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 1383.04.22تاریخ : 

 وزارت کشور -ریزی کشور زارت مسکن وشهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامهو

 مورخ 481.100.02بنا به پیشنهاد مشترک شماره  1383.4.17هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 ( قانون نظام33های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده )وزارتخانه 1382.2.6

 نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیرـ آیین 1374مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب

 :تصویب نمود

 

 ( قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان33نامه اجرایی ماده )آیین

 فصل اول ـ تعاریف

 :رونداصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می- 1ماده 

 نامه( آیین9) : هرگونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق مادهدفتر مهندسی

 .مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشداجرایی قانون نظام

 ، کاردانهای فنی و معماران: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسیشخص حقیقی

 .باشنداشتغال به کار کاردانی یا تجربی میتجربی دارای پروانه

 ان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات، سازم، مؤسسه: شرکتشخص حقوقی

 پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و، دارایمهندسی

 .شهرسازی باشد

 

 فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

 ، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهامقررات ملی ساختمان - 2ماده 



 برداری و نگهداری ساختمانها در جهت، اجرا، بهره، محاسبهرطراحیاست که باید د

 ، حفاظت محیط زیست و، صرفه اقتصادی،آسایشدهی مناسب، بهره، بهداشتتأمین ایمنی

 .های ملی رعایتشودجویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایهصرفه

 االجرا در سراسر کشورمقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزم - 3ماده 

 ، احداث بنا،تغییر در کاربری بنایعملیات ساختمانی نظیر تخریباست و بر هر گونه

 .باشدموجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بناحاکم می

 مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت - 4ماده 

 ،، اداریرداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونیب،اجرا، بهره، محاسبهطراحی

 .است، بهداشتی و نظایر آن، آموزشی، عمومیتجاری

 ،در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب -تبصره 

 ( مالک عمل خواهندربطمنابع معتبر )به طورترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی

 .بود

 

 

 فصل سوم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

 های هفتگانهبه منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته - 5ماده 

 ،ها از جمله معماریساختمان و در جهتارایه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی

 ا دفاتر مهندسی طراحیاشخاص حقوقی ی، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسطسازه

 .، به عنوان طراح تهیه گرددساختمانی صالحیتدار دارای پروانه اشتغال

 ، وزارت مسکن وبرای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال - 1تبصره 

 .تهیه و ابالغ دستورالعمل الزم اقدام خواهد نمودشهرسازی نسبت به

 توانند دفتر مهندسیپروانه اشتغال به کار مهندسی می اشخاص حقیقی دارنده - 2تبصره 

 طراحی تشکیلدهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز

 .اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنندفعالیت دریافت نمایند و در محل

 سی طراحی ساختمان باید دارای، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهنداشخاص حقوقی - 6ماده 

 کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق باپروانه اشتغال به

 دارانجام خدمات براساس دستورالعملنمایند عهدهقراردادی که با مالک منعقد می



 .ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود

 هایی راصدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشهشهرداریها و سایر مراجع  - 7ماده 

 ، یا مسؤولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آناشخاص حقوقیبپذیرند که توسط

 .امضا و مهر شده استدر حدود صالحیت و ظرفیت مربوط

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات - 8ماده 

 باشد و درصورت مشاهده تخلف باید مراتبقوقی ودفاتر مهندسی طراحی ساختمان میاشخاص ح

 ، سازمان مسکن ورا حسب مورد برای رسیدگی واتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان

 نماید. درصورت احراز هرگونهربط اعالمشهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذی

 .پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت ، برخورد انضباطی تا حد ابطالتخلف

 

 فصل چهارم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

 کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای - 9ماده 

 ، طبق دستورالعمل ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجامعنوان مجریساختمان به

 گونه مجریان استفادهلکان برای انجام امورساختمانی خود مکلفند از اینشود و ما

 .نمایند

 مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن - 10ماده 

 نماید اجرایو شهرسازی است ومطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می

 .های مصوب وکلیه مدارک منضم به قرارداد برعهده داردشهعملیات ساختمان را براساس نق

 ، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده وپاسخگوی کلیه مراحل اجرایمجری ساختمان

 .باشدکار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می

 یشهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجر -تبصره 

 ای از قرارداد منعقد شده با او را کهواجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه

 ، در پروانهساختمان استان قرار داده استدر اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی

 باشندمربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرامی

 .رداد ندارندنیازی به ارایه قرا

 مجری ساختمان مسؤولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده - 11ماده 

 ،، ضوابط و مقررات شهرسازیدارد و دراجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان



 .های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نمایدمحتوای پروانه ساختمان ونقشه

 عهده مجریول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست محیطی بهرعایت اص - 12ماده 

 .باشدمی

 بندی کارهای اجرایی را به اطالع ناظر برساندمجری موظف است برنامه زمان - 13ماده 

 اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگیو کلیه عملیات

 ( در محدوده کارگاه راچارچوب وظایف ناظر )ناظرانناظر انجام داده و شرایط نظارت در

 .فراهم سازد

 ها را بررسی و درصورت مشاهدهمجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه - 14ماده 

 .پیشنهادی خود را برای اصالح به طورکتبی به طراح اعالم نماید، نظراتاشکال

 تی در برنامه تفصیلی اجراییمجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییرا -تبصره 

 دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی بهضروری تشخیص

 .کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بودمالک اطالع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم

 ، کاردانهایهای دیگر ساختمانمجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته - 15ماده 

 ، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کندتجربی، معمارانیفن

 نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه( قانون4و در هر محل که به موجب ماده )

 .مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید

 هامشخصات فنی ارایه شده در نقشه مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق - 16ماده 

 استفاده نموده ودرصورتی که مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح

 .استفاده نماید

 ها به همان صورتی کهمجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه - 17ماده 

 ای و تأسیساتی و مانندازه، س" اعم از معماریهای چون ساخت" نقشهاجرا شده یعنی

 ( یک نسخه از آنها را تحویلآن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تأیید ناظر)ناظران

 .مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل نماید

 مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسؤولیت خود - 18ماده 

 ابالغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که سازد، براساس دستورالعملمی

 کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یانامه تضمینمکلف به ارایه بیمه

 .مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد



 توانندسازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می - 19ماده 

 اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفندملکرد اجراییع

 ، حسب، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیمتخلفدرصورت اطالع و مشاهده هر گونه

 سازمان نظام مهندسی ساختمانمورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی

 پروانهورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال، تا در صاستان اعالم

 .اشتغال اقدام نمایند

 ، وی موظف است خسارت مربوط را کهدرصورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری -تبصره 

 .، جبران نمایدصالح رسیده استبه تأییدمراجع ذی

 وانایی طراحی و اجرایاشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که ت - 20ماده 

 توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صالحیتصورت توأم دارند، میپروژه را به

 .، بنمایندطرح و ساخت

 

 فصل پنجم ـ ناظر

 هایناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته - 21ماده 

 ن است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی درمهندسی و کنترل ساختماموضوع قانون نظام

 نماید. عملیات اجرایی تمامیاشتغال خود نظارت میحیطه صالحیت مندرج در پروانه

 ساختمان باید تحت نظارت ناظر( قانون نظام مهندسی و کنترل4ساختمانهای مشمول ماده )

 .انجام پذیرد

 انی که تحت نظارت آنها احداثناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختم - 22ماده 

 ها و محاسباتانطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهگردد از لحاظمی

 فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کارمطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک

 .، گواهی نمایندفوق

 ی کار خود را به مرجع صدورناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصل - 23ماده 

 :نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند ازپروانه ساختمان ارایه

 سازیپی -الف 

 اجرای اسکلت -ب 

 سفت کاری -پ 



 نازک کاری -ت 

 .پایان کار -ث 

 هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور

 مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن )حسبپروانه ساختمان و سازمان نظام

 .مورد( اعالم نمایند

 ، توسط وزارت مسکن وتغییرات بعدی مراحل اصلی کار، با توجه به نوع ساختمان -تبصره 

 .خواهد شدشهرسازی اعالم

 ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان - 24ماده 

 گردد. ناظرو به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میانتخاب شده استان

 ای باشد که ساختمانساختمان در منطقهتواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانهنمی

 .شوددر آن منطقه احداث می

 تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که - 1تبصره 

 گردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانهه در آن صادرمیپروان

 .دهندمعرفی ناظر را انجام می، وظیفهساختمانی با هماهنگی با آن سازمان

 الزحمه و نحوه، میزان حقدستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت - 2تبصره 

 ، توسط وزارت مسکن ونظر بین ناظر و مجریدریافت و پرداخت آن وهمچنین رفع اختالف 

 .شهرسازی تهیه و ابالغ خواهد شد

 تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اماناظر نمی - 25ماده 

 تواند. ناظر همچنین نمیساختمان توسط طراح ساختمان بالمانع استانجام نظارت

 نماید یابه نحوی عمل نماید که دارای منافعی در گونه رابطه مالی با مالک ایجادهیچ

 .پروژه گردد

 

 فصل ششم ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان

 شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف - 26ماده 

 استان اعالمناظران باید موارد راجهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 .نمایند

 شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم کتبی وزارت - 27ماده 



 ، در خصوص وقوع تخلفمسکن و شهرسازییا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران

 فعناظر، دستور اصالح را صادر نمایند و تا زمان ر، در اسرع وقت با اطالعساختمانی

 .تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند

 شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق - 28ماده 

 ، مقررات ملی ساختمان درتشخیص ناظران وتأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 .ود،پایان کار صادر نخواهند نم آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص

 

 فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و - 29ماده 

 :باشدعملیات ساختمانی دارای وظایف زیر میحسن اجرای

 گردد ونظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارایه می -الف 

 .انجام کنترلهایالزم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان

 .صالحتعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذی -ب 

 ،تنظیم روابط بین شاغالن حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف -پ 

 ، تعیین تعهدات متعارفشرح خدمات مهندسیازجمله ارایه پیشنهادبرای تعیین حداقل 

 مهندسی و اخالقی در قبول مسؤولیتهای کار وتهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد

 .عمل

 ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقدارجاع مناسب کارها به افراد صالحیتدار حرفه -ت 

 ( قانون نظام32ماده )ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض حرفهصالحیت

 آن به مراجع قضایی صالحیتدار و نیروی انتظامی ومهندسی و کنترل ساختمان و اعالن

 .تعقیب قضایی تا رفع تخلف

 

 فصل هشتم ـ وزارت مسکن و شهرسازی

 وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر - 30ماده 

 کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و دارعهدهعملکرد سازمانهای

 ، موارد را به مراجعنماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلفضوابط شهرسازی نظارت می

 اعالم نموده و تا رفعصدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان



 .نمایدراجع قضایی پیگیری می، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم متخلف

 

 فصل نهم ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطالعات فنی و ملکی - 31ماده 

 گردد. چگونگی رعایتساختمان بوده وتوسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می

 اید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قیدشهرسازی بمقررات ملی ساختمان و ضوابط

 .گردد

 مجریان مکلفند پس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان - 1تبصره 

 ،نماید، اطالعات فنی و ملکی ساختمانمسکن و شهرسازی تعیین میبه ترتیبی که وزارت

 ی الزم را در اختیار سازمانها(و تأییدیهنامهاین آیین 22گواهی ناظر )موضوع ماده 

 نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی وملکی ساختمان در

 اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده

 .شودمی

 مالکای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به های خدمات مهندسیهزینه - 2تبصره 

 شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که ساالنه به پیشنهاد شورای مرکزیساختمان ارایهمی

 ( قانون37رسد در قالب ماده )سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارتمسکن و شهرسازی می

 .شود، دریافت مینظام مهندسی و کنترل ساختمان

 و انتقاالت ساختمانهایی که پسشناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل  - 32ماده 

 های چوندارند همراه با "نقشه،پروانه ساختمانی دریافت می نامهاز ابالغ این آیین

 نماید، مطلعساختمانی که خریداری میساخت " باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات

 .شود

 ان که در سراسر، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمابعاد، شکل - 33ماده 

 .،توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابالغ خواهد شد کشور یکسان است

 شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و - 34ماده 

 ، ناظر، مجری ساختمان و سایرنامه بر عهده مالکاین آیینالزاماتی که به موجب

 اطالع متقاضی پروانه و عوامل، بهساختمان نهاده شدهعوامل دخیل در طرح و اجرای 

 .فوق برسانند



 شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس - 35ماده 

 کنند، در زمان خاتمه کاربرای آنها پروانه ساختمان صادر مینامهاز ابالغ این آیین

 ساختمان را از متقاضی مطالبه ومه فنی و ملکیو تقاضای پایان کار، موظفند شناسنا

 .گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر نمایند

 

 فصل دهم ـ ترویج

 های مرتبط دانشگاهیمقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته - 36ماده 

 ، تحقیقات و فناوری تمهیدات الزم را برای تحقق این امرعلومتدریس شود. وزارت

 .سازداهم میفر

 وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی - 37ماده 

 ربط مکلفند همکاریهایها و دستگاههای اجرایی ذیساختمان به کار بنددو وزارتخانه

 :عمل آورندالزم را به

 ومی و یاهای عمافزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه -الف 

 سایر روشهای

 .ممکن

 ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندرکاران شاغلبرگزاری دوره -ب 

 .در بخشهایساختمان

 .تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان -پ 

 

 فصل یازدهم ـ متفرقه

 ،برداری بناهای دارای ارزش تاریخیبهره، نگهداری و ، مرمتدر بازسازی - 38ماده 

 فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملیسازمان میراث

 .ساختمان تطبیق دهد

 ، مشخصات ساختمان در دست احداثمجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی - 39ماده 

 صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابلرا برروی تابلویی در کنار معبر عمومی به 

 .دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تازمان پایان کار باید در محل باقی بماند

 شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کارساختمانهایی که



 دازه تابلو وآورند. ابعاد و انعمل میاند، جلوگیری بهتابلو مشخصات را نصب ننموده

 مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمانهمچنین

 .گردداستان تعیین می

 نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکندستورالعملهای موضوع مواد این آیین - 40ماده 

 را یا اعمالشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجو ابالغ میو شهرسازی تهیه

 ، طبقنظر وزارت مسکن و شهرسازی عملنامه یا دستورالملهای مربوطمواد این آیین

 .خواهد شد
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