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 بسمه تعالی 
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 مقدمه

( 114) ماده «ف» بند و( 76) ماده ،1374مصوب  ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون( 14) و( 8) مواد اجراي در
 تنسیق در همکاري منظور به ، 1394و اصالحی  1375مصوب  ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون اجرایی نامه آئین
 ساماندهی و ها شهرستان اعضاي بااستان  سازمان بیشتر ارتباط و مهندسی خدمات حسن انجام بر نظارت و کنترل امور

 نظام سازمان نمایندگی دفاتر اداره و تشکیل نحوه نامه نظام اي، حرفه امور انتظام در مهندسان بیشتر چه هر مشارکت
 .گردد می تدوین زیر شرح به تابعه، هاي شهرستان در استان ساختمان مهندسی

 

توانند در سایر شهرهاي استان و همچنین در مناطق مختلف  می استان های سازمان : قانون:8ماده 

و تصویب وزیر راه و شهرسازي، در مرکز  شورای مرکزیشهرهاي بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد 

تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا  سازمان استانهاي مجاوري که در آنها استان

 در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند. سازمانبخشی از وظایف مستمر 
 

اي متشکل  بوده و داراي هیأت رئیسه سازماننماینده آن  سازمان استان قانون : هیأت مدیره 14ماده 

نامه اجرایی خواهد بود  آئین اي انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر بر

هیأت تأسیس نماید. تفویض اختیار  دفاتر نمایندگیو می تواند به تعداد الزم کمیسیون هاي تخصصی و 

. رئیس هیأت مدیره، ها و نمایندگی ها از مسئولیت آن هیأت نمی کاهد این کمیسیون  مدیره به

 شود. ان نیز محسوب میرئیس سازمان است
 

خود  تواند در جهت اجراي تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیاراتمی هیأت مدیره -76ماده 

تفویض نماید.  هیأت مدیرهرا در موارد معیّن و یا براي مدت محدود و معیّن به هر یک یا چند نفر از اعضاي 

هاي مربوط به دفاتر نامه رات و وظایف خود را به موجب نظامتواند قسمتی از اختیا می هیأت مدیرههمچنین 

نامه این نظام  هاي تابعه استان واگذار کند.هاي تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستان نمایندگی و کمیسیون

نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و  استانشورای انتظامی ها ممکن است در صورت قبول و تأیید 

شورای انتظامی هاي منعقد شده و ارسال پرونده به نامه مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقرسیدگی 

 جهت رسیدگی و صدور رأي باشد. استان
 

هاي اداري، استخدامی، مالی و نامه تهیه و تنظیم نظامآیین نامه اجرایی قانون:  114ف ماده  بند

نظام هاي ساختاري نامه دفاتر نمایندگی و سایر نظام هاي تخصصی ومعامالتی، تشکیالتی، کمیسیون

 .به طور همسان براي سراسر کشور ها مهندسی استان
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 تعاریف -1ماده 

 : رودمی کار به زیر  مشروح تعاریف در ماده این در نامبرده عبارات و واژگان ، نامه نظام این در
 1374 اسفندماه مصوب ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون :قانون-1-1
 بعدي  هاي اصالحیه و1375 ماه بهمن مصوب ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون اجرایی نامه آئین :نامه آئین -1-2

 .آن
  .ساختمان مهندسی نظام سازمانشوراي مرکزي  :مرکزی شورای -1-3
 .هااستان ساختمان مهندسی نظام سازمان :استان سازمان -1-4
  هااستان ساختمان مهندسی نظام سازمان مدیره هیأت :مدیره هیأت -1-5
 . هاي تابعهدر مرکز استان و شهرستان هااستان ساختمان مهندسی نظام سازمان نمایندگی دفتر :نمایندگی دفتر-1-6
نظامنامه نمایندگی از طریق روند مشروح در این  که به منظور اداره دفتر هیأتی :نمایندگیدفتر  اجرایی هیأت -1-7

  گردند. انتخاب می
 نمایندگی دفتر رئیس :دفتر رئیس -1-8
 نمایندگی دفتر رئیس نایب :دفتر رئیس نایب -1-9
 .مرکزي شوراي مصوب معامالتی و مالی نامه نظام با مطابق دار خزانه عامل :دار خزانه عامل -1-10
 ترافیک و برداري نقشه عمران، هاي مهندسی رشته شامل :عمران گروه -1-11
 مکانیک و برق تأسیساتهاي مهندسی  رشته شامل :تأسیسات گروه -1-12
 شهرسازي و معماري هاي مهندسی  رشته شامل :شهرسازی و معماری گروه -1-13
کار یا بدون پروانه اشتغال هکلیه اعضاي سازمان استان اعم از داراي پروانه اشتغال باعضای دفتر نمایندگی:  -1-14
 ها در حوزه دفتر نمایندگی شهرستان مربوطه باشد.محل اقامت آنکار که هب

 

 دفتر نمایندگی تأسیس نحوه -2 ماده

 هاي شهرستان در نمایندگی دفتر تأسیس به نسبت نامه، آئین( 76) ماده و قانون( 14) و( 8) مواد وفق تواند می مدیره هیأت

 ، در مرکز استان و در کالن شهرها به تعداد الزم، اقدام نماید.  استان تابعه

 

 نمایندگی دفتر ساختار -3 ماده

 6هاي مذکور در ماده در رشته معتبرمهندسی  کاربه اشتغال پروانه داراي اعضاي تعداد اساس بر نمایندگی تردف -3-1

 :شوند می تقسیم 2 و 1 درجه دو قانون به

 آن از تربیشو  معتبرمهندسی  کاربه اشتغال پروانه داراي عضو نفر 500 داراي که دفتري: 1 درجه نمایندگی دفتر -3-1-1

 .باشد
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 .باشد معتبر مهندسی کاربه اشتغال پروانه داراي عضو نفر 500 از کمتر داراي که دفتري: 2 درجه نمایندگی دفتر -3-1-2

نشانی مندرج در ظهر  مهندسی کارمالک محل اقامت اعضاي دفتر نمایندگی براي اشخاص داراي پروانه اشتغال به -3-2

نشانی اعالم شده در پرونده عضویت در سازمان  کار مهندسی ،به و براي اعضاي بدون پروانه اشتغالمذکور آخرین پروانه 

 استان است.

 اي عضو در آن حوزه باشد.عمده فعالیت حرفهاقامتگاه جایی محسوب میشود که  -3-2-1

درجه دفتر نمایندگی در ابتداي هر دوره آن هیأت اجرایی دفتر نمایندگی، تعیین و تا پایان آن دوره مالک عمل  -3-3

 خواهد بود. 

 

 نمایندگی دفتر تعیین هیأت اجرایی نحوه -4 ماده
کند، اما در هر گیري میاجرایی دفتر نمایندگی، تصمیم هیأت نحوه انتخابهیأت مدیره هر استان در خصوص  -4-1

 اجرایی ت مدیره مبنی بر برگزاري انتخابات براي تعیین هیأتأصورت نحوه اداره دفتر نمایندگی اعم از اینکه تصمیم هی
 نامه خواهد بود.دفتر نمایندگی یا انتخاب مستقیم توسط خود باشد بر اساس این نظام

هاي یک استان باید یکسان بوده و یکی از روش هاي هیأت اجرایی دفتر نمایندگی در کل شهرستاننحوه انتخاب  -4-2
ها به روش انتخاب مستقیم توان در بعضی از شهرستانانتخاب مستقیم توسط هیأت مدیره یا برگزاري انتخابات باشد و نمی

 و در مابقی به روش برگزاري انتخابات، عمل نمود.
 

 ت مدیره :أتقیم توسط هیانتخاب مس -4-3
نفر از هر یک از  1نفر از اعضاي واجد شرایط دفتر نمایندگی شامل  3: متشکل از  1دفتر نمایندگی درجه -4-3-1

 هاي عمران، معماري یا شهرسازي و تأسیسات به انتخاب هیات مدیره.گروه
 

 شود.هیأت مدیره، بعنوان مدیر دفتر منصوب می: یکی از اعضاي دفتر نمایندگی به انتخاب  2دفتر نمایندگی درجه  -4-4
 

 : اعضاي دفتر نمایندگیانتخاب توسط  – 4-5
نفر از هر یک از گروه هاي عمران،  1نفر از اعضاي واجد شرایط دفتر شامل  3: متشکل از 1دفتر نمایندگی درجه -4-5-1

ها نیز یک نفر بعنوان شوند، در هر یک از گروهمعماري یا شهرسازي و تأسیسات ار بین حائزین بیشترین رأي انتخاب می

 شود. البدل انتخاب میعضو علی

 در شهرها و محلهایی که از هر گروه به تعداد کافی نباشد حائزین بیشترین رأي جایگزین خواهد شد. -4-5-2
 

 نمایندگی دفتر ت اجراییأهی -5 ماده
باشد یا  مدیره صورت گرفتهتأ، از بین منتخبین اعم از اینکه انتخاب بصورت مستقیم توسط هی 1نمایندگی درجه  دفتردر 

توسط اعضاي دفتر نمایندگی انتخاب شده باشند، رئیس و یک نائب رئیس توسط هیأت مدیره براي یکسال انتخاب 
 شوند.می
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 نمایندگی اجرایی دفتر هیأتالزم  شرایط -6 ماده

بصورت مستقیم توسط هیأت مدیره صورت  ها، اعم از اینکه انتخاب آن1درجه  نمایندگیهیأت اجرایی دفتر کلیه اعضاي 
 گرفته باشد یا توسط اعضاي دفتر نمایندگی انتخاب شده باشند باید در تمام دوره عضویت داراي شرایط زیر باشند:

 
 6مهندسی ساختمان موضوع ماده  در یکی از رشته هاي اصلی 1 پایه معتبرمهندسی  کاربه پروانه اشتغال دارا بودن -6-1

 قانون.
تواند با حفظ ت مدیره میأ، هی 1 پایه مهندسی معتبر به کار پروانه اشتغالدر صورت عدم وجود داوطلب داراي -6-1-1

براي عضویت در  2هاي اصلی با پایه کلیه شرایط این ماده از اشخاص داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر در رشته 
 نمایندگی استفاده کند.  دفتر هیأت اجرایی

 زمان در مذکور قطعی يأر صدور زمان از سال 5 گذشت یا باالتر یا سه درجه قطعی انتظامی محکومیت نداشتن -6-2
 یا انتخاب توسط هیأت مدیره. داوطلبی درخواست تسلیم

 عدم اعتیاد به مواد مخدر .نداشتن فساد اخالقی و مالی و  -6-3
 .کیفري پیشینه نداشتن -6-4
البدل، عدم تصدي بازرس سازمان استان اعم از اصلی علیعضو اصلی یا  عضو اعم از عدم عضویت در هیأت مدیره -6-5

 .استان البدل، عدم عضویت در شوراي انتظامییا علی
 نداشتن هر گونه رابطه استخدامی با سازمان استان.  -6-6
ها، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و عدم هر گونه رابطه استخدامی با وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، شهرداري -6-7

 سایر مراجع صدور پروانه و عدم عضویت در شوراهاي اسالمی شهر و روستا.
 باشد.در صورت داشتن شرایط الزم، بالمانع می انتخاب مجدد براي هیأت نمایندگی،  -6-8
هر  هرگاه و است الزامینمایندگی  اجرایی دفتر هیأت در عضویت دوره تمام درنامه این نظام 6 ماده شرایط داشتن -6-9

عضو علی  حجر یا استعفاء ،، یا به دلیل فوتدهد دست از را مذکور شرایطهیأت اجرایی دفتر نمایندگی یک از اعضاي 
توسط هیأت مدیره نیز  عضو جایگزین واجد شرایط توسط ایشان ،  البدل جایگزین خواهد شد و در صورت انتخاب مستقیم

 انتخاب خواهد شد.
  باشد.نحوه احراز این ماده برعهده  هیأت مدیره می -6-11
 

 برگزاری انتخابات -7 ماده

ترتیبات و خواهد بود، کلیه جدید هیأت مدیره  صدور احکامماه پس از  6انتخابات هیأت دفتر نمایندگی حداکثر  -7-1
 نامه توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد. تشریفات و نحوه برگزاري انتخابات با رعایت قانون، آئین نامه و این نظام

 هاي دیگر انتخاب خواهد شد.البدل از گروهعلیعضو در صورت عدم داوطلبی در یک گروه، عضو اصلی و   -7-2
مشروط به داوطلب شدن اعضاي واجد شرایط حداقل در دو گروه و به  1درجه برگزاري انتخابات در دفتر نمایندگی  -7-3

نامه است و در صورت عدم داوطلبی در انتخابات به میزان الزم، این نظام 5و  4برابر تعداد الزم مطابق ماده  3تعداد 
 انتخاب هیأت اجرایی دفتر نمایندگی بطور مستقیم توسط هیأت مدیره انجام خواهد شد.
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 .هستنددر دفتر نمایندگی مربوطه  معتبر اعضاي داراي پروانه اشتغال بکار مهندسی اعضاي داراي حق رأي صرفاً -7-4
اجرایی دفتر نمایندگی با تصمیم هیأت مدیره برگزاري انتخابات باشد، هیأت  هیأت نحوه انتخابدر صورتی که  -7-5

نفر به  3نفر به انتخاب هیأت مدیره وظیفه برگزاري انتخابات را بعهده دارد، هیأتی متشکل از  5اجرایی انتخابات متشکل از 
یا  انتخابات اجرایی هیأت گیري،رأي مهخات از پسانتخاب هیأت مدیره وظیفه نظارت بر انتخابات را بعهده خواهند داشت.

 بین از هاگروه از یک هر در.  دننمای آراء شمارش به اقدام نظارت هیأت نظر زیر است موظفنمایندگان منتخب آنان 
 نتایج و شودمی تعیین گروه آن در البدلعلی و اصلی اعضاي اولویت، ترتیب به باشد بیشتر رأي داراي که کسانی

 . شودمی اعالم و امضاء نظارت دستگاه نمایندگان و انتخابات اجرایی هیأت اعضاي توسط و شده جلسهصورت گیريرأي
توانند اعتراض کتبی خود را بصورت مستند به همراه ادله الزم تسلیم روز پس از اعالم اولیه می 3داوطلبان حداکثر 

حداکثر سه روز پس از دریافت شکایت مکلف است نسبت به رسیدگی و  نظارت هیأتو  دبیرخانه سازمان استان نمایند
 . ها قطعی استاعالم نتیجه از طریق دبیرخانه سازمان اقدام نموده و نظر آن

 کشی، نتیجه را مشخص خواهد نمود. در صورت تساوي رأي بین دو یا چند داوطلب، در حضور هیأت نظارت قرعه -7-6
 

 : نمایندگی اجرایی دفتر هیأتاحکام اعضای  -8ماده 
توسط رئیس سازمان استان صادر  ،، رئیس ، نائب رئیس ، مدیر دفترهیأت اجرایی دفتر نمایندگیاحکام کلیه اعضاي 

 گردد. می
ساله و هیأت اجرایی دفتر نمایندگی احکام هیأت اجرایی دفتر نمایندگی که مستقیم توسط مدیره انتخاب شده اند یک-8-1

گردد. نامه است سه ساله صادر میاند بر اساس فرمتی متحدالشکل که پیوست این نظاماعضا انتخاب شدهکه توسط 
 هیأت مدیره جدید است. صدور احکامدرهرصورت احکام صادره حداکثر تا شش ماه پس از 

 

 نمایندگی دفتر فعالیت نحوه -9ماده 

 سازمان مدیره هیأت مصوبات و ها نامه ها، شیوه نامه نظام مربوطه، مقررات و قوانینکلیه  اساس بر نمایندگی دفتر -9-1
 رئیس یا مدیر .گردد می اداره دفتر مدیر یاهیأت اجرایی دفتر نمایندگی  توسط و استان سازمان رئیس نظر زیر استان،

 هیأت و تصمیم الزم اطالع جهت استان سازمان رئیس به ماهه دفتر عملکرد سه گزارش ارائه به ملزم نمایندگی دفتر

، نحوه، میزان و ساعات حضور هیأت اجرایی دفتر نمایندگی در هر دفتر بسته به شرایط هر استان و باشد می مدیره
 شهرستان توسط هیأت مدیره تصویب و به دفتر مربوطه ابالغ می گردد.

سازمان یا هیأت مدیره گزارش عملکرد درخواست رئیس رئیس دفتر یا مدیر دفتر موظف است در زمانهاي الزم به -9-2
 مقطعی دفتر خود را ارائه نماید.

نامه مالی و معامالتی اقدام خواهد شد اما در هر صورت، دار، مطابق نظامدر صورت ضرورت وجود عامل خزانه -9-3
نامه زمان آن تابع نظامباشد، نحوه صدور حکم و مدت هیأت اجرایی دفتر نمایندگی تواند از اعضاي دار نمیعامل خزانه
 باشد.مربوطه می
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  دفتر مدیر و نمایندگی اجرایی دفتر هیأت اختیارات و وظایف -10 ماده

 مدیره هیأتاند، صرفاً در چارچوب وظائف و اختیاراتی که توسط و مدیر دفتر موظفهیأت اجرایی دفتر نمایندگی  -10-1
 نامه، آئین و قانون کامل رعایت باها تفویض و ابالغ می شود به آن نامه آئین( 76) و قانون( 14) مواد استناد به استان

ي مصوب ها نامه نظام و سایر ها نامه ،شیوهي وزارت راه و شهرسازيها دستورالعمل و ها بخشنامه ساختمان، ملی مقررات
 عمل نمایند. شوراي مرکزي

 استان سازمان با دفتر مدیر و رئیس نائب توسط وي غیاب در و دفتر رئیس توسط نمایندگی دفتر مکاتبات کلیه -10-2
 .باشدمی پذیرامکان

رئیس دفتر نمایندگی یا مدیر دفتر مجاز به مکاتبه مستقیم و پاسخ به مکاتبات مراجع و ادارات دولتی، نهادهاي  -10-3
اساس مصوبه هیأت مدیره این اختیار  باشد، مگر اینکه برها و سایر مراجع صدور پروانه نمیعمومی غیر دولتی ، شهرداري

 در حدود مشخص به آنها تفویض شده باشد.

رئیس دفتر نمایندگی و مدیر دفتر در صورت اطالع از هر گونه تخلف اعضاي سازمان استان در حوزه فعالیت دفتر  -10-4
 .برساندنمایندگی، موظف است مراتب را کتبا به اطالع سازمان استان 

و مدیر دفتر مجاز به عقد قرارداد کار با کارکنان دفتر نمایندگی و سایر اشخاص هیأت اجرایی دفتر نمایندگی  -10-5
 باشد.حقیقی و حقوقی نمی

و مدیر دفتر مکلف به رعایت کامل نظام نامه مالی و معامالتی مصوب شوراي هیأت اجرایی دفتر نمایندگی  -10-6
 مرکزي هستند.

ت أرا به هی دفتر کارکنان خدمت پایان و کارگیري به پیشنهادو مدیر دفتر می توانند فتر نمایندگی هیأت اجرایی د -10-7
 مدیره تسلیم نماید.

بینی آن در بودجه هاي ساالنه دفتر نمایندگی را براي پیشاند، هزینهرئیس دفتر نمایندگی و مدیر دفتر موظف -10-8
 الم نماید.سازمان استان به هیأت مدیره پیشنهاد و اع

کارکنان ت مدیره را در خصوص نحوه فعالیت أاند، کلیه مصوبات هیرئیس دفتر نمایندگی یا مدیر دفتر موظف -10-9
 دفتر نمایندگی را به آنان ابالغ نماید. 

یا رئیس دفتر در انتهاي هر دوره تصدي، مکلف است نسبت به تهیه صورتجلسه هیأت اجرایی دفتر نمایندگی  -10-10
 دفتر جدید اقدام نماید. مدیریا هیأت اجرایی دفتر نمایندگی تحویل از 

 

 بودجه و حق الزحمه هیأت نمایندگی -11 ماده

توسط هیأت مدیره در بودجه  یا مدیر دفتر هیأت اجرایی دفتر نمایندگی کلیه هزینه هاي دفتر نمایندگی و حق الزحمه 
 االجراست.بینی و پس از تصویب مجمع عمومی الزمساالنه پیش
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 نمایندگی دفتردغام ا -12 ماده

، در صورت ادغام رعایت کلیه ترتیبات و نماید اقدام نمایندگی دفتردو یا چند  ادغامهر زمان نسبت به  تواند می مدیره هیأت

 تشکیل دفتر جدید الزامی است.نامه براي تشریفات این نظام

 

 البدلعلی عضو و جایگزینی نمایندگی اجرایی دفتر عزل هیأت -13 ماده

هیأت اجرایی دفتر یا کل هیأت اجرایی دفتر نمایندگی درصورت تشخیص هریک از اعضاي  تواند می مدیره هیأت

 نماید:را عزل و براساس شرایط ذیل نسبت به جایگزینی و ترمیم عمل نمایندگی 

، شخص یا اشخاص واجد شرایط را با باشد گرفته صورت مدیرههیأت  توسط مستقیم بصورتدر صورتیکه انتخاب  -13-1

 نامه براي مدت حداکثر یکسال انتخاب و جایگزین نماید.رعایت ترتیبات و تشریفات این نظام

البدل اقدام به جایگزینی عضو یا اعضاي علی، نسبت باشند شده انتخاب نمایندگی دفتر اعضاي توسط در صورتیکه -13-2

شده باشد، تا  3کمتر از  1در دفتر درجه هیأت اجرایی دفتر نمایندگی نماید، اگر با عزل اعضاي جدید نیز، تعداد اعضاي 

ایی هیأت اجرنامه براي ترمیم تعداد اعضاي پایان دوره نسبت به انتخاب مستقیم با رعایت ترتیبات و تشریفات این نظام

 اقدام نماید.دفتر نمایندگی 

یا  حجر یا استعفاء ،اعم از اینکه دلیل آن سلب شرایط، فوتهیأت اجرایی دفتر نمایندگی براي جایگزینی و ترمیم  -13-3

البدلی که بیشترین رأي را اخذ کرده باشد، علی عضو البدل گروه مربوطه و در مراحل بعديعلیعضو عزل باشد بدواً 

 خواهدشد.جایگزین 

 

 موارد سکوت -41 ماده

عمل  ) شوراي مرکزي( براساس نظر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختماننامه، این نظام در در موارد سکوت یا ابهام

 خواهدشد.

، پس از کسب نظرات و تأیید در هیأت  08/08/96  مورخ مرکزي شوراي 220 شماره جلسه در ماده 14 در نامه نظام این

  .رسید تصویببه (05/12/1394) اصالحی  نامهآیین 114بند ف ماده رئیسه شوراي مرکزي براساس اختیارات 


