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 فهرست مطالب

 
 سوگندنامه مهندسان

 ملی مقررات و مهندسی نظام/  بخش اول

 ساختمان

از قـانون نظـام مهندسـی و کنتـرل      يمواد
 ساختمان

نامه اجرایی قانون نظام مهندسـی و   نییاز آ يمواد
 کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و  33نامه ماده  از آیین يمواد
 کنترل ساختمان

ـا      ینکته از مقررات مل 100 ـاختمان در رابطـه ب س
 نظارت و اجرا

ــنک 201 ــت ــررات مل ســاختمان در  یه از مق
 اجرا -ینظام مهندس يها آزمون

نظامات «ساختمان  یمبحث دوم مقررات مل
 »يادار

حفاظت   «ساختمان یمبحث سوم مقررات مل
 »قیها در مقابل حر ساختمان

ــ  ــررات مل ــارم مق ــاختمان  یمبحــث چه س
 »ساختمان یالزامات عموم  «

مصالح   «ساختمان یمبحث پنجم مقررات مل
 « یمانساخت يها و فرآورده

طـرح و  «ساختمان یمبحث دهم مقررات مل
 »هاي فوالدي اجراي ساختمان

ــمبحــث  ــ ازدهمی ســاختمان  یمقــررات مل
 »ها ساختمان یصنعت يطرح و اجرا  «

ــ ــث ســ ــ زدهمیمبحــ ــررات ملــ  یمقــ

طرح و اجـراي تأسیسـات برقـی      «ساختمان
 »ها ساختمان

ـ    سـاختمان   یمبحث چهـاردهم مقـررات مل

 »یکیسات مکانیتأس  «

ــ ــ مبحــ ــررات ملــ ــانزدهم مقــ  یث پــ
 »یبرق يها آسانسورها و پله «ساختمان

ـ    سـاختمان   یمبحث شـانزدهم مقـررات مل
 »تأسیسات بهداشتی«

ــررات ملــــ   ــدهم مقــ ــث هفــ  یمبحــ
ــاختمان ــه «سـ ــی   لولـ ــاز طبیعـ ــی گـ کشـ

 »ها ساختمان
ــ   ــررات ملــ ــدهم مقــ ــث هجــ  یمبحــ

 « م صدایو تنظ يبند قیعا  «ساختمان
ــوزدهم مقــررات ملــ ســاختمان  یمبحــث ن

 »يدر مصرف انرژ ییجو صرفه  «
عالئم  «ساختمان یستم مقررات ملیمبحث ب
 »و تابلوها

 عالیه نظارت و / گودبرداري بخش دوم

 يهــا يگــودبردار یــیدســتورالعمل اجرا
 یساختمان

 اتیکل ش-فصل اول
 يهــا تیف و مســئولیوظــا -فصــل دوم

 يگودبردار يها اندرکار پروژه اشخاص دست
 یساختمان

هـا و مـدارك    ا، گـزارش هـ  فرم -فصل سوم
 یفن

 ضوابط و مقررات -فصل چهارم
 هیگردش کار نحوه اعمال نظارت عال

 يوزارت مسکن و شهرساز -فصل اول
 نظارت -فصل دوم
 ساختمان يمجر -فصل سوم

 طراح ساختمان -فصل چهارم
و مراجـع صـدور    ها يشهردار -فصل پنجم

 پروانه



  ۴فهرست مطالب /  
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ــم ــل شش ــ  -فص ــام مهندس ــازمان نظ  یس
 ساختمان استان
ــتم ــ -فصــل هف ــنامه فن ــ یشناس  یو ملک

 ساختمان
 کـاربري  و تراکم و / سرانه بخش سوم

 

 تراکم
 تراکم جمعیتی

 تراکم کلی مسکونی
 تراکم ناخالص مسکونی
 تراکم خالص مسکونی

 تراکم ساختمانی
 تراکم مسکونی

 سرانه
 کستاندکو

 دبستان
 مدرسه راهنمایی

 مدارس فنی
 مدارس متوسطه

 بیمارستان
 ن ورزشییمیاد

 هاي عمومی و تفریحی پارك
 اماکن فرهنگی

 تأسیسات بهداشتی
 يشهر يمات کالبدیتقس

 محله
 ناحیه

 منطقه
 ضوابط معماري

 یآموزش يها مکان
 کودکستان

 مارستانیب
 هاي صنعتی ساختمان

ــتی   ــتانه تأسیســـات بهداشـ جمعیـــت آسـ
 هاي صنعتی ساختمان
 ورزشی ساختمانی
 یهاي طبقات پارکینگ

 ضوابط مهد کودك
 پله راه

 پنجره
 آشپزخانه
 موتورخانه

 زمین بازي
 ها کاربري

ــارم ــش چه ــررات /  بخ ــوابط و مق ض

 کیتفک

 و اصطالحات فیتعار
 کیتفک تیاهم

 تفکیک اراضی خارج از محدوده
 يهاي توسعه شهر تفکیک اراضی و طرح
 ها يتفکیک اراضی و کاربر

هــاي  عمــومی در نقشـه  سـات یمعـابر و تأس 
 تفکیکی

 یک اراضعوامل مؤثر در تفکی
 مراحل تفکیک زمین

 مراحل اداري تفکیک زمین
 دستورالعمل تفکیک اراضی

شرح خدمات طراحی تفکیـک اراضـی شـهري و    
 الزحمه آن حق

ضوابط و مقررات شــهرسازي مربــوط بـه    
نحـوه افراز و تفکیک باغات و مـزارع واقـع   

 در محدوده شهري
ــنجم ــش پ ــه/  بخ ــاختمانی پروان  و س

 100 ماده کمیسیون

 یانه ساختمانپرو



  ۵فهرست مطالب /  
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ــه  ارتبــاط طــرح هــاي شهرســازي بــا پروان
 ساختمانی

 صدور پروانه ساختمانی تیاهم
 اهداف صدور پروانه ساختمانی

 هاي ساختمانی محتواي پروانه
 شناسنامه ساختمان

 یتشریفات صدور پروانه ساختمان
 مراحل صدور پروانه ساختمانی

 پروانه ساختمانی افتیمدارك الزم جهت در
کـار   گواهی عدم خالف و پایان نحوه صدور

 ساختمان
تعیین ضوابط و مقررات شهرسازي حاکم بر 

 ملک
 هاي ذیربط استعالم از سازمان

عـدم   یهماهنگ کردن صدور پروانه، گواه
ـ پا یخالف و گواه سـاختمان در سـطح    انی

 ها يشهردار
 147 ها يقانون شهردار 100ون ماده یسیکم

 يقانون شهردار 100ماده 
 100ماده يها ونیسیکم التیتشک
 100ماده ونیسیکم فهیوظ

 100اختیارات کمیسیون ماده 
 تخلفات ساختمانی

 یمفهوم تخلفات ساختمان
 تخلفات مطابق ضوابط

 تخلفات خارج از ضوابط
 یمصادیق تخلفات ساختمان

 چگونگی اطالع از تخلفات ساختمانی
 مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی

 نهبدون پروا یتخلفات ساختمان

 مازاد بر پروانه یتخلفات ساختمان
 مـرتبط  مقـررات  و ضوابط/  بخش ششم

 ساز و ساخت با

ضــوابط و مقــررات شهرســازي و معمــاري  
 اسالمی

ـاي   ضوابط و مقررات مکانیابی مساجد در طـرح  ه
 توسعه شهري

سازي نسـبی   ضوابط احداث پناهگاه و ایمن
 ها سازه

ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظـر  
 هريش

 ضوابط و مقررات نماي شهري
 و ساخت با مرتبط / قوانین بخش هفتم

 ساز

 یاز قانون مدن يمواد
 یاز قانون مجازات اسالم يمواد
 ها از قانون شهرداري يمواد
 از قانون نوسازي و عمران شهري يمواد
 يشهر یاز قانون اراض يمواد
 يشهر نیاز قانون زم يمواد
اضی زراعی از قانون حفظ کاربري ار يمواد
 ها و باغ
نامه استفاده از اراضی، احداث  از آیین يمواد

در خارج از حـریم شـهرها و    ساتیبنا و تأس
 محدوده روستاها

قـانون   193نامه اجرایی بنـد(ج) مـاده    آیین
برنامــه دوم توســعه اقتصــادي اجتمــاعی و  

 فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
 منابع و مأخذ
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 سوگندنامه مهندسان
حفظ جهان  انسان، شیجهان، رفاه و آسا داریتوسعه پا و یدر سازندگ یمهندس ریثأت کامل از نقش و یاهبا آگ

 یـک  به عنـوان  گران،یمدت خود و د و دراز داریپا يشاد نیمأت و یطیمح ستیز يها یاز آلودگ یهست
 : کنم که یم ادیمهندس به پروردگار جهان سوگند 

 کیعنوان   انسان، به به باشم. سوگند وفادار نای ه خود ب یاجتماع و يا هحرف ،یشغل یسراسر زندگ در همواره
ـ   واقع و قیصد شم،یاندیب نشیآفر  دهیپد نیزتریانگ  شگفت خرد و  موجود صاحب  چیباشـم و بـه هـ    نیب

  .نورزم رساند، مبادرت بیآس تیانسان که به انسان و ی اقدام
کنم تا آن را به  کوشش است، مغتنم دانم و يمشترك بشر اثریخود را که م يا و تجربه حرفه یمهندس دانش

 .میفزایب يبشر سودمندي ها دانش و تجربه نهیروز نگهدارم و در حد توان خود به گنج
ـ ام، کوشش خواهم کـرد کـه د   زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده رانیا  نم،یسـرزم  بـه  خـود را  نی

 م.ادا کن ندگانیو آ اکانم،یمردمانم، ن
حد توان به  در .باشم کشورم داشته داریدر توسعه پا يثرمؤخود تالش کنم تا نقش  يا حرفه یطول زندگ در

مکان مقدس پرورش خواهند  نیا که پس از من در یمن است و به کسان یو فن یعلم یدانشگاه که مرب
 خدمت کنم. افت،ی
بدانم و در حفظ و  بشر تمام يها هیرا سرما کار يرویو ن ستیز طیمح ،يچون ماده، انرژ ،یهست يها هیسرما

 .میآنها کوشش نما يکاربرد درست و بهساز
و حقـوق   اجتمـاع  خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفـظ منـابع   یمهندس يها تیتمام فعال در

ز و آنـان مهربـان، دلسـو    به داشته و ها را در نظر نسل ندهیو آ یمنیرا مراعات کنم و سالمت، ا گرانید
ـ رذا ریو سا يخوار  رشوه کنم، را در منافع عام جستجو شیمتعهد باشم و همواره سود خو را  یاخالقـ  لی

 و متعارف طلب کنم. معقول در حدي زحمات خود ارزش ماد يطرد و برا
و  تیرا با ابتکار، خالق آنها آگاه شوم و یفن يها افتهی نیخود از دانش روز و آخر یمهندس يها تمام کوشش در

 کار بندم. هو اجرا ب يزیر برنامه ،یدر طراح ينوآور
خود کار قبول کنم و  ییتوانا دانش و طهیح تنها در خود استانداردها را مراعات و یمهندس يها تمام کوشش در

 کامل دارم. یکنم که به آنها احاطه فن ءرا امضا یمدارک هاتن
 گـان یرا صـورت  ندارد، دانش خود را آزادانـه و بـه   وجود یاختصاص تیو حق مالک یکه منع قانون يموارد در

 قرار دهم. گرانید اریمنتشر کنم و در اخت
 . باشم و رازدار ریپذ  مشارکت ر،یپذ  تیمتعهد، مسئول محول شده، يا حرفه  فیوظا يادا در

ـ  مـردم و وطـنم را    به ایر ی ب يگذارخدمت  عالقه به صفا و عشق و محبت و پر از یطیمح آورم و  وجـود  ه ب
 يهـا  بـدارم و ارزش  دوسـت  دهیسن و عق ت،ینژاد، مذهب، جنس ت،یهمکاران خود را بدون توجه به مل

 را در خود و در آنان پرورش دهم. یانسان
 و  یسـع  عالوه بر را دست آمده  به يها تیمتواضع باشم و موفق يفرد شهیخود هم یمهندس يها کوشش در

 کنم. يگذارو سپاس یقدردان آنان بدانم و از نشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و
و از لطمه زدن به  باشم نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران يرایو پذ ایخود جو یمهندس يها تمام کوشش در

 کنم. يآنان خودار يبرا خواهانهو از اقدامات بد زیپره گرانیاشتغال د ای ییشهرت، دارا ت،یثیح
استقبال و در  رد،یگ یم انجام یکه به منظور توسعه رفاه عموم یاجتماع يها تیفعالو  یفرهنگ يها کوشش از

 آنها شرکت کنم.
 کنم. قیتشو يا و وجدان حرفه یاصول اخالق مهندس تیخود را به رعا همکاران
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 بخش اول

نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان



 

 

 1قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانموادي از 

 

کشور در هر محل   نظر از وزارت  با کسب  و شهرسازي  مسکن  وزارت که   از تاریخی -4ماده
در   از امـور فنـی   دسته   آن به   و حقوقی حقیقی   اشخاص  نماید، اشتغال مورد اعالم   حسب 

مسـتلزم   شـود،  یمـ  تعیـین   یاد شده   وزارت  توسط که   و شهرسازي ساختمان  هاي  بخش
اشتغال  پروانه   از طریق در مورد مهندسان   صالحیت  . این است اي  حرفه  حیتصال داشتن  
به   اشتغال  پروانه  از طریق  تجربی و معماران   فنی  هاي و در مورد کاردان  کار مهندسی  به 
احـراز    فنـی   مهـارت  پروانـه    مـاهر از طریـق   و در مورد کـارگران    یا تجربی  کار کاردانی 

و   کـار کـاردانی   بـه    اشتغال و پروانه   کار مهندسی اشتغال به  صدور پروانه   جع. مردشو یم
کـار و امـور     وزارت  فنی  مهارت صدور پروانه   و مرجع  و شهرسازي مسکن  وزارت  تجربی 

  صالحیت و تغییر مدارك  صدور، تمدید، ابطال   و ترتیب  . شرایطگردد یم  تعیین  اجتماعی
اشتــغال   و ظرفیـت    ، حـدود صـالحیت   تعیـین   و چگـونگی   مـاده   این  عموضو  اي حرفه

 .شود یم  معین قانون  این  اجرایی   نامه آنها، در آیین دارندگان  
وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کار و امور اجتمـاعی حسـب مـورد موظفنـد      -1تبصره

مهندسـان و   ها، يکاري شهردارسال از تاریخ ابالغ این قانون با استفاده از هم 10ظرف 
ها دامنه اجراي این مـاده   اي و صنفی شاغل در این بخش هاي حرفه ها و تشکل سازمان

نیاز براي آموزش و  این امر و بودجه مورد اي مرحلهرا به کل کشور توسعه دهند، اهداف 
هـا همـه    آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش

 بینی خواهد شد. در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشساله 
 موضـوع ایـن    ایرانی جهـت انجـام خـدمات    حقوقی غیر و  کلیه اشخاص حقیقی  -2تبصره

                                                        
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنـی  . 1

هزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شوراي اسالمی تصویب   روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یک
 است. به تأیید شوراي نگهبان رسیده 27/12/1374تاریخ  و در
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 اي موقت دریافت دارند. قانون باید مدارك صالحیت حرفه
 سازي و شهرسـازي و  و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك ها يشهردار -30ماده

ها در مناطق  گونه طرح سایر مجوزهاي شروع عملیات ساختمان وکنترل و نظارت بر این
هایی  این قانون براي صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه 4و شهرهاي مشمول ماده 

را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در 
کنتـرل و نظـارت از    هـاي  باشد و براي انجام فعالیـت  شده حدود صالحیت مربوط امضاء

 خدمات این اشخاص در حدود صالحیت مربوط استفاده نمایند.
و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و  ها يهاي تسلیمی به شهردار در مواردي که نقشه -31ماده

صـحت   مسـئولیت  شـود  یتفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت مـ 
طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه کننـده نقشـه اسـت و    

هـا توسـط    طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشـه  تامضاي وي را رافع مسدولی
 باشد. اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضاء و یا تعهد نظارت شده

بـرداري و   ت آنهـا در طراحـی، محاسـبه، اجـرا، بهـره     اصول و قواعد فنی که رعای -33ماده
دهی مناسب، آسایش و  ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره نگهداري ساختمان

صرفه اقتصادي ضروري است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازي تدوین خواهد شـد.  
ارات و وظـایف  کنترل اجراي آنها و حدود اختی یبحوزه شمول این اصول و قواعد و ترت

ث بـه موجـب   حـ دار کنتـرل و تـرویج ایـن اصـول و قواعـد در هـر مب       ها عهده سازمان
هاي مسکن و شهرسازي و کشور تهیـه و   اي خواهد بود که به وسیله وزارتخانه نامه آیین

کنترل و  نامه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین
 تواننـد  یهـاي اسـتان مـ    دهند. سـازمان  لی ساختمان را تشکیل میاجراي آنها مقررات م

متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملـی سـاختمان   
قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شوراي فنی استان ذیربط بـا  

 ود. و شهرسازي قابل اجرا خواهد ب نتصویب وزارت مسک
بار مورد بازنگري   شرایط، هر سه سال یک مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر - تبصره

 گیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است. قرار می
و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجـراي سـاختمان و    ها يشهردار -34ماده

هـاي   ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفـه  ، مجریان ساختمانامور شهرسازي
هــا و  مهندســی ســاختمان و شهرســازي و مالکــان و کارفرمایــان در شــهرها، شــهرك

ها و سایر نقاط واقـع در حـوزه شـمول مقـررات ملـی سـاختمان و ضـوابط و         شهرستان
عدم رعایت مقـررات  مقررات شهرسازي مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. 

 .شود ییاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از این قانون محسوب م
هاي مسکن و شهرسازي، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانـات و   وزارتخانه -1تبصره

موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء سـاختمانی کـه بایـد بـه تأییـد مؤسسـه       
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هایی احصـا و آگهـی نماینـد. از     تی ایران برسد را طی فهرستاستاندارد و تحقیقات صنع
و وارد کننـدگان و توزیـع کننـدگان مصـالح و اجـزاي       نکنندگا تاریخ اعالم، کلیه تولید

 ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
ازي به عضـویت شـوراي عـالی    از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرس -2تبصره

 .گردد یاستاندارد منصوب م
ـاختمان در     -35ماده مسئولیت نظارت عالیه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقـررات ملـی س

هاي شهرسازي و عمرانی شهري کـه اجـراي ضـوابط و     ها و طرح طراحی و اجراي تمامی ساختمان
ده وزارت مسکن و شهرسازي خواهد بـود. بـه منظـور    مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عه

موظفند در صورت درخواست حسب مـورد   34نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده  یناعمال ا
هاي فنی الزم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازي قرار دهند و در صـورتی کـه    اطالعات و نقشه

الیل و مستندات دستور اصالح یا جلوگیري از ادامـه  وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذکر د
به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابالغ نماید و تا رفع تخلـف،   راکار 

 .باشند یموضوع قابل پیگیري است. در اجراي این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاري م
هاي دولتی کـه داراي مقـررات    نه و سایر دستگاههاي وزارتخا این ماده شامل طرح -تبصره

 .  شود ینم باشند، یخاص م




