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ن انتشـارات، بـه استحضـارتان    یـ ا يهـا  از اعتماد شما بـه کتـاب   ینشر پارسیا ضمن ارج نهادن و قدردان
و نشـر   يزسـا  مختلف آمـاده  يها ن انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهیند که همکاران اسار یم

انـد   کار بسته به یختۀ گرامیستۀ شما فرهیشا درخور و یارائۀ کتاب يو همت خود را برا یسع یکتاب، تمام
و  ییک کتاب خوب، هم از نظر محتوایندارد ستاا يها ند که از حداقلیرا ارائه نما ياند که اثر و تالش کرده

 شد.باآن، برخوردار  يختارساو  یت شکلیفیو هم از نظر ک یو فرهنگ یعلم يغنا
راد یل بروز احتماًز هم ابان اشکال، یکمتر با يارائۀ اثر يارات بران انتشیا يها تالش یرغم تمام یوجود، عل نیابا

ن انتشارت یگر، اید ينقص و اشکال دانست. ازسو توان الزاماً مبرّا از  یرا نم يچ اثریو اشکال در کار وجود دارد و ه
دارد از هر  ی، سعیگرام ز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگانیخود و ن یو اخالق يا بنابه تعهدات حرفه

منتشرة خـود   يها کتاب یلحتماً، ازهرگونه اشکال ایق فراخوان به خوانندگان گرامیژه از طریو ق ممکن، بهیطر
 د.یرفع نما يبعد يها شیرایها و و را در چاپ آنهاآگاه شده و 

اشکاالت، نواقص  بااب ن مطالعۀ کتیکه ح یم درصورتیتقاضا دار یختۀ گرامی، از شما فرهستارا ن یلذا درا 
د یـ ا خود کتاب انجـام داده  يد، اگر اصالحات را بر رویدر آن برخورد نمود ییا محتوای یشکل يرادهایا ایو 

انتشـارات،   بـا  ینۀ انتشارات پارسیا، پس از همـاهنگ یهز باشدة خود را  شیرایپس از اتمام مطالعه، کتاب و
د، لطـف کـرده   یـ ا ادداشـت نمـوده  ی يا برگۀ جداگانه يبر روز چنانچه اصالحات خود را ید، و نییل نماساار

د، ییل نماسال انتشارات پارسیا اریمیذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ا باا اسکن برگۀ مزبور را یعکس 
عـث هرچـه   باکتـاب اعمـال و اصـالح گـردد و      يبعد يها  شیرایها و و شده و در چاپ ین موارد بررسیتا ا
 آن گردد. يختارساو  ی، شکلیفیکتاب و ارتقاء سطح ک يرترشدن محتواباپر

منظـور   ختـه و گرانقـدر، بـه   ین عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهینشر پارسیا، ضمن ابراز امتنان از ا
شند، متناسـب  باکه اصالحات درست و بجا  ی، درصورتیو فرهنگ یعلم يو همکار ین همدلیر و تشکّر از ایتقد
ز از یـ شـدة آن و ن  ا چـاپ اصـالح  یاز همان کتاب و  يگری، نسخۀ دیرسم ادب و قدرشناس  صالحات، بهزان ایم با

که اصـالحات    ید، و درصورتینما یل مساتان اریه، به انتخاب خودتان، برایعنوان هد ر کتب منتشرة خود را بهسای
 ود.ش یر میز از زحمات شما تقدیکتاب ن يشند در مقدمۀ چاپ بعدبارگذار یتأث

شـما   يکارهـا  شنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه  یآورندگان کتاب، از هرگونه پ دین نشر پارسیا و پدیهمچن
ل بامانه و مشتاقانه اسـتق یآن صم یو علم یفیبهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح ک ستايزان در رایعز
  ند.ینما یم
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 ه نام خداوند سبحانب
 

 هایهو اَنشَاءکُم من االَرض و استَعمرکُم ف
 61ه یسوره هود آ

 

 ن بر گماشتیعمارت و آباد ساختن زم يد و برایکه شما را از خاك آفر ییاوست خدا
 ییمـان و خـرد روشـنا   ید و به نعمـت ا یکه انسان را از خاك آفر یکران خداوند بزرگیحمد و سپاس ب

که نظم و نظـام   یید. همان خداین را آباد نماین خود، زمیفه و جانشید و از او خواست به عنوان خلیبخش
ر در یرا به س یکه آدم ییرا در عالم وجود حاکم نمود و بقاء عالم خلقت را در گرو آن نظم قرار داد تا آنجا

  که: ن پرسش شگرفید، تا در پاسخ به ایفرما یه میآفاق و انفس توص
 

 من فُطور يتَرهل 
 : زرگ معترف گرددکهقت بیحقّن یبه ا
 افت نخواهد شد.یاز عالم وجود دراي  چ مرتبهیدر ه یقانون بی و ینظم بی از اخالل و یچ نشانیه

 است. ي، نظم، نظام و قانونمنديداریو پا يکه اساسا ً الزمه بقاء، ماندگار
که در کار  ه انسان را برآن داشته استشیهم ياعتقاد يها ال نظم عالم وجود و فطرت و آموزهکم

برخواردار و به کمال و  يد تا از نظم و نظامندیخود تفکر و تدبر نموده و آثار خود را چنان خلق نما
ن و یقرنهـا تضـم   يآثار او را بـرا  يکه ماندگار ستیده این ایک باشد و اینزد یالهاز نظم اي  به جلوه
گـر آثـار   یو د یباسـتان  يهـا و سـاختمانها   که سازه است نیشود و چن می موجب ندگان راین آیتحس

اسـت کـه معتـرف و معتقـد و      یسازندگاننشان دهنده تفکر طراحان و  یمانده همگ يدرخشان برجا
آنچنـان جاذبـه    يانـد و آثارشـان دارا   عامل به نظم و نظامندي و مقررات الهام گرفتـه از خلقـت بـوده   

ن آثـار خلـق   یمشاهده چن يبرا ین نقاط کره خاکیبه دورترکه مردمان اعصار رنج و مشقت سفر  ستیا
 ند.ینما یرا بر خود هموار نموده و م يا شده

اکـان،  یز آثـار ن ین برانگیها و جالل چشم نواز و تحسیبائیاما صد افسوس در عصر ما در کنار آن همه ز
کـه   آنها وجود دارد بطـوري در ساخت و ساز و نحوه بهره برداري، از  يزیو نظم گر ینظم بی از ییها نشانه

ز در زلزلـه،  یـ غم انگ يها یرانیها و و ب و هدر رفتن سرمایهیاین موضوع باعث گردیده تا مکرراً شاهد تخر
ها را در عصر حاضـر و   توجهی م و به همانگونه که آثار این بییطوفان، آتش سوزي و بارگذاري باش ،لیس

ل، بم و ورزقان، تهران، سرپل زهاب و.. در یا، رودبار، منجن زهرین، الر، طبس، بوئیر و کارزیق يدر شهرها
 پر عظمت است شاهد بوده و هستیم. يهایکه صاحب آن همه ماندگار ینیسرزم

، مقـاوم  يهمچون بازسـاز  ینیتحت عناو يسرسام آور يها نهیشاهد هز د مکرراًیامعه ما باچرا ج
م و بـه  یـ گذشتگان خود غافـل شـده ا   یمشباشد؟، چرا ما از  ینین چنیاهاي  و واژه ي، نوسازيساز

ل یگونه مسـا نیا اکه بهتر از ما ب یگرانیاز راه د االحسنَه تبِعونَ یفَم یمانه قرآن کریاستناد سخن حک
 .م؟یبر یاي نم اند توجهی نداریم و استفاده برخورد نموده

 
 



 
 
 

کیفیت  بی ضابطه و ي بیناهات شهرها با ساخت بیت و جذابین روند ناصحیح، مطلوبیمتاسفانه با ا
بهـره بـرداران و    ياً دلهادوام مستمرّ ي بیساختمانها یاز بین رفته و حوادث غم بار ناشی از فروپاش

 سازد. یم ین را تهیمسئول
ا یـ سـاختمان اح  یاعتبار مهندس تا شده یشیاند ت چارهین وضعیر ایین ضروري است نسبت به تغیبنابرا

ق ضـوابط شهرسـازي و مقـررات ملـی سـاختمان بـا       یـ مقید بودن به اعمـال دق  ن رسالت صرفاً بایکه ا شود
 قابـل  ،گـو  و پاسـخ ران آگاه یمدمجدانه و قاطع ت ین و با هدایمردم و مهندس نظر دقّتو  يریپذ مسئولیت

 است. یدسترسق حقّت
ـاختمانها   یطراحـ  يب بـرا و مجـرّ  متخصـص  يروید اذعان نمود نیبا ـارت س ـ  مـدرن و  ي، اجـرا و نظ   ر ویـ نظ یب
 يز براینن قاطع یبا در دسترس است و قوانیساخت و ساز مقاوم و مطلوب و ز ين و مقررات الزم برایقوان

طلبد تا با  ن ذیربط را مییکیفیت و خالف وجود دارد و فقط عزم مسئول یی ياز ساخت و سازها يریجلوگ
شکوفایی بناهاي بجا مانده از ادوار گذشته را استفاده از تواناییهاي تخصصی، نیروي انسانی و ابزار قانونی، 

تکرار کنند و شهرسازي شهرها به زیبایی جلوه کنند و ساختمانها بـه مانـدگارترین آثـار تبـدیل شـوند و      
  موجب سر زندگی شهر و آسایش شهروندان و آرامش خاطر مسئوالن را فراهم آورند.

ـ باید به ت ن محترمیو مهندسعزیز مردم  ست کها ضروري ت از ضـوابط و مقـررات سـاخت و سـاز     بعی
یـان مربوطـه از جملـه شـهرداریها و اعضـاي      وافر و شایسـته قائـل شـوند و از طـرف دیگـر متولّ      اهمیت

، محاسـبه،  یراد و نقصی را در کار طراحیدکوچکترین ایقانون شهرداري نبا 100و  99کمیسیونهاي مواد 
 مسـئولیت و  تعهـد نمایندکـه   ینادیده بگیرنـد و بایـد سـع    و نحوه استفاده از ساختمانها را اجرا و نظارت

 خود به مردم جامعه را به اثباط برسانند. ییگو و پاسخ يریپذ
هـاي مهندسـان سـاختمان، ادارات،     مسـئولیت در راستاي تشریح قانون و مقررات مربـوط وظـایف و   

یـا  مان بصورت تفکیک شـده و  مهندسان ساختفعالیت سازمانها و شهرداریها در خصوص نحوه مدیریت و 
دسـترس همگـان مخصوصـاً     مقررات الزم هر بحث یکجـا در ده است تا شده در این کتاب آمبندي  طبقه

ي دو در تدوین آن از قانون و مقررات متعدقرار داشته باشد ی ساخت و ساز هاي متولّ مهندسان و دستگاه
 بهره برده شده است. که قبالً ارائه شد

 ماحترا با تقدیم
 فهیخلعزت اله 

 
  



 

مقدمه

 

 
 

 نام خداوند متعالبه 
ت مهندسـی سـاختمان تـدوین شـده و از نظـر      وص نحوه مدیریکتاب با اطالعات جامع در خص نیا

 ربط ذي هايدر کنترل و نظارت دستگاه هاي مهندسان صنعت ساختمان و فعالیتدر تواند  می محتوي،
 ت ساخت و ساز، مورد استفاده قرار گیرد.و ارتقاء کیفیساختمان در امر مدیریت مهندسی 

و  ساختمان هاي مرتبط با وظایف مدیریت مهندسی نامه آیین ي از قوانین و آخرینحاوي مواد ضمناً
 .است مؤلفبرگرفته از مقررات مزبور توسط  فعالیت مهندسان ساختمان به همراه نکات

آنها در عرصـه  رح شده، تفاوت زیادي با عمل دهد اجراي بعضی از مقررات مط نکات ارائه شده نشان می
را مـورد بررسـی   ارائه شده دارند لذا ضرورت دارد متولّیان امر، نکات مدیریت مهندسی و احداث ساختمان 
در انتظـام بخشـی مـدیریت مهندسـی سـاختمان مـورد       تواننـد   مـی قرار دهند و درصورت قـانونی بـودن   

 برداري قرار دهند.  بهره
ن، یبـا اسـتنباط از قـوان   »پیشـنهاد «یـا  » نکتـه «شود مطالب ارایه شده به عنوان  می خاطرنشانمجدداً 
گرفته و صرفاً جهت اطالع عالقمندان عزیز از جمله اندیشمندان،  ها صورت ها، دستورالعمل نامه نیمقررات، آئ

ازند و در تصـحیح  بپردعنوان شده  تا به تفکّر به مطالبیان امر، مجریان و مهندسین و مردم عزیز است متولّ
 یا در اجراي صحیح آنها مساعی خود را معمول نمایند. 

ـا مراجعـه بـه آخـرین      بخش ساختمان و متقاضیان ساختمان مهندسان ومدیران در هر حال  سازي باید ب
 کسب اطالع نمایند. نها،شیوه عمل به آاز اصالحات قانون و مقررات و 

 :یده استبه شرح زیر تدوین گرد فصلاین کتاب در سه 
 مقررات نظام مهندسی ساختمان  يبند طبقه -1
 در حرفه مهندسی ساختمانفعالیت مقـررات  -2
 نظارت ساختمان و ظرفیت اشتغال مهندسانو اجرا ، طراحی هاي  مقررات صالحیت -3

نون تهیه اند که اوالً به استناد قا هایی در این کتاب آورده شده الزم به ذکر است آن قسم از دستورالعمل
اند و براي اطالع مهندسان و مسئوالن امر بسیار حائز اهمیت هستند و در ثانی در کتاب مبحث  و ابالغ شده

اند. و   دوم مقررات ملی ساختمان و یا در سایر مباحث یا در کتابهاي نظام مهندسی ساختمان نیامده
ساختمان استانها مورد استفاده  بصورت بخشنامه توسط وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسی

گیرند که در دسترس مهندسان بودنشان از ضروریات فعالیت در حرفه مهندسی ساختمان  قرار می
 باشند.  می

ــف   ــا اذعــان بــه امؤلّ و همچنــین از نظــر اســتناد بــه قــوانین و مقــررات   حاضــر کتــاب  نکــهیب
شـمندانه  یاند يهـا  یراهنمـائ و  يفکـر  دارد لـذا مسـاعدت    ازمند اصالح و تکمیلی، نها»هتنک«محتواي

نظــام مهندســی  نســازمامــدیران و کارشناســان وزارت راه و شهرســازي و ادارات کــل آن در اســتانها، 
شهرداریها سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور، کشور،  وزارتنهاي آن، ساختمان کشور و سازمان استا

به دیده  را رفع ایرادات آنو  تصحیحدر جهت را  کلیه صاحب نظران ارجمند و مردم عزیز مهندسان و و
تشـریح راهکارهـاي   قطعاً کمـک مفیـدي بـه    و   سپاسگزار خواهد بود ،پذیرفته، و با کمال امتنان  منّت

ال رفـتن فرهنـگ   قانونمنـدي مـدیریت مهندسـی سـاختمان و بـا     قانونی و شفاف سازي عملکردهـا و  
 ، در جامعه خواهد بود.  سازي ساختمان

 
 احترام:با  

  مهندس عزت اله خلیفه



 

 
 

 1348سال  مصوب مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان حقوقن کتاب مطابق با قانون یچاپ و نشر ا حقوقۀ یکلّ
گونه است. لذا هر پارسیابه نشر  تعلّقناشر محفوظ و منحصراً م ي، برا1350 مصوبآن  یینامۀ اجرا نییو آ

گر کتـب، مجـالت،   ین کتاب در دیر ایاشکال، نمودارها، جداول، تصاو از مطالب، یا قسمتیاستفاده از کل 
ل هـر  یاز کتاب به هر شکل از قب یا قسمتیز هر گونه استفاده از کل یگر، و نیها و موارد د تیات، ساینشر

، هـر  یکـ ی، نشر الکترونيبردار اف از کتاب، عکس يد یۀ پیپ از کتاب، تهی، اسکن، تاینوع چاپ، فتوکپ
ره بــدون اجـازة   یـ و غ يریا تصوی یل صوتیلم، فای، فيد يو  ي، ديد ی، سینترنتیصورت ا ار بهنوع انتش

و  یگرد قانونیپتحت  متخلفیناست، و  ز حرامیشرعاً ن بوده و یرقانونیممنوع و غ پارسیااز نشر  یکتب
 رند.یگ یقرار م ییقضا

ن، یچنـ  نیـ اف و موارد ا يد یا پیورد  لیصورت فا به پارسیااز کتب نشر  یچ کتابینکه هیتوجه به ابا 
پ، یاقدام به تا یتیکه هر سا یارائه نشده است، لذا درصورت ینترنتیت ایچ ساین انتشارات در هیتوسط ا

ا یت خود قرار داده و یرا در سا پارسیااز متن کتب نشر  یا قسمتید و کل یا موارد مشابه نمایاسکن و 
ت را به یادارة سا مسئولیتن انتشارات، که یا ینترنتیناسان امور اد، توسط کارشیاقدام به فروش آن نما

و درصورت مشخص شدن  یپردازند، بررس یها م تیسا يمحتوا یعهده دارند و به طور روزانه به بررس
ل یـ ، وکباشـد  مـی ز حرام ین یرمجاز و از نظر شرعیغ ین کار از نظر قانونینکه ای، ضمن اتخلّفهرگونه 

م یبـه جـرا   یدگیس رسـ ی(پلـ  س فتـا یپل، یق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالم یاز طر انتشارات یقانون
انجام  یکرده و ط متخلّفت ی، اقدام به مسدود نمودن سایر مراجع قانونیز سای) و نینترنتیو ا يا انهیرا

ۀ خسـارات  یقرار داده و کلّ ییو قضا یگرد قانونیپان را مورد ی، خاطییو اقدامات قضا یمراحل قانون
 گردد.  یاخذ م متخلّفن انتشارات از یارده به او

سو، اُفسـت از کتـب   یتال، چاپ ریجی، جزوه، چاپ دیۀ کپی، اقدام به تهیکه هر کتابفروش ین درصورتیهمچن
ـان  د، ضمن اطالعینموده و اقدام به فروش آن نما پارسیاانتشارات  ـات  یرس ـا    یکتابفروشـ  تخلّف ر یمزبـور بـه س

ـاد اسـالم   یـ ترم، از طرن محیهمکاران و موزع ۀ ناشـران، و انجمـن ناشـران    یـ ، اتحادیق وزارت فرهنـگ و ارش
 د.ینما یم تخلّف یخود از کتابفروش حقوق يفایاقدام به است ییو قضا یز مراجع قانونیو ن یدانشگاه

 راصلِ کتاب،ینسخۀ غ ي، استفاده و مطالعه از روتهیهد، فروش، یخر
 ز حرام است.ینو شرعاً  رمجازیغ یاز نظر قانون 

ل یـ از قب تخلّـف خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه    یاز خوانندگان گرام پارسیاانتشارات 
و  021 66484191 -2يهـا بـه شـماره   پارسـیا انتشارات  يها ق تلفـنیا از طـریمــوارد فـوق، مراتب را 

ا از یـ و  info@noavarpub.comل انتشـارات بـه آدرس   یمیق ایا از طریو  09123076748
ند، تا از ین انتشارات ابالغ نمایبه ا www.noavarpub.comت یتماس با ما در سا يق منویطر
عنـوان   ز بهید، و نیآ عمل به يریز خود خوانندگان محترم جلوگیدآورنده و نیناشر، پد حقوقع ییتض

 ند.یافت نمایه دریز هدین پارسیا، از کتب انتشارات یتشکّر و قدردان



 

 اول لفص
 ساختمانمهندسی   بندي مقررات حرفه طبقه

 این فصل شامل موارد زیر است: 
 مقدمه

بنـدي شـده    تشریح موادي از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بصورت طبقهاین فصل شامل 
بر حسب موضوع مواد قانون مزبور بوده و مضاف بر اینکه موادي از قوانین همسو، موضوعاتی از مقـررات  

هاي مرتبط با موضوع هر یک از مواد قانون، در ذیل هر یک از مواد یاد شده بـه   وابط و دستورالعملو ض
هایی از نظرات مؤلف آورده شده است تا ضمن اینکه مطالب مورد نیاز و اجرایـی هـر یـک از     همراه نکته

ه توضـیحات الزم  وظایف مورد نظر مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در یکجا ارایه شود بلک
هایی و پیشنهادهایی براي بعضی از موارد بیان شود تا ماهیت اجراي صحیح قـانون و مقـررات    طی نکته
 تر گردد. شفاف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :معادل کتابهاي  عبارت
 بکار برده شده است:مشروح مربوط  یر در معانیز يعبارتهادر این کتاب 

 سی و کنترل ساختمان.قانون نظام مهند قانون نظام مهندسی:
 .1374 مصوب  ساختمان و کنترل   یمهندس ام  نظ قانون  قانون:
 اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.نامه آیین اجرایی قانون: نامه آیین

 . يو شهرساز ساختمان   يها، بخشيو شهرساز ي، معماریو مهندس  یامور فن:  ساختمان  یمهندس
 .  ساختمان  یمهندس  نظامسازمان :  سازمان
 استان.  ساختمان   یمهندس نظامسازمان استان:  سازمان

 .  استان ساختمان   یمهندس نظامسازمان استان:   یمهندس ام  نظ
 استان.  ساختمان   یمهندس نظامسازمان :  یمهندس ام  نظ

 .  ی، تجربی، کاردانیکار مهندس به  اشتغال  پروانه اشتغال:  پروانه 
  .یاصل  يها با رشته مرتبط   يها رشته:  مرتبط  يها شتهر

  سـات ی، تاس یکیمکـان   سـات ی، تاس ، عمرانيمعمار شامل   یمهندس  یاصل يها رشته:  یاصل يها رشته
 ک. یو تراف  يبردار ، نقشه ي، شهرسازیبرق

 ها آمده: عناوینی که در فهرست
 که در موضوع آن بخش یا فصل آمده است.ها و..  نامه آیین وانین وموادي از ققانون و مقررات:  -1
 موادي از قانون یا قوانینی است که در موضوع آن بخش یا فصل آمده است.قانون: -2
 .باشند ر حد یک نظریه میدو با استنباط از قانون و مقررات جاري  مؤلفمورد نظر موارد نکته:  -3

 و کنترل ساختمان ینظام مهندس فیتعر
 : یقانون نظام مهندس 1ماده 

ـ    ینظام مهندس ف:یتعر هـا،   نامـه  نیو کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قـانون، مقـررات، آئ
ن یـ دن بـه اهـداف منظـور در ا   یکه در جهت رسـ  یو صنف يا ، حرفهیمهندس ّهاي تشکلاستانداردها و 

 شود. ین و به مورد اجراء گذاشته میقانون تدو
نامـه ظـرف    نین آئیموضوع مواد ا يدستورالعملها: ینظام مهندس ایی قانوناجر نامه آیین 123ماده 

ا ابهـام در نحـوه   یـ شود و در موارد سکوت  یو ابالغ م تهیه يله وزارت مسکن و شهرسازیماه به وس شش
 عمل خواهد شد. ير مسکن و شهرسازیمربوط طبق نظر وز يا دستورالعملهاینامه  نیاجرا با اعمال مواد آئ

 :نکته
 :قانون نظام مهندسی ساختمان تعریف

شود که  چنین استنباط میآید  که از تعریف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر می همانگونه
قـانون، مقـررات،   جـاري شـدن    بـا تشکلهاي مهندسی  هاي فعالیتدهی و سامان یافتن  ساماناز  منظور

 است. ساختمان صنعتي در زمینه توسعه ها، استانداردها نامه نیآئ
ت سـازمان نظـام مهندسـی بـه     توسط مـدیری  و کنترل ساختمان ینظام مهندساهداف قانون یعنی 

هاي حرفه مهندسـی سـاختمان، تولیـد کننـدگان،      تشکلّصحیح و نظامند صنفی توسط  فعالیتهمراه 



 19مهندسی ساختمان  بندي مقررات حرفه طبقه فصل اول: 

  یابد. قحقّت. کارگرانفروشندگان ابزار و مصالح و قطعات ساختمانی و 
 اي و صنفی اعم از: کلیه کارهاي حرفه، ین قانوندن به اهداف منظور در ایجهت رسدر بنابراین 

 استخراج یا تولید مصالح ساختمانی ـ 
 ساخت قطعات پیش ساخته ساختمانیـ 
 مصالح و ابزارالت ساختمانی کیفیت عرضه ـ 
 رعایت ضوابط شهرسازي و مقررات ملی ساختمان ـ 
 ساختمانها تیبا کیفطراحی، اجرا و نظارت بر اجراي ـ 

، 2ها در مواد متعدد از جمله مـواد   مسئولیتالبته این باید سازمان یافته و منسجم مدیریت شوند و 
 اند. این قانون نیز به وضوح آمده 40و  34، 32، 15

تسازمان نظام مهندسی ساختمان در مؤثر و کارا توسط ت اعمال مدیریالیفـوق  هاي ذکـر شـده    فع
 قشـرهاي مختلـف   فعالیتنظارت بر و تشکلهاي مهندسی ، هدایت دستگاههاي متعدد نگیمستلزم هماه
ت و شـامل   باشـد  مـی هسـتند،  و یـا مـرتبط بـا آن    شـاغل  در صـنعت سـاختمان   دیگري کـه   الیـهـاي   فع

ان، صنعتگران، دوایر مرتبط با تولیدات و استخراج مصـالح سـاختمانی، مهندسـان، کاردانـان و     گذار سرمایه
 .باشد میان و یا فعاالن عرضه مصالح و ابزارالت توسط صنوف کارگر

 یمهندسو کنترل قانون نظام  یمش هداف و خط ا
 ن قانون عبارتند از:یا یمش  اهداف و خط: یقانون نظام مهندس 2ماده 

 .يو شهرساز يدر معمار یاسالم يت و توسعه فرهنگ و ارزشهایتقو -1
 .يساختمان و شهرساز يدر بخشها یو مهندس یفن يها رفهق امور مربوط به مشاغل و حیتنس -2
 .در کشور یمهندس ين موجبات رشد و اعتالیتأم -3
ساختمان و  ینسبت به آن و مقررات مل یعموم یو رشد آگاه يو شهرساز يج اصول معماریترو -4
 .يور ش بهرهیافزا

 خدمات. يو نظارت بر حسن اجرا یت خدمات مهندسیفیباال بردن ک -5
 ن بخش.یها در ا صاحبان حرفه یدانش فن يارتقا -6
ش و یمناسب، آسا یده ، بهداشت، بهرهیمنینان از ایساختمان به منظور اطم یوضع مقررات مل -7

بـرداران از سـاختمانها و    ت از مردم بـه عنـوان بهـره   یو اجراء و کنترل آن در جهت حما يصرفه اقتصاد
و  يمنـابع مـواد و انـرژ    يور ش بهـره یو حفـظ و افـزا   یه و مسـتحدثات عمـوم  یـ و ابن يشـهر  يفضاها
 .یمل يها هیسرما

 .یخدمات مهندس يگذار متیق یم مبانیو تنظ تهیه -8
جـامع و   يو مفـاد طرحهـا   يساختمان، ضوابط و مقـررات شهرسـاز   یت مقررات ملیالزام به رعا -9
برداران و تمام  ن، بهرهیمهندس ها، سازندگان،ی، شهرداریدولت يها تمام دستگاه ياز سو يو هاد یلیتفص

ت ه روابط و یمرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کل حقوقیو  حقیقیاشخاص  الیـيهـا  فع 
 ّهـاي  تشـکل ها و ی، شـهردار يان وزارت مسکن و شهرسـاز یکامل م ينه همکاریآنها و فراهم ساختن زم

 و صنوف ساختمان. يا و حرفه یمهندس
 يو اجـرا  تهیـه در  یهـا و صـنوف سـاختمان    مهندسان و صاحبان حرفه يا جلب مشارکت حرفه -10



 کشور. یتوسعه و آبادان يها طرح

 :نکته

 قانون: 2توضیحاتی راجع به بندهاي دهگانه ماده 
که در مواد دیگر ایـن قـانون بـه روشـنی      فوق اهدافی هستند که طی انجام وظایفی 2ماده بندهاي 

 شود. بیشتر به شرح زیر ارایه میسازي  در این باره توضیحاتی براي شفافاند، باید به ثمر برسند  آمده

 :يو شهرساز يدر معمار یاسالم يت و توسعه فرهنگ و ارزشهایتقو -1
ی مستمر در متبلور ساختن فرهنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با مطالعات عمیق تخصص

و در مراجع  تهیهسازي شهرها، طرحهاي اجرایی، را و ارزشهاي اسالمی در معماري ساختمانها و در شهر
 ذیربط به تصویب برساند تا براي اجرا ابالغ شوند.

ضمناً در اجرا و در مدیریت مهندسی ساختمان این فرهنـگ را نیـز در بـین مهندسـان و مـردم بـا       
مایـد تـا   هـایی ارایـه ن   و بـا بیـان محسـنات، ارزشـهاي آنهـا را بـا تمثیـل       سـازي   تشریح، تبلیغ، شـفاف 

 ،ان و مهندسان با اشتیاق، عالقـه و اعتقـاد از ایـن نـوع معیارهـا و اسـتانداردهاي معمـاري       گذار سرمایه
ترین تکلیفی منحصر بفردو چنین مسئولیتی  مورد استفاده قرار دهند ها ساختماناستقبال و در طراحی 

ر این رابطه هیـات مـدیره   و دنظام مهندسی ساختمان نهاده شده است  سازمانبر عهده  است که قانون
قـانون   15مـاده   1نمایند باید براسـاس بنـد    که از شوراي مرکزي دریافت می سازمان استانها با تکالیفی

ریزي الزم را براي انجـام   اجرایی آن، برنامه نامه آیین 73ماده  1نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 
فرهنــگ و ارزشــهاي اســالمی در معمــاري  پژوهشــها و مطالعــات دائمــی در خصــوص روشــهاي ایجــاد

و در شهرسازي شهرها، به عمل آورده و نتایج را بعد از به تصویب رساندن در مراجع قانونی  ها ساختمان
 ذیربط به اجرا بگذارند. 

 :يساختمان و شهرساز يدر بخشها یو مهندس یفن يها ق امور مربوط به مشاغل و حرفهیتنس -2
اي مهندسان در بخشهاي ساختمان و شهرسـازي وظیفـه دیگـر سـازمان      مدیریت امور فنی و حرفه

اشـخاص   هـاي فنـی   مسـئولیت سازي  نظام مهندسی ساختمان است فلذا براي تسهیل و تسریع و شفاف
ذیدخل در امور فنی و اجرایی ساختمان الزم است که ضمن ایجاد همـاهنگی الزم بـا    حقوقیو  حقیقی

گیـري از   اندرکار نسبت به تدوین مقـررات اجرایـی اقـدام و بـا بهـره      دستگاههاي اداري و اجرایی دست
هاي مربوطه را در مدیریت امور فنی و مهندسـی سـاختمان    مسئولیتهاي ذیربط  هاي دستگاه توانمندي

 به اجرا بگذارد.
وسعتی به فراخناي کلیه ادارات و سـازمانها و   یو مهندس یفن يها ق امور مربوط به حرفهیتنسفلذا 

بـوده و سـازمان    يساختمان و شهرساز يدر بخشهاولیدکنندگان و کارگران و کاردانها و مهندسان و.. ت
هاي هماهنگی و همکاري آنان براي به ثمر رساندن  ی فراهم نمودن زمینهنظام مهندسی ساختمان متولّ

و کنتـرل  م مهندسـی  قـانون نظـا   35و  34و مـواد   15مـاده   9الی  3بندهاي وظایف محوله مندرج در 
  .وظایف مهندسان فراهم شودبراي انجام سهل تا بستر الزم  باشد میساختمان 

 :ردر کشو یمهندس ين موجبات رشد و اعتالیتأم -3
 ق شوند:حقّشود که موارد قانونی زیر م ق میحقّتوسعه فرهنگ مهندسی صنعت ساختمان زمانی م

 .هندسی ساختمانن فعالیت در حرفهء مشداي و بطور تمام وقت  حرفه -1
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 کارشناسان رسمی دادگستري و وکال. فعالیت مهندسان ساختمان مثلاي شدن  تک حرفه -2
 فعالیت مهندسان ساختمان مثل کارشناسان رسمی دادگستري و وکال.دقیق محل  تعیین -3
 ساختمانی. تخلّفاتضابط قضایی تلقی شدن مهندسان ناظر در مورد دستور قانونی رفع  -4
 رفع تخلّفات ساختمانی. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد 35ماده جراي دقیق ا -5
 ي داراي پروانه ساختمانیها ساختمانبه تخلفات 100و  99هاي مواد  ممانعت از ورود کمیسیون -6
 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر.. 12طبق ماده هاي غیر مجاز  احداث اعیانیتعقیب مجرمان  -7
 .گانه ساختمان با آزمون هاي هفت تامین نیاز بخشها و شهرها به مهندسان و کاردانان رشته -8
 هاي بدون استناد آنها. و حذف دورهو ارشد  1و  2برگزاري آزمون سراسري براي ارتقاي پایه به  -9

 ختمان.ممانعت از دخالت اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی تولید اعم از مصالح و احداث سا -10
طراحـی، اجـرا و    مسـئولیت ي دولتی و وابسته به دولـت چنانچـه   ها شرکتکلیه ادارات، سازمانها و 

اجرایی قانون نظـام   نامه آیین 15ماده نظارت بر ساختمانهاي اداره مربوطه را قانوناً بر عهده دارند، طبق 
 حقـوقی اي و تاسیس واحد  حرفه صالحیتمهندسی و کنترل ساختمان ملزم به تامین مهندسان داراي 

اي و بـدون   حرفـه  صـالحیت شـوند و بکـارگیري مهندسـان فاقـد         طراحی و نظارت یا اجراي ساختمان
سـازمان   حقوقیفنی جرم تلقی شود. ضمناً مهندسان ادارات فقط عضو واحد فنی  حقوقیتاسیس واحد 
مزبـور   نامـه  آیین 15ماده اي مشمول شان در خارج از اداره ممنوع باشد و سازمانه فعالیتخویش بوده و 

 ملزم به استفاده از طراحان، مجریان و ناظران بخش خصوصی باشند.  حقوقیتا زمان تاسیس واحد 
اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از تاسیس واحـد فنـی    نامه آیین 15ماده طبق  -11
اي طراحی، اجرا و نظارت بر کارهاي ساختمانی بر بایداند بنابراین شهرداریها  ساختمان منع شده حقوقی

بخش خصوصی استفاده خدمتی  حقوقیو  حقیقیي مشاور یا مجري و ناظر ها شرکتخویش از دفاتر و 
مهندسان و کاردانان شاغل در شـهرداریها و دهیاریهـا و.. در   فعالیت است  ضروريبنمایند توجه به اینکه 

 ا واسطه ممنوع است.خارج از شهرداریها و دهیاریها حتی ب
هـا و کارخانجـات    اداره صنعت و معدن و تجارت و اداره استاندارد و.. در زمـان تاسـیس کارگـاه    -12

کارفرمایان را ملـزم  ی بر حسب قانون و مقررات مربوطه، قاعدتاً بایدتولید مصالح، ابزار و قطعات ساختمان
مربـوط کـه داراي پروانـه اشـتغال باشـند و      اي  حرفـه  صـالحیت به استقرار کاردانها و مهندسـان داراي  

و سـپس نسـبت بـه    کننـد   فعالیت وقت تحت نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه  تمام
ها وکارخانجات  کارگاه ها وکارخانجات مذکور اقدام نمایند. و ضمناً کارفرمایان کارگاه صدور پروانه تاسیس

کـار مهندسـی) در    یا از مهندسان ذیصالح (داراي پروانه اشتغال به کاردانها وال موجود در اسرع وقت فع
 نمایند. مستقر  امور فنی تولیدات خود بطور تمام وقت

هاي اصـلی سـاختمانی توسـط سـازمان      نیاز استانها به تحصیالت کاردانی و مهندسی در رشته -13
ذیرش تـا سـقف مـذکور بـراي     و.. بـراي پـ   تحقیقاتنظام مهندسی ساختمان تعیین و به وزارت علوم و 

 د.ها و مؤسسات آموزشی اعالم شو دانشگاهصدور مجوز به 
توسط وزارت راه و شهرسازي تعیین و بـه وزارت  قاعدتاً باید هاي اصلی صنعت ساختمان  رشته -14
هاي دانشگاهی صنعت مذکور مطـابق بـا منـابع     و.. اعالم شود تا سر فصل دروس رشته تحقیقاتعلوم و 

بـر   را مسـئولیت قانون این  21ماده » و«هاي صنعت ساختمان باشد، که در این رابطه بند  هدرسی رشت
 .نیز گذاشته استعهده شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسی ساختمان 



قـانون نظـام مهندسـی و     15مـاده   2بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها طبـق بنـد   
هـاي مـدون و    اجرایی آن، باید بـا تـدوین برنامـه    نامه آیین 73ه ماد 2کنترل ساختمان و همچنین بند 

 زمانبندي شده، نسبت به تامین اهداف این بند از قانون، اقدام نمایند.

ساختمان  ینسبت به آن و مقررات مل یعموم یو رشد آگاه يو شهرساز يج اصول معماریترو -4
   :يور ش بهرهیو افزا

 وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر پایه دو اصل زیر است:، ماده این  9طبق این بند و بند 
  (مقررات محاسبات و طراحی فنی ساختمانها) رعایت مقررات ملی ساختمان الف:

 )شهرها ضوابط شهرسازي (مقررات طرحهاي هادي یا جامع و تفصیلیرعایت  ب:
ردانان و کارگران و تولیدات مصالح مهندسان و کافعالیت بنابراین براي تامین نظر دو اصل فوق، باید 

 و قطعات و ابزارآالت ساختمانی باید تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان باشند.
 به چنین اهدافی مستلزم وجود دو عزم متقن زیر است: یابی دست لذا

ا باید ها ر مسئولیتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و مهندسان متبوعه، این  هیات -1
مـذکور   مسئولیتبه عنوان یک وظیفه قانونی خویش درك و با تمام وجود آنها را پذیرفته و از حریم دو 

در طراحی، اجرا و نظارت ساختمانها ضمن رعایت دقیق از  و ضوابط شهرسازي) (مقررات ملی ساختمان
 آنها دفاع نمایند.

و..  100و  99هاي مـواد   استانها و کمیسیون شهرداریها، استانداریها، ادارات کل راه و شهرسازي -2
ی مطالعه، طراحی، تصویب و کنترل اجراي ضوابط شهرسازي هستند نقض آنهـا را نـه تنهـا بـا     که متولّ

پذیرند بلکه رعایت آنها را از همه اقشار جامعه اعم از مسـئولین و مهندسـین و..   باي نباید  هیچ مالحظه
و نقض آنها، برخورد قانونی نمایند(به عنوان جرم مورد نظر قـانون  توجهی  بی مطالبه و درصورت هرگونه

 تعاریف محدوده و حریم شهر و روستاو..).
شدن بستر الزم براي اجراي قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سـازمان  ماده بدیهی است با آ

ـ      نظام مهندسی ساختمان باید با ارایه آموزش ا انتشـار مقـاالت و   هـاي الزم اعـم از سـمعی و بصـري و ب
کـه قسـمت اعظمـی از     ها و نشریاتی نسبت به ترویج فرهنگ متابعـت از قـانون نظـام مهندسـی     کتابچه

نشینی است اقدام و در اعمال ضـوابط شهرسـازي و مقـررات ملـی سـاختمان بـا احسـاس         فرهنگ شهر
ابل اقدام بـوده و در ایـن   اقدام نماید و بدین طریق، ترویج به سهولت نیز ق دقّتو با جدیت و  مسئولیت

 10و  9 ،5، 4، 3رابطه هیات مدیره سازمان سازمان نظام مهندسی سـاختمان اسـتانها طبـق بنـدهاي     
مـاده   10و  9 ،5، 4، 3قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین به استناد بنـدهاي   15ماده 

نسبت به تامین اهـداف   مصوبون و هاي مد دارند تا با تدوین برنامه مسئولیتاجرایی آن،  نامه آیین 73
 این بند از قانون اقدام نمایند.

 مذکور: خدمات يو نظارت بر حسن اجرا یت خدمات مهندسیفیباال بردن ک -5
ارایه کیفی خدمات مهندسی بستگی به سطح علمی، تخصصی و تجربی مهندسـان دارد و از طـرف   

اصـول اخالقـی و مـردم داري مهندسـان بایـد سـازمان نظـام         و تعهدل به اي با توص حرفهفعالیت دیگر 
گـذار سـاعی و کـاردان،     مهندسی سـاختمان را بـه جایگـاه ارزشـی واال برسـاند تـا بـه عنـوان خـدمت         

مندي جامعه را بدست آورد بنابراین باال رفتن کیفیت خدمات مهندسی مبتنی بر تجارب علمی،  رضایت
ــ ــدی و تخصص ندســان از یــک طــرف و از طــرف دیگــر وظیفــه منــدي و  اي مه ات اخالقــی حرفــهتعه
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 شان نسبت به وظایف قانونی، اهداف این قانون است. اتتعهدپذیري و پاسخگو بودن به  مسئولیت
پذیري مسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان در انجـام قـانون    مسئولیتات فوق تعهد در انجام

خگو بودن در تامین کیفیت خدمات مطلوب مهندسی نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین پاس
ساختمان، نقش اساسی در مدیریت مزبور براي تامین اهداف این قانون داردکـه بایـد در ایـن خصـوص     
وزارت راه و شهرسازي و شوراي مرکـزي نظـام مهندسـی سـاختمان بطـور مسـتمر در بهینـه نمـودن         

گـو بـودن،    پذیري و پاسخ مسئولیتمندي، نظامند،  فههاي هیات مدیره سازمان استانها براي وظی فعالیت
 تی تدوین و اعمال نمایند. هاي جامع و حاکمی برنامه

مـاده   6و  5، 4، 3در این رابطه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها طبق بندهاي 
  نامه آیین 73ماده ر هاي همان بندها د قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین به شماره 15

نسبت بـه تـامین اهـداف ایـن بنـد از       مصوبهاي مدون و  دارند تا با تدوین برنامه مسئولیتآن،  اجرایی
 قانون اقدام نمایند.

 صنعت ساختمان: يها حرفه صاحبان یدانش فن يارتقا -6
ینی را ارایـه  رشد شتابان علم موجب توسعه و دگرگونی مستمر تکنولوژي هر آیینه دستاوردهاي نـو 

نماید فلذا اوالً به روز رسانی و بهینه نمودن دانش مهندسان و در ثانی ارایه علوم و فنون نوین جدید  می
به مهندسان، وظیفه خطیري است که باید در سرلوحه سازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور قـرار      

 گیرد.
ایجـاد ارتبـاط تنگاتنـگ بـا      بـه سازمان مذکور ضروري است کـه نسـبت    مسئولیتاین  قّحقّبراي ت
عالی داخل و خارج از کشور اقدام نماید تا مهندسان به آخرین اطالعات علمی  ها و مراکز آموزش دانشگاه

ترین حالت ممکنه، تدوین و تصویب قـانون   آل ط شوند و در ایدهو تخصصی بخش صنعت ساختمان مسلّ
ختمان و وزارت راه و شهرسازي اسـت، تـا بـا    هاي فنی مربوط به صنعت سا براي تجمیع دانشکده خاص

هاي علمی توام با عمل نسبت به کاربردي نمودن اطالعات علمی مهندسان  ایجاد فرصت مناسب آموزش
ترین حالت اینکه با تاسیس مؤسسات آموزشی و پژوهشی، اطالعـات علمـی و فنـی     اقدام شود و حداقل

بـه مهندسـان بطـور مسـتمر     علوم و فنون جدید مهندسان را به صورت ضمن خدمت، نسبت به انتقال 
 7و  3در این رابطه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی سـاختمان اسـتانها طبـق بنـدهاي     اقدام کند و 

 نامـه  آیین 73ماده  33، 32، 7، 3قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بندهاي  15ماده 
دارنـد تـا بـا تـدوین      مسـئولیت قانون مزبور  21ماده م  ،اجرایی آن و شوراي مرکزي براساس بندهاي و

 نسبت به تامین اهداف بند صدرالذکر اقدام نمایند. مصوبهاي مدون و  برنامه
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازي و  36ماده که طبق  ضمناً از آنجایی

گام باشـند لـذا ضروریسـت کـه سـازمان مـذکور       شهرداریها باید با سازمان نظام مهندسی ساختمان هم
نسبت به هماهنگی و جلب همکاري مسئولین ادارات مزبور براي انجام امور آموزشـی و ارتقـاء فرهنـگ    

  شهر نشینی با رویکرد رعایت ضوابط شهرسازي و مقررات ملی ساختمان و... اقدام نماید.



ش یمناسب، آسـا  یده ، بهداشت، بهرهیمنینان از ایساختمان به منظور اطم یوضع مقررات مل -7
برداران از ساختمانها  ت از مردم به عنوان بهرهیو اجراء و کنترل آن در جهت حما يو صرفه اقتصاد

و  يمنـابع مـواد و انـرژ    يور ش بهرهیو حفظ و افزا یه و مستحدثات عمومیو ابن يشهر يو فضاها
 :یمل يها هیسرما

مناسـب،   یده ، بهداشت، بهرهیمنینان از ایان به منظور اطمساختم یوضع مقررات ملکه  از آنجایی
بـرداران از   ت از مـردم بـه عنـوان بهـره    یـ و اجراء و کنتـرل آن در جهـت حما   يش و صرفه اقتصادیآسا

منـابع مـواد و    يور ش بهـره یو حفـظ و افـزا   یه و مستحدثات عمـوم یو ابن يشهر يساختمانها و فضاها
قانون جزو وظایف وزارت راه و شهرسازي است لذا سازمان نظام  33ه مادطبق  یمل يها هیو سرما يانرژ

 21مـاده   م ، ح، ز، ه، ، پیشنهادات خود را طبق بنـدهاي الـف  مسئولیتتواند در راستا این  مهندسی می
اجرایی آن به تایید شوراي مرکزي رسـانده و   نامه آیین 73ماده  36این قانون و همچنین به استناد بند 

 ب به وزارت راه و شهرسازي ارایه نماید. براي تصوی

 :یخدمات مهندس يگذار متیق یم مبانیو تنظ تهیه -8
ان ساختمان با سازمان نظام مهندسـی  خدمات مهندس يگذار متیق یم مبانیو تنظ تهیه مسئولیت

بـه وزارت  ساختمان بوده که با مطالعه و بررسی و تدوین و بعد از تایید شوراي مرکزي براي اقدام بعدي 
 شود.  راه و شهرسازي ارایه می

 73مـاده   15قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند  15ماده  15در این رابطه براساس بند 
و تنظـیم مبـانی    تهیـه  مسـئولیت اجرایی آن قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان اسـتانها   نامه آیین
 نظـر  دقّـت در هر سال باید به موقع به این امر مهم و بـا  گذاري استان خویش را بر عهده دارندکه  قیمت

 الزحمه عادالنه مهندسان اهتمام ورزند.  حقّکامل براي تامین 
 یخـدمات مهندسـ   يگـذار  متیقمبانی  تهیههاي مدیران دست اندرکار نظر دقّتیکی از توجهات و 

، ارزشـهاي معمـاري اسـالمی و    باید این باشد که مهندسان را به طراحی بهینه و منطبق با صنعت نوین
ضوابط شهرسازي و مجریان را به احداث ساختمان براساس مشخصات فنی طراحی شده و ناظران را بـه  

الزم و مکفی به هر  حقوقو  حقّها هدایت کند با تامین  نظارت مستمر بر کیفیت ساخت و اجراي نقشه
 مسئول.  یک از مهندسین ذي

گیـرد   ان براي تامین درآمد مهندسان بطور ساالنه صورت میگذاري خدمات مهندسی ساختم ارزش
شود و هیچ ارزش قابل قبولی بـراي نظـارت    ولی ارزش متفاوتی در طراحی سنتی با مدرن مشاهده نمی

 ناظران و چند پیشه بـودن آنهـا  اي  شود و فرض بر بازدید دوره مالحظه نمی مستمر بر اجراي ساختمانها
 دارد.  شودکه جاي بررسی نهاده می

جـامع و   يو مفاد طرحهـا  يساختمان، ضوابط و مقررات شهرساز یت مقررات ملیالزام به رعا -9
بـرداران   ن، بهرهیها، سازندگان، مهندسی، شهرداریدولت يها تمام دستگاه ياز سو يو هاد یلیتفص

ـ مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کل حقوقیو  حقیقیو تمام اشخاص  و  ه روابـط ی
ـ کامـل م  ينـه همکـار  یآنها و فـراهم سـاختن زم   يها فعالیت ، يان وزارت مسـکن و شهرسـاز  ی
 و صنوف ساختمان. يا حرفه و یمهندس ّهاي تشکلها و یشهردار
ق اهداف قانون نظام مهندسـی و کنتـرل   حقّسازمان نظام مهندسی ساختمان براي تفعالیت اهداف 

ق اهداف این بند تدوین و حقّهایی را در جهت ت ه، لذا باید برنامهساختمان عمدتاً در این بند بیان گردید
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را به یک دیدگاه اجتمـاعی و  » ضوابط شهرسازي«و » مقررات ملی ساختمان«به اجرا بگذارد که رعایت 
ها و کلیه اشـخاص   فرهنگی و اجرایی تبدیل کند تا عموم مردم، مهندسان، مسئولین و کارکنان دستگاه

آنهـا را  » ضـوابط شهرسـازي  «و» مقـررات ملـی سـاختمان   «ا اعتقاد راسخ به رعایت ب حقوقیو  حقیقی
مـاده  استانها باید براسـاس   نظام مهندسی ساختمان که در این رابطه سازمانپذیرفته و به اجرا بگذارند.

 9 ،5 ،4قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان و بنـدهاي    34ماده و  15ماده  9 ،5 ،4بندهاي و  33
 اقدام مؤثري را معمول دارند.اجرایی قانون  نامه آیین

 يو اجـرا  تهیـه در  یها و صنوف سـاختمان  مهندسان و صاحبان حرفه يا مشارکت حرفه بجل -10
 کشور. یتوسعه و آبادان يطرحها

بودن سازمان نظـام مهندسـی سـاختمان را    ، تخصص و تجربه گرا یکی از وظایفی که مهندس مدار 
 است که: کند، این تدایی می

اي در هر رشته و در هر درجه مهندسی را شناسایی کند و  اوالً مهندسان متخصص و کارآمد و حرفه
ها را در مواقع مورد لزوم به مراجع ذیربط و مسـئولین و متولیـان طرحهـاي     مندي از این توانمندي بهره

ه عمل آورند. در این رابطـه  توسعه عمران کشور معرفی نماید تا از تخصص و دانش آنها استفاده بهینه ب
اجرایـی قـانون    نامـه  آیـین  73ماده  10قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند  15ماده  10بند 

 اند. اقدامات را روشن ساخته اینگونهمذکور، تکلیف 
فـراهم   ،تـرین موضـوع   ق مهندسان ساختمان، اصلیموفّفعالیت ثانیاً براي ایجاد زمینه مطلوب براي 

استاندارد و هماهنگی ادارات، سـازمانهاي نظـارتی و اجرایـی بـراي     و مصالح  امکانات، وسایل، ابزار شدن
 که ضروري هستند عبارتند از: هایی اختمان است از جمله هماهنگیهمکاري و مساعدت به مهندسان س

صنعت، معدن  ي و اداره کلها و کارخانجات تولید ها، مجامع امور صنفی، کارگاه هماهنگی با اتحادیه
اي و.. شــهرداریها، دهیاریهــا، بخشــداریها،  ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه و تجــارت، اداره اســتاندارد،

 .باشد می فرمانداریها، استانداریها، ادارات کل راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و..
ي فنی و مهندسی ساختمانها کیفی نموده، به اجرا ها امور اجرایی ساختمان را بهینه و این هماهنگی

یده، و توجه هر چه بیشتر مهندسان را اي مهندسان ثبات و حاکمیت بخش حرفهفعالیت کمک کرده، به 
انون و تـر قـ   سان را براي رعایت هر چه دقیقمعطوف ساخته و مهند ،هاي مربوطه مسئولیتبه وظایف و 

و ایراد فنی و شهرسازي  تخلّفاتها را از بروز م ساخته و ساختمان، مصمات خویشتعهدمقررات در انجام 
 خواهد داشت.اساسی و جزئی مصون 

 مهندسان در آن عضویتو شرایط  ساختمان یتاسیس سازمان نظام مهندس

 امـور  انتظـام  در مهندسـان  تـر عیوسـ  چـه  هـر  مشـارکت  نیتأم يبرا: ینظام مهندس قانون 3ماده 
 پس نیا از که ساختمان یمهندس نظام سازمان کشور سطح در قانون نیا اهداف قحقّت و خود يا حرفه
 نظـام  سـازمان  نـام  بـه  سـازمان  کیـ  اسـتان  هـر  در و شود یم خوانده سازمان اختصار به قانون نیا در

 ادیـ  طیشـرا  قطبـ  شـود،  یم دهینام استان سازمان اختصار به پس نیا از که استان ساختمان یمهندس
 تـابع  و بـوده  یانتفاع ریغ شده ادی ينهاسازما. شود یم سیتأس آن ییاجرا نامه نیآئ و قانون نیا در شده
 .باشند یم یرانتفاعیغ مؤسسات بر حاکم یعموم مقررات و نیقوان

  مهندسان عتریوس چه هر مشارکت نیتأم منظور به :ینظام مهندس قانون اجرایی نامه آیین 41ماده 


