررات
 .ماه

 به را مراتب مكلفند گيرند، قرار جرم وقوع جريان در ميانتظا تخلفات به رسيدگي حين در ميدسرا يا دادگاه انتظادا چنانچه .14
 .نمايد اعالم محل دادستان

قطعي درجه سه و باالتر محكوم عليه از ارائه پروانه  ميانتظا محكوميتراي  ابالغدرصورتيكه ظرف مدت بيست روز از تاريخ  .15
و پروانه فعاليت به سازمان استان خودداري نمايد به يك درجه باالتر محكوم خواهد شد. سازمان مكلف است پروانه  منديحرفه
  ضبط شده را به اداره كل تحويل نمايد. منديحرفه

 .گرددميو با سطح دسترسي عموم ثبت  منديحرفهقطعي در سامانه  محكوميتكليه احكام  .16
اي به تصويب وزير انتظامي و نحوه اجراي آراي قطعي ظرف مدت شش ماه طي آئين نامههاي گاهرسيدگي در دادسرا و دادآئين  .17

 خواهد رسيد.
  مسئوليتينظام  –فصل پنجم 

 ضوابط و مقررات ساختماني  - 30ماده  30
ايت ضوابط و مقررات ي مشاور، پيمانكار، كافرما و نهادها و مراجع حقيقي و حقوقي موضوع اين فصل مكلف به رعهاحوزه نكليه فعالي

در حدود صالحيت آنان هستند. رعايت ضوابط و مقررات ساختماني به عنوان حداقل  صالحذي مندانحرفهساختماني و استفاده از 
ي فني خاص هانيازمنديو  هانامهشيوهاست. كليه  مياستانداردها و نيازمندي هاي فني و مهندسي در طراحي و اجراي پروژه هاي الزا

ضوابط و مقررات ساختماني شامل موارد زير  اعمال شوند. به عنوان شرايط خصوصي هر پروژه توانندميرفرمايان عالوه بر اين الزامات كا
  است:

 ضوابط فني و مهندسي .1
 مقررات ملي ساختمان   .2
 منديحرفهمقررات  .3
 مقررات شهرسازي  .4
 مقررات كنترل ساختمان  .5
 خاصو مقررات ضوابط  .6

  ي مسئوليتهاهحوز - 31ماده  31
   حوزه مسئوليت كارفرما .31,1

 مسوليت در برابر مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان شامل: .1
ماده صد قانون  كميسيونفرهنگي. در صورت تخلف از مقررات اين بند  ميراثو الف)   تخلف از مقررات شهرسازي، محيط زيست 

  است.شهرداري ها مكلف به صدور حكم تخريب و اعاده به وضعيت مجاز
ماده صد قانون شهرداري ها بايد حكم به تخريب يا  كميسيونب)     ساير تخلفات ساختماني. در صورت تخلف از مقررات اين بند 

  مقرر در تبصره هاي ماده صد صادر نمايد.  ميزاناخذ جريمه به 
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م عمليات اجرايي در طول دوره ساخت و ي قانوني و جبران خسارات ناشي از انجاهامسئوليتمسئوليت در برابر زيان ديده: كليه  .2
بر عهده كارفرما است. زيان ديده حق مراجعه مستقيم به كارفرما، پيمانكار و مشاور را حسب  شده در برابر زيان ديده تكميلپروژه 

سئوليت آنها مورد خواهد داشت. در صورت جبران خسارت توسط كارفرما، كارفرما حق مراجعه به پيمانكار يا مشاور را در حوزه م
بيمه نامه "در مدت زمان اجراي پروژه، و انتقال "بيمه نامه مسئوليت عمليات ساختماني"خواهد داشت. كارفرما مكلف به اخذ 

 و با شروع بهره برداري پروژه به مالك جديد يا بهره بردار است.  تكميلپس از  "كاركردهاي اساسي ساختمان
   حوزه مسئوليت مشاور .31,2

، نظارت بر تحقق آنها در عمليات اجرايي، ارائه ضوابط و مقررات ساختمانيانطباق اسناد و مدارك فني تهيه شده با مسئوليت صحت و 
مربوطه بر عهده وي است. اين مسئوليت حسب مورد در برابر مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان، كارفرما، پيمانكار و  ميگزارشات الزا

  خود در هر پروژه به كارفرما است. "مشاور ايحرفهبيمه نامه مسئوليت "موظف به ارائه زيان ديده خواهد بود. مشاور 
   حوزه مسئوليت پيمانكار .31,3

و ارائه  ضوابط و مقررات ساختمانيمسئوليت صحت انجام عمليات اجرايي و انطباق آن با اسناد و مدارك فني تهيه شده توسط مشاور با 
بر عهده پيمانكار است. اين مسئوليت حسب مورد در برابر مرجع صدور پروانه  ط و مقررات ساختمانيضوابمبتني  ميگزارشات مرتبط الزا

و ضمانت نامه  "بيمه نامه مسئوليت اجرايي پيمانكار"پيمانكار موظف به ارائه  و كنترل ساختمان، كارفرما، مشاور و زيان ديده خواهد بود.
  ارفرما است.كيفيت عمليات اجرايي خود در هر پروژه به ك

  حوزه مسؤليت مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان .31,4
مسئوليت نظارت بر اعمال مقررات كنترل ساختمان توسط كارفرما، مشاور و پيمانكار بر عهده مرجع صدور پروانه و كنترل ساختمان 

  :استاز قبيل موارد زير  هامسئوليتاست. اين 
داني پروژه ها در مقاطع مختلف زماني و دريافت ميوانه بهره برداري، بازرسي هاي فني و صدور پروانه ساختمان، گواهي پايان كار، پر .1

 اسناد و مدارك فني.
بهره برداري ابنيه در شرايط خارج از الزامات  و مستحدثات عمراني موجود در حوزه تحت نظارت خود و ممانعت از هاساختمانپايش  .2

  ضوابط و مقررات ساختماني
  يات اجرايي در حوزه تحت نظارت و مسئوليت خود و اعمال پايش تمام عمل .3
نظارت و كنترل بر عملكرد مديران، كاركنان، كارگزاران، نمايندگان، مشاوران و پيمانكاران خود در انجام وظايف مربوط به امور  .4

 شهرسازي، عمران شهري و ساختماني در انجام وظايف مرتبط بندهاي سه گانه باال
 29,6مالي نقض ضوابط و مقررات خاص به دستگاه هاي متولي مربوطه مندرج در ماده اعالم موارد احت .5
 5/29پاسخگويي به وزارت در در راستاي اجراي بند سوم از ماده  .6

  حوزه مسئوليت وزارت  .31,5
 مقرارت ملي ساختمان با  مشخصات زير: ابالغتدوين، تصويب و  .1

 مقررات ملي ساختمان با استانداردهاي بين المللي ظرف مدت پنج سال بازنگري و بروز رساني استانداردها و سطح      الف)
 موضوع اين قانون با استانداردهاي بين المللي ظرف مدت سه سال منديحرفهب)        بازنگري و بروز رساني نظام 

  لي ظرف مدت پنج سالاستانداردهاي بين المل  منطبق با "شكلي ساختماني اطالعات "ج)        تبيين نظام و سامانه ملي

 مقررات كنترل ساختمان با همكاري وزارت كشور ابالغتدوين تصويب و  .2
نظارت عاليه بر تحقق ضوابط و مقررات ساختماني در كشور. در اجراي اين نظارت كليه دستگاه هاي اجرائي، مؤسسات و نهاد هاي  .3

كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران موظف به همكاري موثر با استاني،  هايسازماندولتي، مراجع صدور پروانه و كنترل ساختمان، 
كليه اطالعات و اسناد ومدارك فني الزم را در اختيار وزارت قرار داده و در  وزارت هستند. همچنين در صورت درخواست حسب مورد

ادامه كار را به مرجع صدور پروانه  صورتيكه وزارت به تخلفي برخورد نمايد با ذكر داليل و مستندات دستور اصالح يا جلوگيري از
 نمايد  ابالغكارفرما، مشاور و پيمانكار ساختماني و  

 تهيه و تصويب ضوابط و مقرراتي كه به موجب اين قانون بر عهده وزارت گذاشته شده است .4
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ح و اجزاء ساختماني كه بايد راه و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصال وزارت .5
ايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعالم، كليه توليدكنندگان به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرسته

  .ه خواهند بودو واردكنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شد
 .از تاريخ تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وزير راه و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب ميگردد .6

 حوزه مسئوليت مراجع دخيل .31,6

 ر بخشدر ههاي مربوطه گانه به عنوان شرايط خصوصي اجراي پروژهقواي سهساير ضوابط و مقررات خاص  ابالغتدوين، تصويب و  .1
 غيره فرهنگي، محيط زيست و ميراثدر اعمال ضوابط و مقررات خاص در پروژه از قبيل مقررات  صدور مجوزهاي الزم .2
 برداري آن در حيطه وظايف مرجع دخيل مربوطهدر پروژه و صدور مجوز بهرهبر اعمال ضوابط و مقررات خاص  نظارت .3
قانون، به مراجع  30ساختماني ماده ديگر ضوابط و مقررات و مقررات خاص بر  هاي تاثيرگزار اين ضوابطالزامات و نيازمندياعالم  .4

 فوق هايذيربط جهت انعكاس در هريك از حوزه
 كنندگان  و فروشندگان مصالح، ادوات و تجهيزات ساختماني تامينحوزه مسئوليت توليدكنندگان و  .31,7

تجهيزات مورد استفاده در پروژه ها با استانداردها، ضوابط فني و مسئوليت صحت مشخصات فني، ايمني و ضمانت كيفي مصالح، ادوات و 
و قانون مسئوليت مدني  15/7/1388مصرف كنندگان مصوب از حقوق مهندسي و الزامات مقررات ملي ساختمان مبتني بر قانون حمايت 

  كنندگان و فروشندگان آن است.  تامينبر عهده توليد كنندگان،  715/2/1339مصوب 
يي كه براي كليه اشخاص و نهاد ها در ساير قوانين و مقررات پيش بيني هامسئوليتي مسئوليت مندرج در اين فصل نافي هاحوزه

  . شودميگرديده است ن
  صيانت از حقوق شهروندي، توسعه، ترويج و آموزش همگاني –فصل ششم 

 صيانت از حقوق شهروندي  - 32ماده  32
 ذيري ايشان ناشي از اعمال اين قانون از حقوق شهروندي از جمله موارد زير برخوردار هستند:كليه افراد جامعه به نسبت تائير پ

 آزادي قراردادي .32,1

ي فعاليت مورد شمول قانون در حدود صالحيت طرف هاحوزههر شخص مشمول اين قانون در انتخاب طرف قرارداد خود در هر يك از 
  قرارداد آزاد است.

 جبران خسارت تضمين .32,2

  ران خسارت از طريق تنظبم قرارداد هاي بيمه و ضمانت نامه به صورت اجباري ناشي از انجام پروژه به شرح ذيل است: جب تضمين
ناشي از بروز هرگونه خسارت مادي، بدني و جاني به كاركنان كارفرما  نوسط كارفرما "مسئوليت عمليات ساختمانيبيمه نامه "ارائه .1

ناشي از  ه، همسايگان و همچنين خسارت هاي مادي به تاسيسات زيربنايي و اموال شهري در داخل يا مجاور كارگااشخاص ثالث 
 اجراي پروژه

 توسط كارفرما در پايان پروژه به مالك و جديد يا بهره بردار "كاركردهاي اساسي ساختمانبيمه نامه "ارائه  .2
سارت مالي و بدني به اشخاص ثالث ناشي از ارائه در خصوص بروز هرگونه خ "مشاور ايحرفهبيمه نامه خدمات مسئوليت "ارائه  .3

 به كارفرما ايحرفهخدمات 
در خصوص بروز هرگونه خسارت مالي و بدني به اشخاص ثالث ناشي از عمليات اجرايي  "بيمه نامه مسئوليت اجرايي پيمانكار"ارائه  .4

 به كارفرما
 ركرد درست و كيفيت ساختمان توسط پيمانكار به كارفرماارائه ضمانت نامه كيفيت عمليات اجرايي مرتبط در قبال حداقل كا .5
اعمال ضوابط و مقررات قانوني حمايتي براي بهره برداران نسبت به صحت مشخصات فني، ايمني و ضمانت كيفي مصالح، ادوات و  .6

  تجهيزات ساختماني مورد استفاده در پروژه ها 
 خاص  ميرعايت حقوق افراد با شرايط جس .32,3

و حركتي رعايت موارد ذيل در پروژه هاي ساختماني و شهري  ميحق بهره برداري افراد با محدوديت هاي جس تامينن به منظور امكا
  است: ميالزا
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سال از تاريخ انتشار اين  2و بخش خصوصي مكلفند حداكثر ظرف مدت  مي، انتظامي، تعاوني، نظاميكليه نهادهاي دولتي، عمو .1
 ي موجود با شرايط استفاده اين گروه از افراد خاص اقدام كنند.هاساختمانضعيت قانون نسبت به انطباق و

 صدور پايان كار و پروانه بهره برداري براي هيچ پروژه اي بدون رعايت مقررات و ضوابط ناظر بر اين ماده ممنوع است. .2
 رعايت حقوق همسايگي و اشرافيت .32,4

بتي خارج از ضوابط و مقررات مصوب طرح هاي جامع و تفصيلي توسط تصويب هرگونه تغيير در مشخصات خصوصي پالك هاي ث .1
ماده پنج بايد به اطالع و اخذ تائيد همسايگان تا شعاع صد متر از پالك ثبتي مزبور و يا حسب مقياس تاثير گذاري آن در  كميسيون

رتبط توسط وزارت با همكاري وزارت كشور محله، ناحيه و يا منطقه شهري گذاشته شود. ترتيبات تفصيلي اين ماده در آئين نامه م
 خواهد شد.   ابالغتنظيم و 

فرهنگي و تاريخي، تاثيرات اجتماعي، امنيتي و  ميراثدر صورت تشخيص مغايرت اجراي پروژه با حقوق شهروندي، محيط زيست،  .2
 شهرسازي تقديم نمايد. تواند اعتراض خود به مراجع صدور پروانه ساختمان و ادارات كل راه و  ميغيره، هر شخصي 

بايست به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال و تا پيش از اظهار نظر شوراي  ميماده پنج  كميسيونكليه مصوبات  .3
ماده پمج قابل اجرا  كميسيونبا طرح جامع كه حداكثر دو ماه خواهد بود مصوبه  كميسيونعالي در خصوص وجود مغايرت مصوبه 

د. تصويب مصوبات شوراي عالي شهرسازي در اين خصوص بايد توسط ادارات كل مربوطه در يكي از روزنامه هاي كثير نخواهد بو
 االنتشار و يا محلي چاپ شود

است از لحاظ مراجعه به مراجع اداري، قضايي و ديوان  ميي عموهاحوزهكليه شهروندان درخصوص احكام اين قانون كه ناظر بر  .4
  شوند. مينفع تلقي  عدالت اداري ذي

  ترويج وآموزش همگاني - 33ماده  33
استاني و كشوري، دستگاه هاي مرتبط با امر ترويج و  هايسازمانناشي از اجراي اين قانون؛ وزارت،  ميبه منظور رشد و آگاهي عمو

سيما؛ مكلف به همكاري با وزارت در  آموزش همگاني؛ به ويژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت تحقيقات فن آوري و آموزش عالي و صدا و
 نه هاي زير هستند: ميز
  اطالع رساني، آموزش و ترويج محتوايي مفاد قانون به روش ها  و با ابزارهاي مختلف رسانه اي و ترويجي توسط صدا و سيما .1
ساله پيش از  12ر دوره آموزش د ميبرنامه ريزي، تهيه و ارائه محتوي آموزشي در خصوص مفاهيم اين قانون مرتبط با حقوق عمو .2

  ورود به دانشگاه توسط وزارت آموزش و پرورش 
برنامه ريزي، تهيه و ارائه محتويات آموزشي دانشگاهي در خصوص مفاهيم، محتواي و مصادق اين قانون در قالب استانداردهاي  .3

  يقات فن آوري و آموزش عالي؛ توسط وزارت تحقمنديحرفه هايرشتهآموزشي تحصيلي مورد نياز صنعت ساختمان در 
لحاظ خواهد شد. آئين نامه اين ماده ظرف مدت يك سال پس از انتشار قانون به  ميهزينه اجراي تكاليف اين ماده ساالنه در بودجه عمو

  .شودمي الغابوزيران  هياتپيشنهاد وزارت و با همكاري وزارت آموزش و پرورش؛و آموزش عالي؛ و صدا و سيما تنظيم و پس از تصويب 
  مندانحرفهصندوق حمايت  –فصل هفتم 

  اجتماعي بيمه حمايت - 34ماده  34
ازكارافتادگي و فوت از جمله به ، موضوع اين قانون از طريق بيمه اجباري حمايتي در برابر بيماري و اثرات ناشي از پيري مندانحرفه

  .شوندميحمايت  ، بيمه بازنشستگي و غيرهتكميليموجب بيمه درمان، بيمه درمان 
مقررات بازنشستگي  اجتماعي يا تاميني كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري، قانون استخدام نيروهاي مسلح ،  قانون مندانحرفه

  .باشندمييا درماني ديگري هستند از شمول مقررات حمايتي اين قانون مستثني 
  صندوق حمايت  - 35ماده  35

كه در اين قانون صندوق  "صنعت ساختمان مندانحرفهصندوق حمايت "ي حمايتي اين قانون صندوقي به نام براي اجراي بيمه اجبار
صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي است و از پرداخت ماليات و عوارض معاف  .گرددميشود تشكيلمي ميدهحمايت نا

  يندگي خواهد بود.باشد. صندوق در كليه استان هاي كشور داراي نمامي
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  اساسنامه صندوق - 36ماده  36
اجتماعي به موقع اجراء گذاشته  تامينتهيه و پس از تأييد وزارت و تصويب شوراي عالي  عاليشوراياساسنامه صندوق حمايت از طرف 

  .شودمي
  منابع مالي صندوق - 37ماده  37

 .پردازندمياي كه مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق حمايت حق بيمه .1
 .پردازندمياستان به صندوق حمايت  هايسازمانوجوهي كه  .2
 .سود حاصل از درآمد وجوه صندوق حمايت .3
 .شودميها و هدايايي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق حمايت داده كمك .4

  نرخ و ترتيب پرداخت  - 38ماده  38
برداري از وجوه زان آن و نحوه بهرهميسازمان استان و شرايط استفاده از مزايا و نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و 

  .رسدميو تصويب وزارت  عاليشوراياي خواهد بود كه به پيشنهاد نامهحمايت طبق آيين صندوق
  بازنشستگي - 39ماده  39

سال  هفتادوپنجو  منديحرفه ن حداقل بيست سال سابقهو يا دارا بود منديحرفهتوانند در صورت داشتن سي سال سابقه مي مندحرفه
جزء مدت سي سال  مند كارآموزحرفهمدت كارآموزي  .سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آيين نامه تقاضاي بازنشستگي نمايند

   .گرددميالذكر محسوب مذكور در ماده فوق
 37آيين نامه موضوع ماده تمام حق بيمه سنوات گذشته خود را به ترتيبي كه در كند مكلف استميكه تقاضاي بازنشستگي  منديحرفه

  .اين قانون تعيين خواهد شد بپردازد
  سوابق خدمتي - 40ماده  40

گيرند از لحاظ بازنشستگي به شرط پرداخت ميمقررات اين قانون قرار و مدت خدمت وظيفه كساني كه مشمول ميسوابق خدمت رس
متقاضي كه به صندوق واريز شده است صرفا از لحاظ محاسبه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي تمام حق بيمه

  .محسوب خواهد شد منديحرفهمدت زمان پرداخت حق بيمه جزء سابقه 
 ده بر حسب تقاضايهاي بيمه ديگر پرداخت شدر صورتي كه براي متقاضي بازنشستگي به عنوان سهم كارفرما وجوهي در صندوق

  .متقاضي به صندوق منتقل خواهد شد
  برداشت يا تصرف غير قانوني - 41ماده  41

  .هر گونه برداشت يا تصرف غير قانوني از وجوه يا اموال صندوق در حكم اختالس يا تصرف غير قانوني در اموال دولت است
  ساير –فصل هشتم 

  حوزه شمول قانون - 42ماده  42
ارائه خدمات مرتبط با موضوع قانون، موظف به  و خصوصي در انجام وظايف و مي، انتظامي، تعاوني، نظامي، عموكليه نهادهاي دولتي .1

با رعايت قوانين و مقررات مربوطه شرايط فني و اختصاصي خود را عالوه بر  توانندميهستند. نهادهاي مذكور  مندانحرفهاستفاده از 
 ند. الزامات اين قانون اعمال نماي

اين قانون  منديحرفههاي هاي زيرمجموعه در رستهيا رشته منديحرفههاي مندان هريك از رشتهدرصورتي كه تعداد حرفه .2
باشد، هاي كشور وجود داشتهاستاني مرتبط به آن رشته در بيش از سه چهارم استان هاياي باشد كه امكان تشكيل سازمانگونهبه

هاي مرتبط آنرا به وزارت گيري رسته جديد با رشتهاز طريق شوراي عالي رسته مربوطه تقاضاي شكلتوانند مندان مياين حرفه
 .وزيران ارسال دارد هياتجهت بررسي و تصويب 

با كليه اصالحات و الحاقات بعدي نسخ  1374پس از الزم االجرا شدن اين قانون، قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب  .3
 يابد.تغيير مي "نظام مهندسي ساختمان"ان اين قانون به قانون گردد و عنومي
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 نحوه و زمان بندي اجراي قانون – 43ماده  43
 رانيوز اتيه بيو به تصو هيآن را ته يياجرا ينامه ها نيقانون، آئ نيا بيتصو خياز تار كساليوزارت موظف است ظرف مدت  .1

 .دينما ابالغو  بيومرتبط را راسا تص يياجرا يبرساند و دستور العمل ها
سازمان نظام مهندسي ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون شرايط تطبيق مقررات  مركزي شورايوزارت مكلف است با همكاري  .2

  قانون جديد را با قوانين و مقررات گذشته در دوره انتقال در آئين نامه اجرايي تدوين نمايد
 الزم االجرا خواهد بود. ميرساين قانون يكسال پس از انتشار در روزنامه  .٣

 منديحرفهنقض مقررات  - 44ماده  44
تواند  ميموضوع اين قانون باطل و فاقد اعتبار خواهد بود و هيچ قراردادي ن منديحرفههرگونه توافق بر خالف مقررات  .1

  ي موضوع اين قانون را محدود نمايد.هامسئوليت
ع اين قانون، مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون و ساير قوانين حسب مورد موضو منديحرفهصورت نقض هريك از مقررات  در .2

 .گرددميمحكوم 
  هزينه هاي تدوين مقررات ملي، توسعه و ترويج - 45ماده  45

ز ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل دو در ده هزار ا 
دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل يك در هزار از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسكن و 

شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد  و شهرسازي و كشور تعيين مي راهواحدهاي غيرانتفاعي را كه هر ساله بوسيله وزارتخانه هاي 
(صد در صد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني  %100ايند. معادل عمومي كشور واريز نم

و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل  راهميگردد در اختيار وزارت 
ك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري ساختمان، ترويج و توسعه و اعتالي نظام مهندسي، كم

  هاي صرفه جويي در مصرف انرژي نمايد. دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف، برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و ترويج روش
  هزينه هاي مرتبط - 46ماده  46

 منديحرفه، هزينه صدور صدور، تمديد يا تجديدپروانه 1373ت مصوب سال قانون وصول برخي از درآمدهاي دول 37در اجراي ماده 
ليون ريال است. مبلغ ياد شده و همچنين مبالغ مربوط به برگزاري آزمون هاي تخصصي ورود به حرفه؛ و نيز آن دوره هاي ميمعادل پنج 

واريز و در اختيار  گرددمين منظور نزد خزانه افتتاح ميبه ه؛ در حسابي كه شودميآموزشي پيش از ورد به حرفه كه توسط وزارت برگزار 
گيرد تا صرف امور مربوط به تدوين، تصويب، ترويج و كنترل مقررات ملي ساختمان و مقررات شهرسازي  ميوزارت راه و شهرسازي قرار 

  رسد. مين و به تصويب هيات وزيران و اعتالي مهندسي گردد. مبلغ ياد شده هرسال متناسب با نرخ تورم توسط وزارت تعيي
  


