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هـاي ایـن انتـشارات، بـه استحـضارتان           ابنشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـ              
سازي و نشر    هاي مختلف آماده   رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه            می

ت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایـستۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه                       کـار   کتاب، تمامی سعی و هم
اقل    اند که اثري را ار     اند و تالش کرده    بسته هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر         ائه نمایند که از حد

ت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفی.  
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد               رغم تمامی تالش   وجود، علی  بااین

دیگـر، ایـن    ازسـوي . نقـص و اشـکال دانـست    توان الزاماً مبـرّا از     در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی         و اشکال 
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی          انتشارت بنابه تعهدات حرفه   
هـاي   گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب      ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان        دارد از هر طریق ممکن، به     
  .هاي بعدي رفع نماید ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی  لذا دراین 
اید   اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده   و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید،         

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتـشارات،               پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش     
ایـد، لطـف کـرده       اي یادداشت نموده   ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه           

ر را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، عکس یا اسکن برگۀ مزبو
عمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه               ها و ویرایش   تا این موارد بررسی شده و در چاپ        هاي بعدي کتاب ا

  .پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد
دانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بهنشر نوآور، ضمن ابراز ام منظور  تنان از این عمل متعه

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،          تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی           
 شدة رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی            آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به         
مۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی شود که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقد.  

کارهـاي شـما     تقـادات و راه   آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، ان        همچنین نشر نوآور و پدید    
عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مـشتاقانه               

   .نمایند استقبال می
  
  

    
  66484191- 2: تلفن  
  www.noavarpub.com   
  info@noavarpub.com 

  



 

  سالهاي در .است برخوردار خاصی اهمیت از ایران در سازي ساختمان صنعت
   درصد 20 و دارد جریان بخش این در کشور اقتصاد درصد 30 حدود اقتصادي رونق

 از درصـد  32 حـدود  .دهـد   مـی  قـرار  شـعاع  تحت مرتبط حرفه 400 با را کشور اشتغال
 ضـرورت  ایشان ازدواج که دهند  می تشکیل سال 34 تا 20 بین جوانان را کشور جمعیت

 در خیـزي   لـرزه  لحـاظ  بـه  ایران طرفی زا .آورد  می پیش را کشور در مسکن کمی توسعه
 هکتـار  هـزار  76 گـرفتن  نظـر  در بـا  ،مهـم  ایـن  بـه  توجـه  که دارد قرار دنیا ششم رتبه
 سـوم  یک حدود با را شهري مناطق وسعت درصد 25 که پذیر  آسیب و فرسوده يها  بافت

  .سازد می ضروري را ها ن ساختما کیفی توسعه ،شود می شامل کشور جمعیت
نامه اجرایـی      وفق آیین  ایران در شهري هايوساز  ساخت کنترلی و اجرایی اختارس بررسی با

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحـث دوم مقـررات ملـی سـاختمان                 33ماده  
 ایـن  جهـان،  نقـاط  سـایر  در ساختمان کیفیت مدیریت نظام با آن تطابق و 1384ویرایش  

 و ریـزي   برنامـه  عوامـل  مـسئولیت  میان یقیدق تناسب ما کشور در که شود  می نتیجه مهم
 شـکل  بـه  "نـاظر  مهندسـان " مـا  کـشور  در .ندارد وجود کنترلی عوامل با کیفیت تضمین

 تمـام  برابـر  در ،دهنـد   مـی  ارائه که خدماتی براي سنگینی بسیار مسئولیت داراي نامناسبی
 هـا   ن  اختماسـ  کیفیـت  تـامین  اول عامـل  عنـوان  به و داشته تضمینی و ریزي  برنامه نواقص

 اخیـر،  سـال  چنـد  در کشور هايوساز  ساخت وسعت به توجه با و اینرو از .شوند  می شناخته
 جوانـانی  بـاالخص  سـاختمان  مجري مهندسان البته و ناظر مهندسان بیشتر چه هر آگاهی

 بـه  نـسبت  ،کننـد   مـی  پیـدا  ورود عرصـه  ایـن  به دانشگاهی تحصیالت از فراغت از بعد که
  .نماید می ضروري ایمنی و حقوقی فنی، مسائل
 حـدوداً  تجربیـات  از گیـري  بهـره  بـا  و سال نیم و یک مدت ظرف که نیز حاضر کتاب
 در گـامی  کـه  گرفـت  شـکل  انگیزه همین اساس بر شده، تهیه نگارندگان ساله پانزده
 ایـشان  و شـده  محسوب محترم همکاران بیشتر چه هر آشنایی و بخشی آگاهی جهت

  .نماید همراهی و رسانده یاري نظارت مهندسی خدمات ربهت چه هر ارائه در را
کارگـاهی  - در این کتاب که شامل فصول اخـالق مهندسـی، سـازمانها و عوامـل اجرایـی                

ــاخت  ــسئول در س ــاظران در     و م ــارت و ن ــه نظ ــشهاي حرف ــی چال ــهري، بررس ــاز ش س
لیـستهاي نظـارت بـر اجـراي          نویـسی، چـک     سازهاي شهري، گزارش و گـزارش       و  ساخت
ن، مستندسازي پروژه و تهیه گزارش با استناد به مفاد قانونی، آشنایی با مراجـع               ساختما

قضایی و انتظامی و مروري بر قوانین حقوقی مهـم بـراي نـاظران و در انتهـا مـواردي در       
 نظـارت  حرفه با مرتبط مطالب اهم که است شده تالشباشد، خصوص بیمه و مالیات می 

 اسـت  نظر در مضاعفی تالش چند هر گردد، مطرح نیایم و حقوقی فنی، مختلف ابعاد از
 .انشاهللا .بپردازیم نیز مباحث باقیمانده به آتی کتب و مجلدات در تا

در پایان الزم می دانیم مراتب سپاس و تشکر خود را از جناب آقاي مهنـدس محـسن     
  ره همواایشان  . بهرام غفاري، چهره ماندگار نظام مهندسی ساختمان کشور ابراز نماییم         

  کنیم کـه ایـن کتـاب بـه مقدمـه ایـشان              اند و افتخار می    الگو و مشوق اصلی ما بوده       
 .آراسته گردیده است         
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دریـغ جنـاب آقـاي مهنـدس نـصیرنیا، مـدیر محتـرم               هاي صمیمانه و بی    چنین از همکاري  هم      

ر ایـن کتـاب صـمیمانه    انتشارات نوآور و نیز تمامی همکـاران گرانقـدر ایـشان بـراي چـاپ و انتـشا         
 .نماییم سپاسگزاري می

 و شـده  واقـع  نظـارت  حرفـه  در گرامی اساتید و محترم همکاران توجه مورد حاضر کتاب است امید
 پـست  توسـط  بعـدي  يهـا   چـاپ  در نمـودن  برطرف جهت را ها ضعف و ها  کاستی نمایند، بزرگواري

 .رندگذا میان در نگارندگان با Info@noavarpub.com الکترونیکی
  

 فر ـ حامد خانجانیسیامک الهی                                                                                                      
  



 

 مقدمه

 
   سیامک آقایان عزیز، مهندسان از تن دو وسیله هب که " ساختمانناظر همراه" مجموعه

 بـر  حـاکم  مقـررات  و ضـوابط  از سلسله یک برگیرندهدر شده   هیته خانجانی، حامد و فر الهی
 نـسبتاً  هـاي  راهنمـائی  و مهندسان وسیله به انیساختم عملیات بر نظارت خدمات ارائه نحوه

 مـورد  بایستی که حرفه، این زاي لیتئومس يها  جنبه و حقوقی ،اداري نکات مورد در جامعی
 مقـررات  و قـانونی  مـوارد  بـر  وهعـال  کتـاب  این .باشد  می ،ردیگ قرار مهندس همکاران توجه

 اجرائـی  عملیات مختلف هاي بخش و ساختمان جزئیات کیفیت نترلک جداول حاوي يادار
 کدام بدانند تا کند  می کمک ناظران به نظارت فعالیت در که باشد  می متعارف يها  ن  ساختما
 نتـایج  و است چگونه ها کنترل توالی و دهند قرار سنجش و بازبینی مورد را اجزاء و ها بخش

 زمینـه  در سـودمندي  ترویجـی  اقـدام  مجموعـه  ایـن  نشر .کنند ارائه و مستند چگونه را آن
 کـه  رفتـه گ انجـام  شـرایطی  در کوشنده همکار دو این وسیله به که است کاربردي مهندسی

 کـامالً  فارسـی  سـاختمان  صـنعت  فنـی  ادبیـات  در راهنما هاي مجموعه اینگونه خالی جاي
 سـاختمان  مهندسی حرفه به مند عالقه نشر عرصه فعاالن وسیله هب تیبایس و است محسوس

 بـه  نـه  مجموعـه  ایـن  گردآورنـدگان  کوشش حاصل از من استقبال که است روشن .شود پر
 از قدرشناسی بلکه است ها  آن بودن کامل یا آن مطالب تمام یدرست درباره اظهارنظر يمعنا

 فارسـی  فنی مدارك کمبود برهوت این رد آن محترم نویسندگان که است سودمندي پویش
 قـوانین،  تغییـرات  همپاي امیدوارم و اند آورده عمل به داوطلبانه بصورت مهندسان راهنماي
 طـور   بـه  را مجموعـه  ایـن  شوند موفق آن، اي  حرفه و اداري ضوابط و ساختمان ملی مقررات
 صـنعت  مـدیران  اربران،کـ  مهندسان، به و نموده بهنگام و داده رقرا نظر تجدید مورد ادواري

  .نمایند ارائه بخش گذاران سرمایه و ساختمان
 

  غفاري بهرام محسن مهندس
  
  

 مقدمه



  
  کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان          

  

ب سال  ب       و آیین  1348 مصوـ          1350نامۀ اجرایی آن مصو شر ، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه ن
لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب                  . نوآور است 

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قـسمتی از کتـاب    در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت 
ـ               ۀ پـی دي اف از کتـاب،   به هـر شـکل از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهی

 وي دي، فـیلم، فایـل       صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي        برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه        عکس
دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و                   شـرعاً نیـز حـرام   صوتی یا تصویري و غیره ـب

 .گیرند  قرار میپیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 
ه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نـشر نـوآور بـه            صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توج

کـه هـر     چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی               این
سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نـشر نـوآور را      

 سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن                      در
ت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت       ها  انتشارات، که مسئولی

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی                 می
باشد، وکیل قـانونی انتـشارات از طریـق وزارت فرهنـگ و             رمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می       غی

و نیـز سـایر مراجـع    ) اي و اینترنتـی  پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  (پلیس فتاارشاد اسالمی،   
قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات                

ۀ خـسارات وارده بـه ایـن      پیگرد قانونی و قـضایی   یان را مـورد     قضایی، خاط  قـرار داده و کلّیـ 
  .گردد  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریـسو،       همچنین درصورتی 
رسـانی تخلّفـات     اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع                

زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،                 و کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م
اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قـضایی اقـدام بـه اسـتیفاي                 

  .نماید حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  لعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطا

  . از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل                  

و  021 66484191 - 2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره        مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن       
 و یـا از     info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس           09123076748

  به این انتشارات ابـالغ نماینـد،         www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت        
  عمـل آیـد،    تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیـز خـود خواننـدگان محتـرم جلـوگیري بـه        

  .تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایندعنوان  و نیز به     



[  

  اول فصل
 مهندسی اخالق

  مقدمه .1
 و سـازمانی  فردي، تعالی و بهبود پیشگیري، منظور به اي برنامه نیست؛ پیمان و پند یکسري تنها اخالق

 رقابتی، برتري ،وري  بهره زایشاف توان اي  حرفه اخالق نظامند و تجربی مطالعات حسببر .است اجتماعی
 راهبـردي  برتـري  و انسانی منابع توسعه فرصت، به تهدید تبدیل تعارضات، مدیریت سازمانی، خوشنامی

 بیشتر سهم تضمین و امروز عملکرد سازي بهینه به منجر کار و کسب در اي  حرفه اخالق رعایت .دارد را
 امانتـداري،  چون وجوهی که دانند می اي  حرفه اخالق اساس را پذیري مسئولیت .بود خواهد فردا بازار از

  .شود می شامل را انصاف و خیرخواهی وفاداري، تعهدات، به پایبندي رازداري،
 اعمال و تصمیمات از اثرپذیري حال در و دیگران، و خویش زندگی بر اثرگذاري حال در پیوسته ما همۀ

 براي منفی و مثبت و کوچک، و بزرگ پیامدهایی شود  می گرفته لحظه هر در که تصمیمی هر .دیگرانیم
  .دارد پی در آیندگان نیز و اجتماع او، سازمان گیرنده، تصمیم شخص
 عقالنـی  دالیـل  هـدایت  تحـت  خـود  رفتـار  دادن قرار براي تالش از است عبارت معنا حداقل در اخالق

 قائـل  حـال  عـین  در و )دارد وجـود  آن انجـام  بري عقالنی دالیل بهترین که دهیم انجام را کاري یعنی(
  .دارد اثر ایشان بر ما رفتار که کسانی تمامی منافع براي یکسان ارزش به شدن

 یـک  تفکـر  نتیجـه  کـه  ایـن  مـشاهده  بـا  شود همراه ییها  واقعیت با اگر است، عالی حرفه یک مهندسی
 در یافتن واقعیت سمت به سپس ،شود  می ترسیم کاغذ روي بر نقشه یک شکل به علم، کمک با شخص،
 افـزایش  بـه  ،کنـد   می ایجاد ... و خانه شغل، ،ها  انسان براي نهایت در و رود  می پیش انرژي و فلز و سنگ

 یـک  افتخـارات  بزرگتـرین  جـز  اعمـال  ایـن  ،افزایـد   مـی  زندگی رفاه بر و انجامد می زندگی در استاندارد
 همگـان  دیـد  معـرض  در و آشکار او کارهاي که است این مهندس یک بزرگ تعهد .شد خواهد مهندس

 خطـایش  پـذیرفتن  از توانـد  نمـی  او و است مشخص مرحله به مرحله مهندس یک اعمال .گیرد  می قرار
  .برود طفره

 بـا  تنگاتنگی رابطه ،گردد  می ارائه مهندسان توسط که تولیداتی خصوصاً و خدمات ارائه کمیت و کیفیت
 در کـه  ،نمایـد   مـی  ایفـاء  سـازمانی  و گروهی ،فردي سطوح در امروزي جوامع يها  انسان زندگی کیفیت
 یـی  فاجعـه  بـه  توانـد   مـی  پـذیري  مـسئولیت  و اجتمـاعی  و فـردي  ابعـاد  در اخالق نکردن لحاظ صورت
 زیـست  خـدمات  ارائـه  در اساسی نقش مهندسی، يها  فعالیت .شود منجر مختلف جهات از ناپذیر جبران

 و اطالعـات  فنـاوري  عـصر  بـه  رسـیدن  و صـنعتی  سنتی، جوامع از گذر .دارد انسانی جوامع به محیطی
  .است مهندسی يها فعالیت از زیادي بخش مرهون تکنولوژي،

 کنـار  در بایـد  کـه  ایـن  آن و اسـت  شـده  مطـرح  جهـان  در جدیـدي  رویکرد پیش، سال 40 از بیش از
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 و کـرد  فکـر  تـر  اخالقـی  و تـر   انسانی جهانی به اجتماعی، و طبیعی محیط در مهندسی و فنی مداخالت
  .کـرد  تعـدیل  را داشت ارزانی ها  انسان به را سعادت توان  می مادي و فنی مداخالت با صرفاً که این تصور

 مـدیران  کلیـه  و اسـت  شـده  تر رنگ پر اجتماعی و اخالقی انسانی، هاي تمسئولی از بحث دنیا در امروزه
 زیست محیط در نحوي به که کسانی کلیه و پیمانکاران پزشکان، مهندسان، اقتصادي، هاي بنگاه دولتی،

 اقـدامات  اجتمـاعی  و محیطی زیست پیامدهاي به نسبت تا اند  شده فراخوانده کنند می مداخله جامعه و
 زیـست  قابـل  غیـر  جهانی ما آینده جهان صورت، این غیر در .کنند مسئولیت احساس و بیاندیشند خود

 زیـست  شـرایط  رفـتن  میان از و ردهگست هاي نزاع و جامعه و زیست محیط فروپاشی خطر و شد خواهد
  .شد خواهد تر افزون روز به روز خاکی کره روي در بشر

 
  مسئولیت معانی .2
 .اسـت  اجبـاري  اخالقـی  لحـاظ  از ها  آن داد انجام که اعمال از نوعی .هستند وظیفه ها  مسئولیت :وظایف
 درسـتکاري  و عـدالت  بودن، وراستگ مانند است ضروري افراد همه از آن اجراي انتظار تعهدات، از بعضی

 گذاشـته  مـا  عهـده  بـر  یـا  پـذیریم   مـی  را نقـشی  که زمانی و هستند شغلی يها  مسئولیت دیگر تعهدات
 هـا   مـسئولیت  از دسـته  ایـن  جز بودن اي  حرفه و بودن کارمند مانند ییها  نقش .شوند  می ایجاد ،شود  می

 از دقیـق  و مـنظم  ازدیـدهاي ب بـر  مبنـی  ییهـا   مـسئولیت  نـاظر،  مهنـدس  یـک  اسـاس  همین بر .است
 .دارد ساختمانی يها کارگاه

 بـراي  عمومی هاي ظرفیت داشتن معناي به این .است بودن پاسخگو معناي به بودن مسئول :پاسخگویی
 معنـاي  بـه  اینکـه  ضـمن  است؛ اخالقی دالیل اساس بر عمل و درك ظرفیت شامل اخالقی عملکردهاي

 کـه  اسـت  آمـادگی  نـوعی  دیگر عبارت به .است وظایف ساختن برآورده چگونگی برابر در بودن پاسخگو
 صـورت  در .شـود  بازخواسـت  خاص طور به باالتر يها  موقعیت در افراد به عام، طور به دیگر افراد توسط

 عمـدي  خطاکـاري  .اهمـال  یـا  عمـدي  خطاکـاري  .گیرد  می خود به شکل دو خطاکاري پاسخگویی عدم
 کـسی  طـرف  از آن دادن انجـام  بـراي  و اسـت  بد دهیم  می انجام هآنچ دانیم  می که افتد  می اتفاق زمانی
 معنـی  بـه  خودسـري  .اسـت  کـردن  عمـل  سرانه خود خطاکاري این از نوعی ایم؛ نگرفته قرار فشار تحت

 ضعف علت به عمدي يها  خطاکاري دیگر .ستها  مسئولیت و شده شناخته خطرات آشکار گرفتن نادیده
 .کنـیم  نمـی  جدي تالش کافی اندازه به اینکه یا شویم  می ها وسوسه تسلیم صورت این در که است، اراده

 بـه  کافی دقت ها  مسئولیت ساختن برآورده در ناخواسته طور به که افتد  می اتفاق زمانی اهمال مقابل در
 دارد پیامـدهایی  چـه  دهـیم   می انجام آنچه دانستیم نمی خطا بروز زمان در است ممکن ،دهیم  مین خرج

  .گنجند می دسته این در ضعیف مهندسان .دانستیم می بایست می اما
 در و پذیرنـد  مـی  را وظایفـشان  کـه  هـستند  کـسانی  اخالقـی  لحاظ از ستایش شایان مهندسان :وجدان
 را درسـت  کـار  که کنند  می تالش هوشیارانه ها  آن ؛کنند  می عمل وجدان براساس ها  آن ساختن برآورده

 موفـق  درسـت  کـار  انجام در دشوار شرایط تحت حتی اغلب و بگیرند صحیحی تصمیمات و دهند انجام
 بیـشتري  وجـدان  بـا  زنـدگی  هـاي   زمینه برخی در است ممکن و نیست کامل کس هیچ البته .شوند  می

 .کرد عمل دیگر هاي نهزمی به نسبت
 آنچـه  و بپـسند  هم دیگران براي پسندي، می خود براي آنچه" که )ع(علی امیرمؤمنان فرمایش به توجه

 ،"شود رفتار تو با داري دوست که کن رفتار چنان دیگران با نپسند؛ دیگران براي پسندي نمی خود ايبر
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  .گیرد قرار مردم آحاد مساکن سازي کیفی جهت ناظران مهندسی خدمات ارائه سرلوحه تواند می
 

  شهرسازي و راه وزیر نامه .3
  مهندسی شئون و اي حرفه اخالق با ارتباط در آخوندي دکتر آقاي جناب یازدهم دولت

 مهندسـی  نظـام  سـازمان  مـدیره  هیـأت  انتخابات هفتمین هنگامه در و 1394 شهریورماه 17 تاریخ در
 جامعـه  بـه  خطـاب  اي  نامه در آخوندي دکتر آقاي جناب یازدهم دولت شهرسازي و راه وزیر ساختمان،
 المللـی   بـین  و ملـی  هـاي   طحسـ  در ایران مهندسان اجتماعی سرمایه افزایش اهمیت بر کشور مهندسی

 .نمودند تشریح را مهندسی شئون و اي حرفه اخالق اصل و تاکید
  :است آمده کشورادامه مهندسان به شهرسازي و راه وزیر آخوندي عباس نامه در
 

  تعالی بسمه
  عزیز مهندسان گرامی، همکاران
  برادران و خواهران

  ؛ادب عرض و سالم با
 نقـش  چنـین  هـم  .انـد   داشته آن نوسازي و کشور آبادانی و توسعه در بدیل بی نقشی مهندسان یقین به

 پیـروزي  تا مشروطه از پس اجتماعی و سیاسی تحوالت ایران، مدرن ملت - دولت استقرار در مهندسان
 پوشـی  چـشم  قابـل  غیـر  نیز اسالمی جمهوري پایداري و استقرار و مقدس دفاع دوران اسالمی، انقالب

 قـدرت  افزایش و ایران توسعه جهت در که شویم آماده باید تحریم از پس تسخ شرایط در اینک .است
 و اجتمـاعی  رفاه افزایش راه در داریم توان در آنچه و کنیم نقش ایفاي جهانی سطح در آن پذیري  رقابت

 در ایران مهندسان اجتماعی سرمایه افزایش گرو در اینها همه لیکن .بندیم بکار ایرانیان زندگی برگشت
 شـئون  و اي حرفـه  اخـالق  اصـل  نـویس  پـیش  پیوسـت  بـه  رو ایـن  از .است المللی  بین و ملی هاي  سطح

  .رسانم می عزیزان شما نظر و سمع به نظرخواهی جهت بودم کرده تهیه پیش سال چند که را مهندسی
 مـوثر  آن غنـاي  و مهندسان اجماع ایجاد جهت در تان  سازنده نظرهاي اظهار و شما فعال مشارکت یقینا

 معـدود  و کنـد  پیـدا  اجرایـی  ضمانت رسمی، دستورالعملی قالب در باید اصول این ادامه در .بود خواهد
  .گیرند قرار محکومیت و مواخذه مورد انتظامی سیستم در احتمالی عهدشکنان

  .نهیم بنا مستحکم اي پایه ایران در مهندسی اخالق اعتالي براي اتفاق به ترتیب بدین که امید
  

  آخوندي عباس -سپاس با
  شهرسازي و راه وزیر

17/06/1394  
 

  شهرسازي و راه وزیر نامه پیوست .4
  »مهندسی شئون و اي حرفه اخالق اصول « درباره
 اي  حرفـه  اخـالق  اصـول  الزامـات  مکلفنـد  4 مـاده  در مـذکور  اي  حرفه حقوقی و حقیقی مهندسان کلیه

 مهندسـان  سـایر  جامعـه،  کارفرمـا،  قبـال  در مهندسـی  اي  حرفـه  يهـا   فعالیت انجام در را زیر در مذکور
 ایـن  از یـک  هـر  رعایـت  عـدم  صورتیکه در .نمایند رعایت متبوع، مهندسی نظام يها  سازمان و اي  حرفه
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 انتظـامی  مجـازات  مـستوجب  خاطی فرد گردد ثالث اشخاص یا و کارفرما به زیان و ضرر موجب الزامات
 مجـازات  مـستوجب  وي اقـدام  چنانچـه  و شـد  دخواهـ  مجازات مربوط بخش در مندرج شرح به و است

 اصـول  از اي  پـاره  .شد خواهد پیگیري قضایی مراجع طریق از خاطی مهندس مجازات باشد، نیز کیفري
  :از عبارتند انحصار قید بدون است الزامی ها آن رعایت که اي حرفه اخالق
 مهندس استانداردهاي و ها  نامه   آیین با برابر و نیت حسن با را کارفرما قبال در خود تعهدات باید  .1

 یـا  و مهندسـی  شـده  پذیرفتـه  عـرف  اسـاس  بر مصوب استاندارد و نامه   آیین غیاب در و مصوب
  .دهد انجام نظیر المللی بین هاي نامه آیین

 اوسـت  کننده  استخدام یا کارفرما منافع با معارض بالقوه که مواردي تشخیص و وجود صورت در  .2
 کـار  شـروع  از قبـل  و کنـد  خـودداري  بایـد  شد خواهد معارض آنان منافع با بعدا که مواردي یا

  .بدهد ایشان به را کامل آگاهی
 آن در وي گـرفتن  قـرار  کـه  شـرایطی  مـورد  در خـود  کننـده   استخدام یا کارفرما به قبل از باید  .3

 آگـاهی  بکاهـد،  وي مهندسـی  خـدمات  کیفیت از با بگذارد اثر وي مهندسی قضاوت بر تواند  می
  .بدهد را زمال

 بوده صادق کند  می اعالم کارشناسی يها  گزارش طی که اظهاراتی در کارفرما، اسرار حفظ ضمن  .4
  .نکند کتمان را واقعیتی هیچ و

 موضـوع  زمینـه  در کـه  نمایـد  ابـراز  عمـومی  و علنـی  بـصورت  را خود تخصصی نظر زمانی تنها  .5
  .باشد داشته آن از یدقیق ارزیابی و داشته کافی اطالع و دانش اظهارنظر،

 اطالعـات  بایـد  شـد،  مطلع است مهندسی يها  مسئولیت و مقررات ناقض که مواردي از آینه هر  .6
 اقـدام  مقـررات  نـاقض  مـوارد  رفع جهت در و داده قرار کارفرما اختیار در مقتضی نحو به را خود

 نظـام  سـازمان  بـه  ار مراتـب  شـده  مـستعفی  کار از کار، ادامه بر کارفرما اصرار صورت در .نماید
  .دهد اطالع خود مهندسی

 موافقـت  بدون آورده دست به خود مهندسی خدمات ارائه جریان در که را اطالعاتی نیست مجاز  .7
 بـه  ملـزم  را وي قـانون  کـه  مـواقعی  در مگر نماید افشا یا منتشر خود کننده  استخدام یا کارفرما
  .نماید آن افشاي

 درسـتکارانه  غیـر  یـا  فریبکارانـه  مهندسـی  یـا  اقتـصادي  فعالیت به که شخصی دهد اجازه نباید  .8
  .کند استفاده سو وي متبوع حقوقی شخص یا وي نام از ورزد، می مبادرت

 مـورد  هـاي  طـرف  از دهـد  می انجام خود کننده  استخدام یا کارفرما براي را آن که کاري در نباید  .9
 امتیـازي  یـا  و وجه هرگونه کار آن در دخیل لعوام سایر یا ها  آن نمایندگان یا و کارفرما قرارداد

  .بپذیرد یا نموده دریافت یا درخواست غیرمستقیم یا مستقیم صورت به را
 کـه  دهـد  انجام نحوي به را خود کننده  استخدام یا مشتري یا کارفرما قبال در خود تعهد نباید  .10

  .آید وارد لطمه عمومی منافع به
 اقـدامی  هر از و نماید مراعات کامل بطور را خود مهندس ارانهمک معنوي مالکیت حقوق باید  .11

  .نماید پرهیز زند لطمهه آنان معنوي مالکیت حقوق به که
 حرفـه  صـاحبان  عـرف  نظر از که نماید رقابت نحوي به خود مهندس همکاران با نیست مجاز  .12

  .شود محسوب شرافتمندانه غیر رقابت مهندسی
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 ،اي  حرفـه  آبـروي  بـه  که کند تالش مستقیم غیر و مستقیم طور به یا دروغ، یا راست به نباید  .13
 دیگـري  مهنـدس  کار از یا کند وارد لطمه دیگري مهندس استخدامی وضعیت یا شغلی آینده

  .نماید مغرضانه و موهوم انتقادات
 شـخص  کارکنـان  یـا  شـرکا  یا خود اي  حرفه صالحیت یا مهندسی دانش میزان مورد در نباید  .14

 و بنمایـد  کننده گمراه یا آمیز مبالغه واقع، خالف اظهار کند  می کار آن در که مهندسی حقوقی
  .نماید منتشر تبلیغی هاي آگهی واقع برخالف یا

 اعـالم  بـوده  کـه  آنچه از بیش را قبلی مشاغل یا ها  پروژه در خود مسئولیت میزان نیست مجاز  .15
 درخواسـت  در کـه  را آنچـه  و کنـد  راقاغـ  هـا   آن تخصـصی  و فنی پیچیدگی مورد در یا نماید

 یـا  کننـدگان   اسـتخدام  مـورد  در نادرسـتی  مطالـب  حاوي نباید نماید  می اظهار خود استخدام
  .باشد اش قبلی کارهاي یا و شرکاء همکاران، مستخدمین،

 خود کارفرماي و خود بین مهندسی کار آوردن بدست براي را اي  واسطه هیچگونه نیست مجاز  .16
 .بدهـد  اي  وعـده  یـا  و بپـذیرد  تعهـدي  یـا  بپـذیرد،  را مبلغی نیست مجاز آن بابت زا و بپذیرد
  .است مستثنی قاعده این از وکالت و بازاریابی هاي موضوع

 بـه  را وجهـی  هیچگونـه  دولتـی  يهـا   دسـتگاه  ویژه به کارفرما از کار آوردن بدست براي نباید  .17
  .بنماید سیاسی یا حزبی کمک یا بدهد اي هوعد کار آن حفظ براي یا و بپردازد کارفرما عوامل

 طـرف  دو بـین  اختالفـی  مـوارد  در مهندسـی  کارشناس یا و حکم موقعیت در که مواردي در  .18
 تطمیـع  یـا  القائـات  تـاثیر  تحت نبایستی خود مهندسی اظهارنظرهاي در ،گیرد  می قرار دعوي

 که باشد کرده اعالم آشکارا اختالف هاي  طرف همه به قبال آنکه مگر گیرد قرار طرفین از یکی
  .باشد نموده اظهار موضوع در خود منافع همه و گوید می سخن ها آن از کدامیک طرفیت به
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