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 بسمه تعالي

 
 

 «نامه کنترل ساختمانآئین»
قانون  42ي به استناد ماده ه و شهرسازوزارت را ..............مورخ ...........مورخ................ بنا به پیشنهاد شمارهوزيران در جلسه هیئت
 را به شرح ذيل تصويب نمود: " نامه کنترل ساختمانآئین"  1374 مهندسي و کنترل ساختمان مصوبنظام

 

 کلیات -فصل اول
 تعاریف:  -1ماده

نامه، بترتیب الفبا، به معنا و تعريفي که در زير براي هر يک ذکر ها، اصطالحات و اختصارات بکار رفته در اين آئینها، واژهعبارت
 شده، بکار گرفته شده اند: 

و  وانینقو ساير  ئین نامهدستور کاري که در آن کلیه مواردي که براي انجام بازرسي ساخت، در اين آ آئین بازرسی ساخت:

 است، تعیین تکلیف و مشخص مي شود. مقرر شده، مقررات

 و اصالحات بعدي آن. 1375ماه مهندسي و کنترل ساختمان مصوب بهمننامه اجرائي قانون نظامآئین نامه اجرائی:آئین

ت ازه،تأسیساسهاي معماري، رعايت ضوابط ساختماني در طراحي که بوسیله طراحان نقشه نحوهگزارشي حاوي اظهارنامه انطباق: 

 ود.شو شخصا تهیه و مهر و امضا مي کنند و به نقشه ها منضم مي  مکانیکي و تأسیسات برقي هر يک جداگانه

 ا.اجزاي آن هکارکرد هاي اساسي مورد انتظار از ساختمان ها و سامانه ها و  الزامات عملکردی ساختمان:

اي تأمین مان ها برز ساختاصول و قواعد علمي و مهندسي الزم الرعايه در طراحي، ساخت و بهره برداري ا الزامات فنی ساختمان:

 الزامات عملکردي آن. 

 ،ها براي حصول اطمینان از عدم مغايرت طرح معماريهاي طرح و مدارک فني و محاسبات ضمیمه نقشهوارسي نقشهبازبینی: 

و مقررات  هاي فني ساختمان حسب مورد با ضوابط شهرسازي و معماريجنبهت مکانیکي و تأسیسات برقي و سايرتأسیسا ،سازه
هاي قشهبا هم و ن هاي مرحله اولاطالعات الزم و وجود انطباق بین نقشه کفايتملي ساختمان يا احراز درستي طراحي و محاسبه، 

 ه اول.اجرائي با يکديگر و با نقشه مرحل

 ن.قانو 4 اشخاص حقیقي يا حقوقي دارنده پروانه اشتغال به کار با صالحیت بازرسي ساخت طبق مادهبازرس ساخت: 

راي حصول اختماني ببرداشت، بررسي اسناد و مدارک فني و ارزيابي عملیات س آزمايش، اندازه گیري، مشاهده،:بازرسی ساخت

مضا هاي مصوب و انقشه ساختماني حاکم بر ساختمان وضوابط معماري و  شهرسازي و اطمینان از انطباق آن با حدود ملک، ضوابط
  .شده و اعالم نتیجه و صدور نظر نسبت به آن

هاي معیني از ا بخشبرداري از تمام يمجوز رسمي که مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان با صدور آن بهره :برداریپروانه بهره

 دارد. ياعالم م ساختمان را مجاز

 را ارفرماکرخواست که مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان با صدور آن عملیات ساختماني مورد د مجوزيپروانه ساختمان: 

اي که در قانون روانهي يا پمنطبق با ضوابط ساختماني اعالم کرده و اجازه انجام آن را با شرايط معین مي دهد. پروانه ساختمان
 رشده به همین معنا است. ذک 1345شهرداري مصوب 

فضائي و  البدي،تأيیديه انطباق نقشه معماري مرحله اول با ضوابط شهرسازي و معماري حاکم بر مشخصات ک :پروانه طرح

 .کارفرماعملکردي ساختمان و انجام تشريفات قانوني وپرداخت عوارض مربوطه توسط 

 رد.را برعهده دا ات آنبخشي از ساختمان يا تأسیسات و تجهیزي جراا قانون که 4طبق ماده : شخص داراي صالحیت پیمانکار جزء
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ظیفه و کارفرماا بکتبي اد که طي قرارد با صالحیت اجراي ساختمان کاره شخص حقیقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بپیمانکار: 

 و مسئولیت اجراي عملیات ساختمان موضوع پروانه را عهده دار شده است. 

 .آن ائي ازهخرابي براي تداوم عملکرد ساختمان يا بخش  بروز عیب يا اقدامات مورد نیاز در زمان: تعمیر ساختمان

وسعه غییر يا تحداث، تامجوزي که شهرداري يا مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان محل در آن کلیه شرايط دستور تهیه نقشه: 

 .داردهاي قانوني ممکن از آن را به متقاضي پروانه ساختمان اعالم ميبرداريبهرهها و ساختمان در يک ملِک معین و کاربري

 شده.ل اعالم ن، تعطیروزي که در تقويم رسمي کشور يا توسط مراجع ذيصالح، در سطح کشور يا در محل انجام کار روِز کاری:

 بنا و تأسیسات منصوبه درآن و بخش هاي ثابت منضم به آن.: ساختمان)اسم(

 انجام عملیات ساختماني.  اختمان)اسم مصدر(:س

 سامانه باربر ساختمان. :سازه 

اختمان و بر احداث س الزامات حاکم ومستحدثات  و هاسامانه يکپارچه اطالعات ساختمان سامانه اطالعات ساختمانی کشور:

 عمران شهري و تغییرات آن ها در طول زمان.

 ي،اي انتظامحکومیت هسامانه اطالعات سوابق حرفه اي و شغلي و منه اشتغال بکار: ای دارندگان پروا سامانه اطالعات حرفه

 کار.ه داراي پروانه اشتغال ب مهندسان، شرکت ها و مؤسسات مهندسي و کاردانان فني حقوقي و کیفري
الیات جتماعي يا مبیمه تامین ا مدارک مثبته مانند پرداخت حقاشتغال دارد و غالبًا به آن  کار اصلي هر فرد که وقت:شغل تمام

 وقت بودن او در اين شغل باشد.شغلي نشانگر تمام
ت و تغییرا نآهاي ساختمان يا هر واحد : سندي حاوي اطالعات فني و ملکي و ابعاد و اندازهملکی ساختمان -شناسنامه فنی 

 ها.هاي آننامهها و بیمهمهخصات ضمانتنااشخاص دخیل در طراحي، ساخت و بازرسي آن و عناوين و مش ها و نام وبعدي آن

یش روي، شغال، پاتراکم ساختماني، زيربنا، سطح ، ضوابط تفکیک و تجمیع زمین، کاربري،تصرف ضوابط شهرسازی و معماری:

و حصارکشي،  ردگي، ديواآمپیش استقرار، همجواري، دسترسي، عبور و مرور معلوالن،نورگیري، اشراف، بازشوها، ارتفاع، ارتفاع آزاد،
 نوني مجاز.يران و ساير مراجع قاا معماري و شهرسازي عالي مصوبات ديگر شوراي عمران و و توسعه طرح هاي ها درنما و مانند اين

لزامات ا -1عم ازا سازي و معماري،رضوابط شه عالوه برحکم و الزام حاکم بر ساختمان ، هرگونه ضابطهساختمانی: ضوابط 

ستگاه هاي قانوني براي ضوابط فني و عملکردي وضع شده توسط ديگر د -2ج در مقررات ملي ساختمان، عملکردي و فني مندر
 .ملياستانداردهاي  -4آئین نامه هاي الزم االجرا  -3 ساختمان هاي داراي کاربري خاص،

 شکل و مشخصات کالبدي، فضائي و عملکردي ساختمان و ملحقات آن.: طرح معماری
 ها.نآترسیمي  ايده و تعیین مشخصات ساختمان، اجزاء، ملحقات يا تأسیسات و تجهیزات آن و بازنمائيآفرينش : طراحی

ازمان سشرايط و  بسته به بصورت انفرادي يا گروهي که ارائه کننده آن، کار خدمات مهندسيمیزان معیني  :ظرفیت اشتغال به کار

 گیرد.  ميوي قرار هاي قانوني آن بر عهده و مسئولیت را دارد توانائي پذيرش آنزمان يا دوره زماني کار خود در يک
ا ساختمان ي هاي موقت يا دائمي اجرائي ساختمان مشتمل بر تجهیز کارگاه، تخريب و برچیدنفعالیت کلیه عملیات ساختمانی:

اربري کاع،تغییر ارتف ور سطح بخشي از آن، نوسازي ساختمان،گودبرداري و عملیات خاکي، ساخت سازه نگهبان موقت، توسعه بنا د
سازه  ییر درو نوع بهره برداري از ساختمان يا بخشي از آن،مقاوم سازي ساختمان،مرمت و تعمیر اساسي ساختمان،تغ

اي باالبر ه وور ها ساختمان،تغییر در سیستم هشدار و اطفاء آتش،تغییر در شبکه گاز و سوخت و دودکش ها،تغییر در آسانس
هاي فرار و تخلیه هاي ساختمان،تغییر در راهاساسي در تأسیسات و تجهیزات ساختمان،تغییر در دسترسيساختمان، تغییر 

وار ه و ديساختمان،اتصال تجهیزات دائمي به بدنه ساختمان،محوطه سازي،احداث کانال، ساخت و تخريب ديوار محوط
  ها.آننگهبان،گذاشتن خانه ها و اطاقک هاي متحرک موقت يا دائمي و مانند 

 و اصالحات بعدي آن. 1374ل ساختمان مصوب اسفندماه مهندسي و کنترقانون نظام قانون:

 14/10/1384مصوب  قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها قانون تعاریف:
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 برداري از ساختمان.نوع بهره کاربرد ساختمان:
 .نوع استفاده از زمینکاربری: 

دارد تماني ملیات ساخي انجام عقانوني تقاضاي پروانه ساختمان برا عنوان مالک يا مأذون از وي يا با اختیار شخصي که به کارفرما:

 است.  قانون کار متفاوت 3و طرف قرارداد با ارائه دهندگان خدمات مهندسي است. اين عنوان با تعريف ماده 

کار و اي هر دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسي و ظرفیت اشتغال بهاي حرفهعالیتاي که سوابق فپرونده :ایکارنامه حرفه

  شود.اي و نشاني محل اشتغال وي در هر زمان در آن درج ميهاي انتظامي، مدني و جزايي مرتبط با امور حرفهمحکومیت

ت طباق عملیامنظور کسب اطمینان از انت بهمجموعه اقدامات اداري و اجرائي که بر اساس قوانین و مقررا کنترل ساختمان:

 پذيرد.ضوابط ساختماني انجام مي ساختماني با

 امدارک فني ي  ،قشه هانتأيیديه صادره بوسیله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان حاوي اعالم انطباق گواهینامه انطباق: 

 . اجراي ساختمان با ضوابط ساختماني
ه موجب آن خاتمبه وسیله مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان محل صادر وتأيیديه رسمي که به گواهی پایان کار ساختمان:

امضا  هاي مصوب و، نقشهضوابط ساختماني، محتواي پروانه ساختمان يافتن عملیات ساختماني موضوع پروانه و عدم مغايرت آن با
ه است. "گواهي برداري از ساختمان/ هاي موضوع پروانمنزله اجازه بهرههشود و بقانوني الزم تأيید مي شده و اعالم و انجام اقدامات

 نیز به همین معنا است. 1345پايان ساختماني" در قانون شهرداري مصوب پايان ساختمان" و " برگ"برگ ، پايان کار"

نکار يا پیما ماکارفراي که بوسیله مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان محل به درخواست  تأيیديه :گواهی عدم خالف ساختمان

ع موجب آن عدم مغايرت عملیات يا وضشود و بههر مرحله قبل از پايان کار ساختمان يا براي يک ساختمان موجود صادر مي
تبصره  اين گواهي در شود.هاي مصوب و امضا شده اعالم مينقشهساختمان موجود با ضوابط ساختماني، محتواي پروانه ساختمان و 

 وانده شده است.ها "گواهي عدم وقوع تخلف" خقانون شهرداري 100ماده  8

ت نامه که مسئولییندهیاري ها و ساير مراجع قانوني ذکرشده دراين آئ شهرداري ها،مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان: 

سعه و بوط به توامات مراستفاده از زمین و ساختمان و احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و ساير اقدکنترل و نظارت بر نحوه 
  د.ه دارنعمران در محدوده جغرافیائي معین را براي حصول اطمینان از رعايت ضوابط ساختماني در آن ها به عهد

 ثار آن.آ اي خود و در قبالوه عرضه خدمات حرفهنح نسبت بهتعهد قانوني يا قراردادي شخص حرفه مند ای: مسئولیت حرفه

به انضمام  هابرداري و نگهداري ساختمانطراحي، محاسبه، اجرا، بهرهحاکم بر اصول و قواعد فني  مجموع :مقررات ملی ساختمان

دار كنترل و ترويج عهده هايازمانسحوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجراي آنها و حدود اختیارات و وظايف نامه آئین
 ها.آن

ارفرما که خواست برا نظارت بر عملیات ساختماني  بصورت حقیقي يا حقوقي، که حرفه اي داراي صالحیتمهندس : مهندس ناظر

 عهده دار مي شود.

 :نظارت 

مهندسي و ن نظام قانو ۳۵ماده  نظارت بر اجراي ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در کشور که بموجبنظارت عالیه: 

 کنترل ساختمان بر عهده وزارت راه وشهرسازي گذارده شده است.

 شد.زماني عملیات ساختماني بااستمرارو  ساختحل انظارتي است که داراي دو وجه استمرارمر نظارت مستمر:

هیه مي دريج تخت بنا بتحین ساه هاي مصوب يا تغییرات مجازکه درهاي وضعیت ساخت بنا طبق نقش نقشهنقشه چون ساخت: 

 شود.
 نقشه بازنمائي ترسیمي طرح معماري و مشخصات و جزئیات آن. :نقشه معماری

ل ل ساختمان محصدور پروانه و کنتر به مرجع ازبیني و صدور پروانه طرحبهاي معماري که براي نقشه نقشه معماری مرحله اول:

 شود.تسلیم مي



 

6 
 

ي و سات مکانیکي و تأسیسات برقتأسی سازه هاي موقت، خاکي،عملیات  سازه،، ماريمعتفصیلي  هاينقشه :های اجرائینقشه

ماري هاي فني ساختمان که در مرحله دوم براي اجراي عملیات ساختماني منطبق بر نقشه معها و جنبهالکترونیکي و ساير بخش
 شود.انه ساختمان محل ميانه ساختمان تسلیم مرجع صدور پروشده و براي گرفتن پرومصوب مرحله اول تهیه

ها که براي صدور پروانه ساختمان به تصويب شهرداري يا هاي معماري مرحله اول و مدارک ضمیمه آننقشههای مصوب: نقشه

 مرجع صادرکننده پروانه ساختمان محل و ديگر مراجع تصويب قانوني رسیده است.

 ت.ن الزم اسي ساختماان بهره برداربقاي شرايط بهره دهي در دورمجموعه اقداماتي که براي اطمینان از  نگهداری ساختمان:

 

 دمات تخصصيختماني و نوع خحوزه شمول اين آئین نامه از حیث گستره جغرافیائي، مالکیت ساختمان، نوع عملیات سا -2 ماده

 به شرح زير است: 
 سراسر کشور. حوزه شمول جغرافیايي: -2-1
ن ها، هاي ساختماني با هرنوع مالک اعم از قواي سه گانه و زيرمجموعه آختمان: کلیه طرحز حیث مالکیت ساحوزه شمول ا -2-2

امي انتظامي و نظ .لتيشرکت هاي تعاوني، خصوصي، نهادهاي عمومي غیردو دستگاه هاي اجرائي، شوراها و موسسات، سازمان ها و
 در خصوص ساختمان هاي با کاربري غیر نظامي.

 نوع خدمات تخصصي در مورد ساختمان و تأسیسات و منضمات آن:  حوزه شمول از حیث -2-3
 طراحي، محاسبات و کنترل آن ها. -الف

 پیمانکاري ساخت و اجرا.  -ب
 نظارت.  -پ
 بازرسي ساخت.  -ت

 صدور پروانه ها، گواهي ها و تأيیديه هاي انجام عملیات وبهره برداري.  -ث
 مشاوره و کارگزاري پروانه ساختمان. -ج

 نامه و بیمه گري.صدور ضمانت -چ
 نگهداري ساختمان.  -ح

مان مین و ساختزر در نوع بهره برداري از انجام عملیات ساختماني در زمین يا بر روي ساختمان موجود و هرگونه تغیی -3ماده 

ترل وانه و کندور پرصموجود، عالوه بر داشتن اختیار قانوني براي تصرف مورد نظر مستلزم گرفتن پروانه ساختمان از مرجع 
رح شلف به محل هاي مخت در مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان ساختمان محل و رعايت کامل ضوابط ساختماني است.

  زيراست:
 شهرداري.: شهرها محدوده در -1

 به و است مستقل همحدود داراي روستايي هادي طرح مطابق که شهرها حريم در واقع روستاهاي باستثناي شهرها حريم در -2
 .شهرداري :شهرها حريم در واقع صنعتي هاي شهرک و نرسیده تعاريف" قانون 3 ماده 2 تبصره "موضوع شهر شرايط

 محدوده ارايد روستايي هادي طرح مطابق که ها شهر حريم در واقع روستاهاي و شهرها حريم از خارج روستاهاي در -3
 .ياسالم انقالب مسکن بنیاد هماهنگي با بخشداري دهیار، فاقد هاي روستا در و دهیاري: است مستقل

 انتقال و شهرداري تأسیس از پس و مربوطه، جديد شهر عمران شرکت شهرداري، تأسیس از پیش: جديد شهرهاي در -4
 .شهرداري آن، به شهرداري عمران شرکت از ساختمان کنترل و پروانه صدور وظايف

 محل. استان صنعتي هايشهرک شركت: دولت مصوب محدوده در صنعتي، شهرک در -5

 .اقتصادي ويژه منطقه سازمان: اقتصادي ويژه مناطق در -6

 آزاد. منطقه عمران سازمان: صنعتي - تجاري آزاد مناطق در -7

 .کند مي تعیین راناي معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوب نامه شیوه طبق استاندار که مرجعي: فوق نقاط از خارج در -8
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 ن اصل حاکمبه عنوا برداري و نگهداري از ساختمان ها در آن محلمالک طراحي، محاسبه، ساخت، بهره ساختمانيضوابط  -4ماده 

ابط ردي که ضورض مواو مرجع قانوني در تشخیص صحت خدمات فوق است. وزير راه و شهرسازي موظف به رفع سکوت، ابهام يا تعا
 . آن ها ساکت، مبهم يا داراي تعارض است، مي باشدشهرسازي و معماري يا مقررات ملي ساختمان در خصوص 

ي هاي ها و گواه خدمات مهندسي طراحي، مطالعات فني، ساخت، نظارت، کنترل طراحي و نقشه، صدور پروانه انجام – 5ماده

اه و وزارت رص ه تشخیبداراي محتواي فني، بازرسي ساخت، امور آزمايشگاهي، برچیدن و تخريب، نگهداري و تعمیر و نظائر آن 
هرسازي شارت راه و نامه براي ساختمان مستلزم داشتن پروانه اشتغال بکار مهندسي معتبر صادره از وزشهرسازي موضوع اين آئین

 مبني بر دارا بودن صالحیت انجام خدمت تخصصي مورد نظر مي باشد.

در  نساختما نهحداث هرگوا ظايف کنترل و نظارت برشهرداري ها و سايرمراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان در انجام و– 6ماده 

ا يا صرفا از ئف را راساين وظا که مي توانند موظف به انجام اقدامات زير مي باشندعالوه بر ساير وظائف قانوني، حوزه نظارت خود، 
 . دهند جامطريق اشخاص حقیقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به کار با صالحیت بازرسي و کنترل ساختمان، ان

 .فعالیت هاي ساختماني بازرسي -1

 ايحین احداث  در تغییر نقشه هاي مصوب جلوگیري ازاقدامات قانوني براي پايش کاربري ساختمان هاي موجود و  -2
 د ساختمان يا تغییر ضوابط ساختماني در زمان بهره برداري آن.تغییرکاربر

ز اره برداري تمان،گواهي عدم خالف،پروانه بهو تمديد پروانه ساخ صدورساختماني در  ضوابط رعايت ضوابط شهرسازي و -3
  ساختمان و گواهي پايان کار ساختمان.

  ضوابط ساختماني. ضوابط شهرسازي وانطباق نقشه ها و مدارک فني تسلیمي با بررسي -4

اخت، ستقاضیان مامه مالکان، مدارک صالحیت، تعهد، تضمین، بیمه، اظهارنامه، وکالتنامه ورضايت ناداري  کنترل -5
  .طراحان،محاسبان، بازبینان و پیمانکاران ساخت ساختمان ها و طرح ها

و  ه ساختمانواي پروانساختماني، مقررات اين آئین نامه، محتشهرسازي و ضوابط  ساختمان با ضوابط ساختکنترل انطباق  -6
 . نقشه ها و مدارک فني مصوب

 ويب و ابالغتصوکشور ي راه و شهرساز وزرايکه  اجرا و کنترل ضوابط ساختماني""شیوه نامه ، وظايف فوق را طبق مذکورمراجع 
 مي شود. صدور پروانه ساختمان محاسبه جزء عوارضهاي خدمات کنترل و بازرسي هزينه دهند. مي انجامد کرد، نخواه

يع دستي اث فرهنگي، صنادر خصوص عملیات ساختماني در ساختمان هاي ثبت شده تاريخي، ضوابط مصوب سازمان میر -7ماده 

 و گردشگري مالک عمل خواهدبود.
 

 صدور پروانه ساختمان و تمدید آن -فصل دوم
اندازه،  اربري، شکل،کاز اطالع همگاني  ان، شفافیت ومراجع صدور پروانه ساختمان پیش از صدور هر پروانه ساختم –8ماده 

ي و حقیقشخاص ا ان،ذينفع وضعیت استقرار و دسترسي هاي ساختماني راکه براي آن درخواست پروانه شده، فراهم مي آورند تا
 فرهنگي و میراث وکه عملیات ساختماني مورد درخواست را مغاير حقوق خود، ضوابط ساختماني يا حفاظت محیط زيست  حقوقي
ا روستا مي شهر يوراي اسالشساختمان يا  و کنترل دانند بتوانند اعتراض خود را بطور مستدل تسلیم مرجع صدور پروانهمي  تاريخي

  نحوه رسیدگي به اينگونه اعتراض ها در شیوه نامه تعیین مي شود. . کنند

 آن انطباق و اختمانس اجرائي یاتعمل و اجرائي هاي نقشه کنترل براي مجاز است ساختمان کنترل و پروانه صدور مرجع –9ماده

 به را مسؤلیت اين از خشيب يا تمام ساخت دوره در يا ساختمان پروانه صدور با همزمان ساختماني ضوابط و مصوب هاي نقشه با ها
 وسیله به رأسًا که آن زا اعم ساخت بازرسي. کند معرفي مربوط اشخاص ساير و کارفرما به را ها آن و واگذار ساخت بازرساشخاص 

وزيرراه و  مصوب" ختسا بازرسي آئین"برطبق شود انجام آن منتخب بازرسان وسیله به يا ساختمان کنترل و پروانه صدور مرجع
   ود.نم خواهند وظیفه نجاما ساختمان کنترل و پروانه صدور مراجع امین بعنوان بازرسي هاي شرکت و بازرسان .خواهد بود شهرسازي

  جزئیات اين ماده در آئین کار بازرسي تعیین مي شود.
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عالوه بر  مکلفندها  مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان در پذيرش نقشه ها و مسؤلیت ساخت و در ارجاع بازرسي – 10ماده

بکار  یت اشتغال، ظرفرکنترل صالحیت ارائه کنندگان خدمات مهندسي مذکور و عدم محرومیت انتظامي آنان از ارائه خدمت مذکو
 کنند.از و احر آنان را نیز با رجوع به کارنامه حرفه اي آنان و براساس ترتیبات مصوب وزارت راه و شهرسازي کنترل

ي و هرسازي و معماراطالعات شپروانه ساختمان  صدورپس از بايد بالفاصله ساختمان و کنترل مراجع صدور پروانه  – 11ماده

ر راجع مذکومر دهد. قرا اطالعات ساختماني و کالبدي کشورسامانه  در آن رائه دهنده خدمات مهندسي ساختماني و اشخاص ارا
 پروانه ساختمان را طي دو مرحله به شرح زير صادر مي کنند:

م ماري اعالي و معنقشه هاي معماري طرح با ضوابط شهرساز نداشتن صدور"پروانه طرح" که بموجب آن مغايرت -مرحله اول

 اشد. بت نمي مي شود. اين پروانه بمنزله تصويب طرح معماري است ولي مجوز انجام عملیات ساختماني مورد درخواس
قشه نو  وبهاي مصختماني بوسیله پیمانکار را بر طبق نقشهکه اجازه انجام عملیات سا "پروانه ساختمان"صدور  -مرحله دوم

 دهد.و تحت شرايط مندرج در آن، ميهاي اجرائي 

نصب  ، وقتردي نظیر اجراي سازه نگهبان ممجوزهاي موردي را درموا است ساختمان مکلفو کنترل مرجع صدور پروانه  -12ماده 

ريافت ن، بدون دآکمیلي ، پس از اخذ نقشه تقانوني داربست در معبر يا نماسازي و ساير موارد الزام شده توسط مراجع ذيصالح
 ، صادر کنند. کارفرمايا  کارفرمااز پیمانکار ساخت،  هزينه

موظف  کارفرما دیافته باشپس از خاتمه مدت اعتبار پروانه ساختمان چنانچه عملیات ساختماني موضوع آن هنوز خاتمه ن –13ماده 

 کند. قاضاتساختمان و کنترل صدور پروانه  مرجع را از تمديد پروانه ساختمانني است براي ادامه عملیات ساختما
 

 وظایف معماران و مهندسان طرح  -فصل سوم
 که اجرائي نقشه هايده ساير طرح ها و تهیه کننمهندسان  نقشه هاي اجرائي آن ومعماران تهیه کننده طرح معماري و -14ماده

در  ود،شمي ه ذکر ئین ناموظايفي که در مقررات ملي ساختمان و شیوه نامه هاي اين آتوسط کارفرما انتخاب مي شوند، عالوه بر 
  نیز بدون محدوديت به اين موارد عهده دار مي باشند: ، وظائف زير راارائه خدمات حرفه اي خود

 :اعم ازحقیقي يا حقوقي معماران طرح -الف
 ماني.امات ساخترعايت الز برداري مورد درخواست براي ساختمان باناسب باکاربري و بهرهتتهیه طرح معماري مرحله اول م -1
اهنگي ايجاد هم و ات برقيانتخاب مهندسان همکار براي طراحي و تهیه نقشه هاي اجرائي سازه، تأسیسات مکانیکي و تأسیس -2

 بین گروه طراحي.
زگاري نها براي ساآبرقي و انجام هماهنگي بین احي، مشاوره با مهندسان سازه، تأسیسات مکانیکي و هماهنگي و مديريت طر -3

 ها با هم. طرح
در  پروانه ساختمان فني مشخصاتها و توضیح نقشه وساختمان و ساير مراجع ذيربط  و کنترل حضور در مرجع صدور پروانه -4

 صورت نیاز.
 ول.اي معماري مرحله اهمهر نقشه هاي اجرائي معماري و جزئیات معماري پس از تصويب نقشه وتهیه، امضا  -5
و  ي ساختمانقررات ملتهیه و امضاي اظهارنامه انطباق طرح معماري با ضوابط شهرسازي ومعماري و الزامات معماري م -6

پروانه  مرجع صدور هاي انطباق هر يک از طراحان و برنامه بازرسي متعلق به هريک براي ارائه بهدريافت و کنترل اظهارنامه
 ساختمان.

 م ازحقیقي يا حقوقي:اع ) مرحله دوم ( تهیه کننده نقشه هاي اجرائي ساير مهندسان -ب 
 رح معماريسازگار با ط ،راحي و محاسبه بخش مربوط به صالحیت خود با رعايت مقررات ملي ساختمان و اصول مهندسيط -1 

 مصوب مرحله اول. 
 مديريت معمار طرح.ماهنگي با مهندسان طراح و محاسب بخش هاي ديگر با ه -2 
 ا در صورت نیاز و درخواست.ها و مدارک طراحي به بازبین هوضیح نقشهت -3 
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ملي  ن با مقرراتمربوط به صالحیت خود و تهیه و امضاي اظهارنامه انطباق آ مضا و مهِر نقشه هاي اجرائي بخشتهیه، ا -4 
 ساختمان.

 ها و امضاي مدارک فني پروانه ساختمان در صورت نیاز.ع صدور پروانه ساختمان و توضیح نقشهحضور در مرج -5 

 واني، مکان ثابت که از حیث نیروي انس ياي خود را در محلمعماران شاغل به تهیه طرح معماري بايد فعالیت حرفه -15ماده 

ال روانه اشتغپرا براي درج در  سب باشد، متمرکز کنند و نام و نشاني آنناتاي معماري متجهیزات براي انجام خدمات حرفه
م مهندسي ها درج نمايد و تغییر آن را ظرف يک هفته کتبًا به سازمان نظااي خود ارائه کند و در ذيل نقشهکارنامه حرفهوبکار

 ساختمان استان و وزارت راه و شهرسازي اطالع دهد.
 

 ناب ساختمقررات  -فصل چهارم 
ن مورد ساختما صاتمشخبا  سببا صالحیت اجراي ساختمان متنا، بايد يا خود با داشتن پروانه اشتغال بکار معتبر کارفرما–16 ماده

ثبت  وکتبي ردادطي قرا ساخت ساختمان را نزد مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان برعهده گیرد يا اين وظیفه را وظیفهنظر، 
 خصاتمشبا  اسبختمان متنبا صالحیت اجراي سادارنده پروانه اشتغال بکار  حقیقي يا حقوقي پیمانکاربه در سازمان استان  شده

اده در مجراي اين ارتیبات تحوزه شمول و  ساختمان معرفي کند. و کنترل واگذار و وي را به مرجع صدور پروانه ساختمان مورد نظر
 شیوه نامه مشخص مي شود.

رحال و در ه ستا بدون محدوديت به اين امور رزي امور، مکلف به انجام پیمانکارمعاف از معرفي  کارفرماي پیمانکار و -17ماده 

 وظیفه کامل اجراي ساختمان را، راسا برعهده دارد:
 سازمان کار در کارگاه ساختمان. ادارهمديريت و  -1
گاه تمام ن رئیس کاربعنوا ،کاري داراي پروانه اشتغال بمهندس يا کاردان معمار يا عمران يا معمارتجربمعرفي کتبي يک نفر  -2

مان وانه ساختصدور پر به شهرداري يا مرجع ، مراجع نظارت عمومي و نظارت عالیهکارفرما، بازرسان ساختوقت و پاسخگو به 
ئیس ز وظیفه رراط احشراي تغییر وي در دوره ساخت. صورتدر  معرفي فرد ديگر محل،پیش از آغاز عملیات اجرائي ساختمان و

  کارگاه براي کارگاه هاي مختلف در شیوه نامه تعیین مي شود.
عالم آن ها و ا رسي پروانه ساختمان وکلیه نقشه هاي مصوب و نقشه هاي اجرائي و حصول اطمینان از کفايتمطالعه و بر -3

 کتبي نواقص يا اشکاالت احتمالي به کارفرما. 

 کنترل کیفیت کار ساخت در کارگاه. بخش براياستقرار نظام اطمینان -4
 .ي مصوببق نقشه هاط مقررات ملي ساختمانو  هااستاندارد با مصالح و مواد ساختماني و تأسیسات و تجهیزات  انطباق -5
 زء طرف قراردادخود. راسا از طريق خود يا توسط پیمانکاران ج، هاي مصوبنقشهساختمان طبق اجراي  -6
 ها و شیوه نامه هاي دولتي و استانداردهاي اجباري در اجرا.نامهآئین ساختمان،رعايت مقررات ملي  -7
 انه مهارت فني.صالحیت و کارگران ماهر داراي پروواجد بکارگیري پیمانکاران جزء  -8
در  وه در داخل زيست و رعايت الزامات قانوني مربوطتأمین ايمني و بهداشت کارگاه و عوامل و اشخاص ثالث حفاظت محیط -9

 شعاع موثركارگاه ساختماني. 
 ها.هدايت پیمانكاران جزء در مراحل ساخت و پاسخگويي در مقابل اعمال آناداره و  -10
زمین و زيرهاي مجاور در سطح، باال و ها و ساختمانان جزء به زمینو پیمانکارجلوگیري از ورود يا تصرف عوامل کارگاه  -11

ها بااطالع مرجع صدور هاي مسئول آنها يا دستگاهجز در مواردي که پیشاپیش از مالکان آن تأسیسات و مستحدثات عمومي
 شده باشد. پروانه ساختمان اذن کتبي گرفته

 .ختجعه و کنترل مهندس ناظر و بازرسان سابراي مرا ،از کار ساختماني اعالم بموقع آماده بودن هر بخش -12
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 يا عوامل خودصیرو تق جبران خسارت زيان ديدگان از قصور، کارکرد درست ساختمان وتضمین حسن انجام عملیات ساخت -13
ي ه تعیین میوه نامشه در کارفرماکپس از تحويل ساختمان به  مدت معینيا پیمانکاران جزء خود در رعايت موارد فوق، طي 

  شود.
ه نحوي بزمان يا دوره زماني بسته به شرايط و سازمان کار خود در يکذيرش کار اجراي ساختمان از حیث تعداد و زيربنا پ -14

  که توان ارائه ضمانت نامه رسمي براي پذيرش آن را داشته باشد.

جات خالف مندر ،ساختمان و اجزا و کاربري آن در دوره ساختفني و عملکردي  تغییر در مشخصات هندسي، هرگونه–18ماده 

انجام  فرماکاروسیله وانه بپروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب ممنوع بوده و در صورت نیاز بايد قباًل تشريفات قانوني اصالح پر
 پذيرد. 

 توسط نهاته و بايد ساختمان بود ترلو کن مرجع صدور پروانه شهرداري ياانجام عملیات زير مستلزم دريافت مجوز قبلي از -19ماده 

 شود:انجام اشخاص داراي پروانه اشتغال بکار يا پروانه مهارت فني مربوط 
 ک.حفاري براي مطالعات ژئوتکنی -1
ن، شکآالت تخريب ساختمان، حفاري،گودبرداري، حمل، ريختن، رگالژ و کوبیدن خاک، سنگماشین گیري يا نصببکار -2
بع آب نراتور و منژديزل  جرثقیل برجي، باالبر، سازي، پمپ بتن، جرثقیل،هاي ثابت بتن، سیلوي سیمان و دستگاهرند مکانیکيس

 هوائي باالتر از ارتفاع ساختمان هاي مجاور.
 تمان.ت ملي ساخاه در مقررحفاظت از ديواره گود و ساختمان هاي مجاور آن يا حفر چاه با مشخصات اعالم شد و گودبرداري -3
داشته  ها را محدود کند يا احتمال وجود خطربرداري از آننصب هر وسیله اي که دسترسي به معابر مجاور يا عبور و بهره -4

 باشد.
 هاي مذکور در فهرستها و محوطهبر نما و منظر و دسترسي به ساختمان به تشخیص سازمان میراث فرهنگي عملیاتي که -5

 يخي و فرهنگي اثر گذارد.حفاظت آثار تار
باشد بدون  زير زمین اال ياانجام هريک از موارد فوق اگر همراه با تصرف در زمین يا ساختمان يا تأسیسات مجاور اعم از سطح، ب

 باشد. ها ممنوع ميهاي مسئول آنگرفتن اذن کتبي از مالکان و دستگاه
ا در است مشترک مجوزذ در اين آئین نامه که انجام آن ها مستلزم اخ افزودن بر فهرست عملیات ساختماني و اقدامات ذکر شده

 اختیار وزير راه و شهرسازي و وزيرکشور مي باشد.

ر حق تغیی ماکارفر ادامه يابد. ويچ زماني نبايد بدون تصدي کامل هیدرعملیات ساختماني واگذار شده به پیمانکار  -20ماده

نترل روانه و کپمرجع صدور  جايگزيني پیمانکار جديد را درثبت  ترتیباتدر هر زمان دارد، اما پیش از آن بايد را پیمانکارخود 
سنامه فني برداري، شناهاي عدم خالف، پروانه بهرهشود و در گواهي پروانه ساختمان افزوده يا به آن الحاق درو دهد ساختمان انجام 

 ريک ذکر شود. تمه کار هع و خانام و عنوان تمامي پیمانکاران ساخت در دوره اجرا و زمان شرو ،ملکي و گواهي پايان کار ساختمان -

ک يل دهد. يارساخت تحومحل احداث بنا را طي صورتجلسه اي به پیمانکپیش از آغاز عملیات ساختماني بايد  کارفرما -21ماده 

کیت و صحت مال مسئولیت شود.ساختمان ثبت  و کنترل انهدر مرجع صدور پرونسخه از اين صورتجلسه بايد توسط پیمانکار 
 موقعیت محل به عهده کارفرماست.

س از پچون ساخت،  تحت عنوان نقشهشده را برداشت و پیمانکار بايد بعد از پايان عملیات ساختماني نیز وضعیت ساختمان ساخته
کنترل  ور پروانه رجع صدومکند. اين اطالعات بوسیله رائه ا ساختمان و کنترل مرجع صدور پروانه اخذ تائید بازرس براي ثبت به

 شود.شور قرار داده ميکساختماني  سامانه اطالعاتساختمان در 

 ان و جبرانع عیب و نقص ساختمحاوي تعهد نسبت به رفاي نامه ضمانت ،پس از پايان عملیات ساختمانيبايد  پیمانکار -22ماده 

ن را به آصوير مصدق تظیم و ثبت نمايد. همچنین تنساختمان  يا خريداران انتقال به خريدارو قابل کارفرمابنفع آن خسارات ناشي از
 ود.یین مي شکند. جزئیات اين ضمانت نامه درشیوه نامه تعتسلیم شهرداري يا مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان 
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 نظارت و بازرسی حین ساخت  –فصل پنجم 
يگر د له دوم ازو در وه پروژه همان در وهله اول از طراحان ،خود  از جانب اجراي ساختمان بر انجام نظارتبراي کارفرما  -23ماده

ین صي را تعیيا اشخا به انتخاب خود شخص داراي صالحیت نظارت در پايه منطبق با مشخصات پروژه، ذيربطمعماران و مهندسان 
ال اين نظارت گونگي اعمچي شود. ماز طرف کارفرما و با انعقاد قرارداد کتبي با وي انجام  مي کند. اين نوع نظارت به عنوان معتمد و

 و حوزه شمول الزام آن در شیوه نامه تعیین مي شود. 

 " بازرسان ساخت "  وظائف زير را برعهده دارند: - 24ماده

 و میمه آنمشخصات ض ونه و نقشه هاي مصوب انطباق با مشخصات مندرج در پروا نسبت به عملیات اجرائي ساختمان، از حیث-1
 و ضوابط ساختماني، نظارت کنند.و معماري  رعايت ضوابط شهرسازي

هرسازي و ضوابط ش تخلف از ضوابط شهرسازي يا ضوابط ساختماني و عدم انطباق عملیات ساختماني با نقشه هاي مصوب و-2
  اعالم کند. ترل ساختمان محلبه مرجع صدور پروانه و کنرا بموقع مقررات ملي ساختمان 

 .ايندا کنترل نممطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و ضوابط ساختماني ر در پايان كار-3
که پذيرند به نحوي ب زمان يا دوره زمانيبسته به شرايط و سازمان کار خود در يککار بازرسي ساخت را از حیث تعداد و زيربنا  -4

 .خود را به نحو مطلوب داشته باشنددر محدوده فعالیت و رشته  توان بازرسي در

ي، برداشت، گیراندازه ها و استانداردهاي مشاهده،اقالم، مراحل وفرايند بازرسي، نحوه تهیه و توافق برنامه بازرسي، روش – 25ماده 

ي مصوب و ، نقشه هااختمانملیات ساختماني با محتواي پروانه سآزمايش و نحوه انجام وظايف بازرسي در زمینه ارزيابي انطباق ع
اخلي ل کیفیت دم کنتراجرائي و ضوابط ساختماني،کنترل وضعیت ايمني، بهداشت و حفظ محیط زيست در کارگاه، احراز وجود نظا

ن آو منابع  رداختپنگي کارآمد در کارگاه و روش مستندسازي وگزارش نتايج بازرسي و نحوه تعیین حق الزحمه بازرسي و چگو
" نامه  شیوهدر"  زرسي ساختناظران و مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان در خصوص با، پیمانکار ،کارفرماهمراه با ذکر وظايف 

 تعیین و بانضمام جداول وكاربرگ هاي همشکل مورداستفاده در بازرسي ساخت منتشر مي شود. 

داي متن ختمان با امین مراجع صدور پروانه و کنترل سادريافت پروانه اشتغال به کار بعنوان ابازرسان ساخت در هنگام  -26ماده 

 کنند:يم اي خود امضابراي انضمام به کارنامه حرفه زير تحلیف بجا مي آورند و متن کتبي آن را
ت اين امور ود و مديريخف کنترل و بازرسي کنم در انجام وظايمن)ذکر نام و نام خانوادگي( به خداوند قادر و ناظر سوگند ياد مي »

هاي حاوي رّد يا ها و گزارشکارگیرم و شهادتکلیه مقررات را رعايت کنم و بهترين دانش، مهارت و دقت خود را که الزم است به
 «تأيید فني را بي طـرفانه و باصداقت و امانت و بموقع و کامل اظهار، تهیه و تسلیـم نمايم.

ه واسط چنین، همن اموربه ارائه خدمات طراحي، نظارت کارگاهي يا پیمانکاري يا مداخله در ايمجاز  ساخت انبازرس -27ماده 

ه بورت اقدام هاي مهندسي بطور مستقیم يا غیرمستقیم نیستند و در صشدن در انجام اين خدمات براي ساير مهندسان و شرکت
ان نتظامي ايشااي آن ها براي بازرسي ساخت متناسب با محکومیت حرفه هايي مرتکب تخلف انتظامي شده و صالحیتچنین فعالیت

 کرد. شود. وزارت راه و شهرسازي در صدور پروانه اشتغال بکار بازرسي اين الزام را درج خواهدمحدود يا سلب مي

أسیساتي که بازرسي از تو روز کاري پیش از پوشاندن هر قسمت از بنا  3است به فاصله حداقل  پیمانکار ساخت مکلف -28ماده 

 طالع دهد.اساختمان  کنترل وآن در برنامه بازرسي الزام شده است، کتبًا آماده بودن کار براي بازرسي را به مرجع صدور پروانه 
ر جع صدوس از بازديد در مرساعت پس از اين اعالم انجام شود و نتايج آن ظرف سه روز کاري پ 48بازرسي بايد حد اکثر به فاصله 

 پروانه و کنترل ساختمان ثبت شود. 

مان کنترل ساختوکه پیمانکار بدون اعالم آماده بودن کار براي بازرسي، آن را بپوشاند مرجع صدور پروانه درصورتي -29ماده 

وي،  تار شود و در صورت استنکافهاي ضروري از وي خواسها و آزمايشهاي پوشیده را براي انجام کنترلتواند تخريب بخشمي
 دستور توقف کار تا انجام بازرسي الزم را بدهد. 

 امدر انج اختختمان يا بازرس سچنانچه پس از اعالم آماده بودن کار براي بازرسي، مرجع صدور پروانه و کنترل سا -30ماده 
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مجدد آن  و پوشاندن هاي شکافتن کار انجام شده براي بازرسيبابت هزينه کارفرمابموقع بازرسي تعلل کنند و کار پوشانده شود و  
رزد به ور مسامحه امه کامتحمل زيان شود يا چنانچه مرجع صدور پروانه ساختمان محل بدون دلیل موجه از دادن بموقع اجازه اد

 متناسب با عمل خود مسؤلیت خواهد داشت. ،شود کارفرماکه موجب زيان نحوي

وسیله هبه مصوب که ساختماني و نقش ضوابطگزارش تخلف ساختماني و مغايرت عملیات اجرايي با ضوابط شهرسازي و  -31ماده 

بازبیني و احراز باشد.  ها بايد کاماًل صريح، مستند، مستدل و قابلشود، همچنین گزارش رفع آناعالم مي ان ساختبازرس
حراز اهاي رفع تخلف را با استفاده از کارشناسان خود زارشگرل ساختمان درستي ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنتشهرداري

هاي نادرست را براي رسیدگي و مجازات انتظامي به شوراي انتظامي نظام کنندگان گزارشکنند و افزون بر آن موظفند ارائهمي
 مهندسي استان معرفي کنند. 

هاي قشهماني با نماني مکلف است نظر خود در مورد انطباق عملیات ساختپس از خاتمه عملیات ساخت ساختبازرس  -32ماده 

ار يا صدور دستور مرجع صدور روز کاري از اعالم پیمانك 10اجرايي مصوب و مدارک فني ضمیمه آن و پايان کار را به فاصله حداکثر 
اي مه حرفها در کارناراف ورزد،مرجع مذکور مراتب ز آن استنکاکه بدون دلیل موجه پروانه ساختمان تهیه و تسلیم نمايد و درصورتي

 درج و مراتب را به شوراي انتظامي نظام مهندسي استان اعالم مي نمايد. بازرس ساخت

 بازرسان ساخت مجاز به امور زير نیستند: -33ماده 

 اتر از آن. ارزيابي مذکور در آئین بازرسي و اعمال سلیقه فر ترتیباتتجاوز از  -1
 .خواست کاستن از اقالم بازرسي مندرج در "برنامه بازرسي"در -2
 اخت.سو طراحان و ناظران و پیمانکاران  کارفرماشروط کردن تأيیديه خود به انجام هرگونه اقدامي از طرف م -3
 هاي اجرائي يا مشخصات فني طرح.دستور تغییر در نقشه دادن -4
وع تجاري ن ستفاده ازاياپیمانکاريا وادار کردن آنان به  کارفرماعرفي مهندس، نیروي انساني، فروشنده، پیمانکار جزء به م -5

 خاصي از مواد، مصالح، تأسیسات، تجهیزات ساختماني يا فناوري در ساختمان تحت بازرسي.
حت تاد تعارض منافع کند و صحت بازرسي را رگونه اقدامي که اصول اخالق حرفه اي را مخدوش نموده يا ايجه -6

 تاثیرقراردهد.
یت و نزيل صالحشود، موجب تاين اعمال عالوه بر آنکه براي بازرس و مهندسان دخیل يا ذينفع در آن تخلف انتظامي محسوب مي

 نامه وزارت راه و شهرسازي نیزخواهدبود. ها طبق شیوهمحدود شدن ظرفیت اشتغال آن

 محض وقوف بر تخلف در عملیات ساختماني يا دريافتها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان بهاريشهرد - 34ماده 

ع اثر از صالح و رفستور ادگزارش در خصوص وقوع تخلف و احراز درستي گزارش با اعطاي مهلتي که از دو هفته تجاوز نخواهد کرد، 
نوز از چنانچه ه وهد آمد و پس از خاتمه مهلت مذکور بازرسي مجدد به عمل خوا و پیمانکار ابالغ خواهند کرد کارفرماتخلف به 

اني اقدام و یات ساختمدن عملنیروي انتظامي نسبت به متوقف کر تخلف رفع اثر نشده باشد با استفاده از ماموران اجرائیات خود يا
سالمي اصوب شوراي مانتظامي طبق تعرفه  سي و اقداماتهاي تکرار بازرشروع مجدد آن را منوط به رفع اثر تخلف و پرداخت هزينه

 محل خواهد کرد.

 
 برداری و گواهی پایان کار ساختمانروانه بهره،پملکی -شناسنامه فنی  -ششمفصل 
 ساختنقشه هاي چون نحوه تهیه که در سراسر کشور يکسان است،  همچنین ملکي -شناسنامه فني عناوين و محتواي  - 35ماده

 و شهرسازي د، توسط وزارت راهملکي مي باش -است و ضمیمه شناسنامه فنيتغییرات مصوب آن  يامنطبق با نقشه هاي مصوب که 
 با همکاري سازمان نظام مهندسي ساختمان تهیه خواهد شد. 

زرس تائید با از اخذ و پس به انضمام نقشه هاي چون ساخت تهیه و امضا نموده را ملکي -شناسنامه فني پیمانکار بايد  -36ماده 

 د.ساخت، به کارفرما و نسخه اي از آن را به شهرداري يا مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان تحويل ده
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رداري از بهاي مشترکي که آماده بودن آن ها شرط بهره پس ازخاتمه عملیات ساختماني بخشي از ساختمان و قسمت -37ماده 

بل کور را قاهاي مذ ،اگر قسمتکارفرمادرخواست  پیروصدور پروانه و کنترل ساختمان،  بخش هاي خاتمه يافته مي باشد، مرجع
مدارک  احصاءبا  د بايدبهره برداري و فاقد مغايرت با محتواي پروانه ساختمان، نقشه هاي مصوب و ضوابط ساختماني تشخیص ده

ختمان پروانه سا مه تمام عملیات ساختماني موضوعخات برداري ساختمان" و پس ازبهره زير براي همان بخش از ساختمان "پروانه
 د:ده ارفرماکتحويل صادر کرده و براي تمام آن"گواهي پايان کار ساختمان" که درحکم پروانه بهره برداري از آن نیز هست،

 .ملکي -شناسنامه فني  -1

 .گواهي عدم خالف کل ساختمان تا آن مرحله -2

 .درست ساختمان ضمانتنامه کارکردتصوير مصدق  -3

 و مقررات ديگر الزام شده است. قوانینبموجب  آن هامدارکي که اخذ ساير -4

، اختمانسه تا صدور گواهي پايان کار هر ساختمان از مرحله صدور دستور تهیه نقشو کنترل مراجع صدور پروانه  -38 ماده

ها، اعالم ها و مجوزهايي را که  ها، گواهيتأيیديه ها،پروانه اطالعات مربوط به کلیه همچنین تعمیرات و تغییرات اساسي آن، مکلفند
 دهند.در سامانه اطالعات ساختمان کشور قرار مي، اندصادر نموده

هرداري يا از شمان، ساخت ساسي درتعمیرات يا تغییرات ابراي انجام  در دوره بهره برداري مکلف است مالک يا بهره بردار، -39ماده

هرست فاده کند. ي استفنه و کنترل ساختمان مجوز اخذ کند و براي اين منظور از اشخاص داراي صالحیت حرفه امرجع صدور پروا
 تعمیرات و تغییرات اساسي در شیوه نامه ذکرخواهدشد. 

 
  نظام فنی و اجرائی کشورهای ضوابط خاص طرح –هفتمفصل 
 ي دولت کهي سرمايه ادرطرح هاي تملک دارائ برنامه و بودجه سازمان تأيید صالحیت شده توسطنحوه فعالیت اشخاص  –40ماده 

 يغیر دولت مايانفرماکاربه توسط اين اشخاص ارائه خدمات مهندسي مستلزم اخذ پروانه ساختمان است، همچنین نحوه فعالیت و 
  سید.ه خواهد ربودج وامه طبق شیوه نامه اي خواهدبودکه مشترکا به تصويب وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور و سازمان برن

 

 مدیریت اطالعات شهر سازی و ساختمانی و نیروی انسانی تخصصی  -هشتمفصل 
نامه ين آئینال از ابالغ اس يکو سازمان برنامه و بودجه ظرف  راه و شهرسازيبا همکاري وزارت کشور موظف است وزارت  -41ماده 

 کند. اندازي و آن را اداره  شور " را راهک" سامانه اطالعات ساختماني 

اي دارندگان ات حرفه"سامانه اطالعشوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان با نظارت وزارت راه و شهرسازي،  -42ماده 

انه اشتغال به پرو گانرنداي الکترونیکي براي تمام اشخاص حقیقي و حقوقي داايجاد کارنامه حرفه را به منظور پروانه اشتغال بکار"
 ت سوابق محکومیتثب همچنین ،هااي آنهاي حرفهدرج سوابق فعالیت و در بخش ساختمان و شهرسازيقانون  4کار موضوع ماده 

  نمايد.و اداره  ناشي از خدمات مهندسي راه اندازيدارندگان پروانه اشتغال بکار هاي 

کار اشخاص ه خاص حقوقي منبعث از صالحیت و ظرفیت اشتغال بکار مهندسي اشه صالحیت و ظرفیت اشتغال ب -43ماده 

 اشته و دردرعهده مسؤلیت آن را ب ،حقیقي است و اشخاص حقیقي که در ارائه خدمات مهندسي در هر طرح مشارکت داشته اند

 آنان باقي خواهد ماند.  کارنامه حرفه اي

کننده هاي ارائهختمان در صورت اطالع از تخلف مهندسان و شرکتها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل ساشهرداري -44ماده 

مهندسي نظام نتظاميشوراي اخدمات مهندسي مکلفند گزارش آن را به همراه مستندات کافي براي اطالع و رسیدگي انتظامي به 
 استان اعالم نمايند. 

 واقتصادي  امور و اه و شهرسازير زرايبوسیله و شش ماهدر مدت  نامهموضوع اين آئینو تضامین  هاشرايط و نوع بیمه -45ماده 

 ارائه مي شود.ت دول و براي تصويب به تدوين   " ساختمانها و تضامین  نامه "بیمهآئین ، با عنواندارائي
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ي مقررات مل درندازد و ايمني، سالمت و بهداشت فرد و جامعه را بنحو حیاتي به خطر ا تخلف از ضوابط ساختماني که -46ماده 

 يناض مقررات نق .رفع اثر شود تخلف ز آنگیرد و بايد ابا پرداخت جريمه مشمول بخشودگي قرار نميساختمان احصاء مي گردد 
  .گرددتخلف از نظامات دولتي محسوب مي ماده،

ماران و ر توسط معپذيرش کاو محاسبه و نظارت  طراحيظرفیت اشتغال به کار بدين نحو تعیین مي گردد که در امر  -47ماده

ن کار خود ط و سازماشراي ي وبا توجه به توانمندخواهدبود که  مهندسان طراح و مهندسان ناظر از حیث تعداد يا زيربنا به مقداري
چنین پذيرش هم د.نسانانجام ر کلیه آن ها را با رعايت کامل الزامات حرفه اي به نحو مطلوب به بتواند زمان يا دوره زماني در يک

براساس  مانيززمان يا دوره کيدر  هريکبسته به شرايط و سازمان کار  کار پیمانکاري از حیث تعداد يا زيربنا توسط پیمانکاران نیز
ه نحو بحرفه اي  مل الزاماترا با رعايت کا اين کارهاکه کلیه است به نحوي ارائه ضمانت نامه رسمي  منوط به توانائي پذيرش آن

ت اراي صالحیدشخص واگذاري به يک  اين ظرفیت درمورد بازرسي ساخت، میزان کار بازرسي ساخت قابل به انجام رسانند. مطلوب
 .که توسط وزارت راه و شهرسازي تعیین مي شود بازرسي در هر رشته در محدوده فعالیت آن است

م خدمات مهندسي قانون برحسن انجا 15ماده  5سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف است در اجراي بند  -48ماده

هاي اجرائي،  هکننده نقشکننده خدمات مهندسي و فني، اعم ازطراحان تهیهتوسط اعضاي خود اعم از اشخاص حقیقي يا حقوقي ارائه
صالحیت  اص فاقدشخچنین اهم ، ظارت کند و متخلفانن ، مهندسان ناظر يا ساير دارندگان پروانه اشتغال به کارپیمانکاران ساخت

يره . هیات مددراردهرا که در خدمات مهندسي مذکور در اين آئین نامه دخالت نمايند، از طريق مراجع ذيصالح تحت تعقیب ق
راي سازي و شوو شهر سازمان استان موظف است هر شش ماه يکبارگزارش عملکرد خود در خصوص اين ماده را کتبا به وزارت راه

 مرکزي ارسال کند. 

  حق الزحمه پرداخت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مجاز نیست نسبت به توزيع کار بین مهندسان يا دريافت و-49هماد

  آنان يا موارد مشابه آن و ارائه خدمات حرفه اي اقدام نمايد.

ها نامهنامه و شیوهاين آئین ازکه  و تفسیرهائي شوندتصمیماتي که بوسیله کلیه مراجع مربوط به اين آئین نامه اتخاذ مي -50ماده

 که داراي آثار زير باشد: انجام شودبه نحوي  نبايد ،شودمي مستندات آن هاو
 کنندگان خدمت مهندسي و فني را محدود يا سلب کند.امکان رقابت سالم بین ارائه -1
ادر و قیت و ظرفیت ساير دارندگان صالح ايجاد انحصار نمايد و کنندگان خدمات مهندسي و فنيبراي يک يا گروهي از ارائه -2

 خدمت مشابه را محدود يا منع نمايد. متمايل به ارائه
ب مه و چارچوده در اين آئین ناشو تعیین با رعايت الزامات مصرح  حقوقي را کهت مهندسي اشخاص حقیقي يا اارائه خدم -3

 .منع يا محدود کند کشورنقاط مختلف درهاي قانوني صورت مي پذيرد، 
کننده ارائه ف خريدار ياان را براي انتخاب آزاد طرکارفرمايیمانکاران و پکننده خدمات مهندسي و فني، مهندسان ارائه اختیار -4

 .خدمت محدود کند
 

س از پ سه ماه و ظرف هددو کنترل مقررات ملي ساختمان را تشکیل مي  اجرانظامات اداري ، اين آئین نامه و شیوه نامه هاي آن
در مدت دو  و االجرا استزمالدر کلیه مراکز استان ها و شهرهاي با بیش از دويست هزار نفر جمعیت  شار در روزنامه رسمي کشورانت

ئین نامه ندرج در آم تیباتو تر الزاماتکلیه  سال با نظر وزراي راه و شهرسازي و کشور بتدريج به کل کشور تسري داده خواهدشد.

نامه هائي که بر نامه مغايرت دارد و تفاهمها که با مفاد اين آئینین مصوب دولت و ضوابط منبعث از آنها و تصويب نامه هاي پیش
ت مذکور در با ترتیبا شده و و ابطالادله شده نسخ دولتي مب ياهاي عمومي سازماندستگاه هاي اجرائي و ساير نهادها و ها با پايه آن

روانه پهايي را که  طرح مالک عمل خواهد بود.شهرسازي  وراه نظر وزير  ،رد ابهام و اختالفدر موا شود.نامه جايگزين مياين آئین
توان بر طبق همان مقررات تا مي ،نامه بر طبق مقررات زمان خود صادر شده استاالجرا شدن اين آئینساختمان آن ها قبل از الزم

 پايان مدت اعتبار پروانه ادامه داد. 

 


