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نظامات اداري                       اجراي ساختمان





مان  ی سا رات م -ظامات اداری ث دوم 
مان ای سا وم ا ل 



اجراي ساختمان-7ماده 

دفاتر مهندسی اجراي ساختمان-8ماده 

مجریان حقوقی ساختمان-9ماده 

مجریان انبوه ساز-10ماده 

حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال کاردان هاي فنی و معماران تجربی-11ماده 

طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجراي ساختمان-12ماده

فهرست مطالب



فصل سوم اجراي ساختمان

اجراي ساختمان-7ماده 



7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 1اسالید 

üیامانساختاجرايدفاترمهندسیتوسطمنحصرابایدساختماناجراییعملیاتتمامی

درکهنساختماساختوطرحصالحیتدارندگانیاوسازانبوهمجریانیاحقوقیمجریان

شهرسازيومسکنوزارتازاشتغالپروانهیامجوزدارايموردحسباجرازمینه

.گیردانجاممیباشند،

üریانمجاینگونهازمکلفندخودساختمانیامورانجامبرايکارانصاحبیاکارصاحب

تمامیويپاسخگوبودهساختماناجرايدرکارصاحبفنینمایندهمجرينمایند،استفاده

.میباشدساختمانکنترلمراجعدیگروناظرانیاناظربهکاراجرايمراحل

üبههکمجريمشخصاتونامموظفندساختمانپروانهصدورمراجعسایریاهاشهرداري

استشدهظرفیتوصالحیتکنترلاستانسازمانتوسطوشدهمعرفیصاحبکاروسیله

نمایندقیدمربوطهپروانهدررا



7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 2اسالید 

:میباشدزیرشرحبهساختمانمجریانهايمسئولیتووظایف
شروعازقبلساختمانفنیمشخصاتواجراییهاينقشهساختمان،پروانهدرمندرجمشخصاتبررسیومطالعه

اجراییعملیات

کارپایانتاآغازازساختماناجراییکارهايتفصیلیوکلیبنديزمانبرنامهارایه

.کارگاهمحیطیزیستمسایلوپیرامونهايساختمانوکارگاهحفاظتوایمنیاصولرعایت

ازي،شهرسمقرراتوضوابطرعایتساختمان،ملیمقرراترعایتساختمان،اجراییعملیاتتمامیانجامصحت

مصوبهاينقشهوساختمانپروانهدرمندرجمحتواياجراي

تفصیلیامهبرندرتغییراتیگونههردرکنندههماهنگناظرومربوطناظرکار،صاحبکتبیتأییدوموافقتاخذ

نقشهدرراتیتغییهرگونهدرطراحیدفترمسؤولومربوططراحوکارصاحبکتبیتأییدوموافقتاخذوکاراجرایی

فنیمشخصاتیاها

اشتغالپروانهدارايتجربیمعمارانوساختمانمختلفهايرشتهفنیهايکاردانومهندسانازاستفاده



7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 3اسالید 

:میباشدزیرشرحبهساختمانمجریانهايمسئولیتووظایف
رفینطامضايبهبایدوبودهمجريوصاحبکاربینمنعقدهقراردادالینفکجزود،قرارداعمومیشرایطامضا•

.باشدرسیده

،سازهمعماري،هاينقشهازفشردهلوحیکوساختمانشدهاجراکارکاملنقشهسريسهامضايوتهیه•

یحقوقناظریاربطذيحقیقیناظرانازالزمتاییدیهاخذوبرقیتأسیساتومکانیکیتأسیسات

صالحیتدارايمراجعتأییدازپسدیگراشخاصیاکارصاحببهخودعملکردازناشیخساراتجبران•

رراتمقوضوابطومصوبهاينقشهوساختمانپروانهدرمندرجمشخصاتوقراردادخصوصیشرایطرعایت•

کاراجرايدرشهرسازي

ازيشهرسومسکنوزارتسويازصادرهقانونیهايبخشنامهونامههاشیوهوساختمانملیمقرراترعایت•

مرغوبمصالحازاستفادهومناسبکیفیتومهندسیاصولبامنطبققراردادموضوعاجراي•



7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 4اسالید 

:میباشدزیرشرحبهساختمانمجریانهايمسئولیتووظایف

هاياییدیهتاخذوساختمانملکیوفنیشناسنامهبهمنضمساختماناطالعاتدفترچهتکمیل•

نامههشیومجموعهاینششمفصلشرحبهمذکورشناسنامهصدورجهتذیربطناظرانازالزم

فوقمراحلانجامازپسصاحبکاربهساختمانملکیوفنیمستنداتومداركتمامیتحویل•

مادهبراساسشودمیساختهمجريمسئولیتبهکهساختمانیاجرايکیفیتکردنبیمه•

نامهضمینتارایهیاوساختمانکیفیتتضمیننامهبیمهارایهطریقاز،قانون33مادهنامهآیین

صاحبکارانیاصاحبکارنفعبهقانونی،وکتبی



7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 5اسالید 

یتکیفبیمه
شرکتطریقازساختمان،اجرايکیفیتبیمهپوششتحتراخوداحداثیهايساختمانمکلفندمجریان-1

.دهندقرارتخصصیبیمههاي

ساختمان،ملیمقرراتاستانداردها،است،الزمبیمهپوششبرقراريبرايکهساختمانکیفیتکنترلمعیارهاي-2

.میباشدمصوبهاينامهشیوهوهانقشهوهالیستچک،آنبهمنضمفنیمداركوساختمانپروانه

توسطمانساختتحویلازپسوبرداريبهرهشروعابتدايازساختماناجرايکیفیتبیمهمدت-3

:استزیرشرحبهساختمانمختلفبخشهايدرصاحبکارانیاصاحبکاربهمجري

.سالدهحداقلسفتکاري،وسقفاسکلت،پی،شاملساختمانهايسازه•

.سالپنجحداقلساختمان،نماي•

.سالپنجحداقلساختمان،رطوبتیعایقهاي•

.سالسهحداقلآسانسورها،برقی،تأسیساتومکانیکیتأسیساتوتجهیزات•



7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 6اسالید 

تکیفیبیمه
استانازمانستاییدموردکهقبولیواستنادقابلدالیلبهراخوداحداثدستدرساختمانهايکهمجریانی

یابانکینامهتضمانارایهطریقازمکلفند،دهندقرارساختمانکیفیتبیمهپوششتحتنتوانندباشد

موضوعهاينتضمیحاويحداقلوتهیهاستانسازمانتوسطآنکاربرگومفادکهکتبینامهتضمین

اییدتموردرسمیاسناددفاترازیکیدروتهیهنسخهسهدرواستنامهشیوههمین7163بند

.نمایندساختمانکیفیتتضمینصاحبکاران،یاکارصاحباننفعبهمیگیردقرار

قانون30مادهببخش3بندوفقمکلفندساختمانپروانهصدورمراجعسایریاشهرداریها

احبصیاکارصاحبازساختمانکارپایانصدورهنگامکشور،فرهنگیواجتماعیتوسعهچهارمبرنامه

.دبنماینبعديبردارانبهرهوخریداراننفعبهساختمان،کیفیتنامهبیمهارایهدرخواستکاران،



فصل سوم اجراي ساختمان

دفاتر مهندسی اجراي ساختمان-8ماده 



اتر شرایط الزم براي اعطاي صالحیت وتعیین ظرفیت اشتغال ، به دف33آییننامه ماده 20لغایت 9براساس مواد 

.آیین نامه اجرایی تاسیس میشوند به شرح زیراست9مهندسی اجراي ساختمان که به موجب ماده 

رشتهمهندسانازنفریکتوسطدفترتاسیسدرخواستبراساسساختماناجرايمهندسیدفتر-1

مجوزدبایوشودمیتشکیلساختماناجرايصالحیتواشتغالپروانهدارايعمرانیامعماريهاي

.نمایددریافتاستانشهرسازيومسکنسازمانازفعالیت

وانهپردارندهعمرانمهندسیامعمارمهندسشخصبهقائمساختماناجرايمهندسیدفتر-2

ساختماناجرايمهندسیدفترمسئولمذکورشخصونیستواگذاريقابلآنامتیازواستاشتغال

.بودخواهدنیز

7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 7اسالید 



.باشدوتابلدارايودفاترسایرازمستقل،ثابتمحلدارايبایدساختماناجرايمهندسیدفتر-3

مدتظرفحداکثرهمزمانطوربهرامراتبدفترمحلتغییردرصورتاستموظفدفترمسوول

.هدداطالعساختمانپروانهصدورمرجعاستان،سازماناستان،شهرسازيومسکنسازمانبهروزپانزده

این6و5هايبندمطابقعیناساختماناجرايمهندسیدفترعمومیوظایفشرحودفترمسئولوظایفشرح

.میباشدمجريبهطراحواجرامهندسیدفتربهطراحیدفترمهندسیتغییرنامبانامهشیوهمجموعه

7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 8اسالید 



7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 9اسالید 

شرایط و حدود صالحیت دفاتر مهندسی اجراي ساختمان

ودحدبهتوجهباساختماناجرايمهندسیدفاترمجریاناجراییکارهايازیکهرزیربنايحداکثر-1

.باشدمیمترمربع5000مسکونیواحدهاياجرايبخشدر5شمارهجدولدرمندرجصالحیت



:ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجراي ساختمان

وگرددمیتعیینايدورهصورتبهساختماناجرايندسیهمدفتراشتغالیتظرف

داريرهشبهکارساختمانپایانگزارشارسالتاساختماناجرايآغازازدورهشروع

رظرفیتمقادیسنجشمالكاست،کنندهناظرهماهنگتوسطساختمانپروانهصدورمراجعسایریا

.میشودتعیینجداولشرحبهزمانیهربرشدراشتغال

7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 10اسالید 



حدود صالحیت دفتر اجراي ساختمان و ظرفیت اشتغال آن 5جدول شماره 
7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 11اسالید 



بااستانهردرنامه،شیوهمجموعهاین5شمارهجدولموضوعساختمان،اجرايمهندسیدفاتراشتغالظرفیت

واستانانسازممدیرههیاتپیشنهادبهساختماناجرايپروانهدارندگانتعدادواستانشرایطبهتوجه

هبنسبتواحدیکحداکثرمذکوردفاترتعدادکارودرصد20تاحداکثرهنفرسههیاتتصویب

.یابدکاهشیاشتواندافزايمی5شمارهدرجدولمندرجتعدادکاروظرفیت

اجرايمهندسیدفتردردفترمسوولرشتهغیرازبهساختماندیگرهايرشتهمهندسانکهصورتیدر

رشتهمهندسهرازايبهدفاترگونهایناشتغالظرفیتباشندداشتهکاربهاشتغالشریک،صورتبهساختمان

درمییابد،افزایشساختماناجرايدفترظرفیتدرصد60تاحداکثرودرصد،15معادلساختماندیگرهاي

وقتنیمهتصوربهدفترباآنانهمکاريکهساختماندیگرهايرشتهمهندساناشتغالظرفیتحالتیچنین

.مییابدکاهشطراحییانظارتاشتغالظرفیتدرصد15معادلباشد

7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 12اسالید 



ی عملیات مجري زمانی می تواند اجراي کار دیگري را تقبل نماید که گزارش پیشرفت فیزیک

درصد باشد و مراتب مورد 75اجرایی هر یک از واحدهاي ساختمانی در دست اجراي او برابر 

.تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد

تمان یا چنانچه مجري در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده براي او، مسوولیت اجراي همزمان بیش از یک ساخ

گی و حجم و مجتمع ساختمانی را تقبل نماید، ملزم می باشد در هر ساختمان یا مجتمع ساختمانی حسب پیچید

رشته یک نفر مهندس رشته معماري یا عمران یا کاردان فنیارتقاء کار، طبق نظر سازمان استان، 

محل درهاي ذکرشده یا معمارتجربی را به صورت تمام وقت، به عنوان مسوول اجراي کارگاه 

.احداث بنا مستقرنماید

7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري اسالید



دفاتر مهندسی اجراي تأسیسات ساختمان

اشتغالنهپروادارايساختمانبرقیتأسیساتومکانیکیتأسیساتهايرشتهمهندسان

دفترجوزماخذوتأسیسبهنسبتتوانندمیجمعییاانفراديصورتبهساختمان،تأسیساتاجراي

اتتأسیسامورانجامدرساختماناجرايمهندسیدفاترنمایند،اقدامساختمانتأسیساتاجرايمهندسی

خوداقدامدستدرساختمانهايتأسیساتکارهاياجرايجهتمکلفندساختمانبرقیتأسیساتومکانیکی

رعایتباوبرقیتأسیساتومکانیکیتأسیساتاجرايکاربهاشتغالپروانهدارايمهندسانازموردحسب

اياجردفاترازتأسیساتمهندسانجايبهمخیرندهمچنینوآورندعملبهاستفادهآنهاصالحیتحدود

.نماینداستفادهفصلاینموضوعساختمانتأسیسات

7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 13اسالید 



مانتاسیسات ساختاعطاي صالحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجراي 

هنحووشوندمییاشدهتأسیساجرایینامهآئین9مادهموجببهکهساختمانتأسیسات

ولئمساختیاراتحدودووظایفشرحوساختمانتأسیساتاجرايدفترمسؤولانتخاب

ساتتأسیاجرايمهندسیدفاترعمومیوظایفشرحوساختمانتأسیساتاجرايدفتر

بهیطراحمهندسیدفترنامتغییربانامهشیوهمجموعهاین5,6بندمطابقعیناً ساختمان

.دمیباشطراحجايبهتأسیساتمجريوساختمانتأسیساتاجرايمهندسیدفتر

7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 14اسالید 



:حدود صالحیت دفاتر مهندسی اجراي تأسیسات ساختمان

قیقی حدود صالحیت دفاتر مذکور همان حدود صالحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص ح-1

.دهر یک از شرکاي دفتر در رشته و تخصصی که تشخیص صالحیت شده اند می باش

حدودوهرشتبهمربوطتخصصیخدماتقبالدرکهمسؤولیتیبرعالوهدفترشرکاي-2

ودفترموراادارهبهنسبتنیزمشترکادارند،خودحقیقیاشتغالپروانهدرمندرجصالحیت

حونبهمجري،درخواستموردساختمانتأسیساتاجرايخدماتتمامیارایهدرهماهنگی

يپاسخگووبودهمسؤولساختمانهايرشتهمهندسانخدماتشرحبراساسواحسن

.باشندمیساختمانمجریاندرقبالدفترتعهدات
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ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجراي تأسیسات ساختمان



.باشدمینفر10ساختمانتأسیساتاجرايمهندسیدفترهرشرکايتعدادحداکثر

بهربوطمضریبباشد،میهمپایهآنانحقیقیاشتغالپروانهکهاشخاصیازیکهرپایهارتقايصورترد

.یافتنخواهدکاهش2شمارهجدولدرمذکورافرادبودنهمپایه

درنامه،شیوهمجموعه5شمارهجداولموضوعساختمان،تأسیساتاجرايمهندسیدفاتراشتغالظرفیتاین

بهواندتمیساختمانمختلفهايرشتهدرصالحیتدارندگانتعدادواستانشرایطبهتوجهبااستانهر

.یابدکاهشیاافزایشدرصد20تاحداکثرنفرهسهتصویبواستانسازمانمدیرههیاتپیشنهاد

خودیمهندسدفترحوزهازخارجاي،حرفهفعالیتبهمجازساختمانتأسیساتاجرايمهندسیدفترشرکاي

.نیستند
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فصل سوم اجراي ساختمان

مجریان حقوقی ساختمان-9ماده 



شرایط احراز صالحیت

ورسیدهبتثبهصنعتیمالکیتوشرکتهاثبتادارهدرتجارت،قانوندرمندرجصورازیکیبهبایدشرکت

دواحتاسیسبهاقدامنیزغیردولتیعمومینهادومؤسسه.باشدشدهآگهیکشوررسمیروزنامهدرآنتاسیس

رسیدهدارتصالحیمراجعتصویببهآنهاسازمانیتشکیالتونمودهساختماناجرايبرايخاصفنیسازمانی

.باشد

.باشدساختماناجرايخدماتانجامشرکت،موضوع•

باشداستانسازمانعضوحقوقیشخص•
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پروانهدارايبایدغیردولتیعمومینهادومؤسسهفنیواحدیاشرکتمدیرههیاتاعضايازنفردوحداقل

میزنیبعدينفروعمرانومعماريهايرشتهدرآناننفریککهساختماناجراياشتغال

دروبودهرداريبنقشهیاومکانیکیتأسیساتیابرقیتأسیساتهايرشتهازیکیدرتواند

حداقلتیغیردولعمومینهادهايومؤسساتدرخصوصوباشندداشتهکاربهاشتغالوقتتمامطوربهشرکت

نیفواحددفتردروقتتمامطوربهوفوقمشابهساختماناجراياشتغالپروانهدارايآنمدیرانازدونفر

.باشندداشتهکاربهاشتغال
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هاي سه، دو، یک و ارشد و حداکثر ظرفیت اشتغالحدود صالحیت مجریان حقوقی در پایه6جدول شماره 



اشتغالانهپروپایهکاردانی،حقوقیکاربهاشتغالپروانهدارندگانبرايمجازطبقاتتعدادتعیینمالك*

رويطبقه4تایکپایهدارندهکهترتیباینبه.استعمرانیامعمارمدیرههیاتاعضايازیکی

بهنسبتواندمیتشالودهرويطبقهدوتاسهپایهدارندهوشالودهرويطبقهسهتادوپایهدارندهشالوده،

.نمایداقدامساختماناجراي

5000مسکونیواحدهاياحداثبخشدرحقوقیمجریاناجراییکارهايازیکهرزیربنايحداکثر

.باشدمیمترمربع

درمانیساختهايپروژهازیکیکهنمایدتقبلرايدیگرکاراجرايتواندمیزمانیحقوقیمجري

وانهپرصدورمرجعتاییدبهساختمانکارپایانگزارشورساندهپایانبهراخوداجرايدست

باشدرسیدهکنندهناظرهماهنگوساختمان
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دخوتخصصیشاغالنتکمیلبهنسبتکهنامهشیوهمجموعهاین6شمارهجدولموضوعحقوقیمجریان

اساسبرآناناشتغالظرفیتگیرد،قراراشتغالپروانهصدورمرجعتأییدموردمراتبونماینداقدام

:یافتخواهدافزایشزیرشرایط

6شمارهجدولدرشدهبینیپیشظرفیتبرعالوهتوانندمی1و2و3هايپایهدرحقوقیمجریان

آنانالحیتصحدودرعایتباواشتغالپروانهدارايحقیقیاشخاصنمودناضافهباراساختماناجرایی،فعالیت

هرنظرگرفتندرباو7شمارهجدولازاستفادهباوشرکتدروقتتمامشاغلیامدیرههیاتعضوعنوانبه

مترمربع120000و20000,60000ترتیب،بهراخودظرفیتمترمربع200معادلامتیاز،

.نماینددریافتمجوزشهرسازيومسکنوزارتازوافزایش
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6مارهشجدولدرشدهبینیپیشظرفیتحداکثربرعالوهتوانندمیارشدپایهدرحقوقیمجریان

آنانحیتصالحدودرعایتباواشتغالپروانهدارايحقیقیاشخاصنمودناضافهباساختمان،اجراییفعالیت

هردرنظرگرفتنباو7شمارهجدولازاستفادهباوشرکتدروقتتمامشاغلیامدیرههیاتعضوعنوانبه

دریافتمجوزشهرسازيومسکنوزارتازوافزایشراخودظرفیتمترمربع200معادل،امتیاز

.نمایند

ودحددروبودهکشورجغرافیاییقلمروتمامیارشدپایهدرحقوقیمجریانفعالیتحوزه

هیاتضوععنوانبهاشتغالپروانهدارايحقیقیاشخاصتعدادافزایشبامتناسبتوانندمیخودصالحیت

مهندسینظاممعاونتازقانوناجرایینامهآئین22ماده2تبصرهرعایتباشرکت،دروقتتمامشاغلیامدیره

.نمایندمجوزدریافتوشهرسازيمسکنوزارتساختماناجرايو
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، شاغل در داراي پروانه اشتغالجدول امتیازبندي پایه پروانه اشتغال مجریان حقیقی 7جدول شماره 

مجري حقوقی اعم از اعضاي هیات مدیره، مدیرعامل و شاغالن درشرکت و درخصوص موسسات و نهادهاي 

.دارندعمومی غیردولتی، مسوول واحدفنی وشاغالن آن که پروانه اشتغال شخص حقیقی با صالحیت مجري
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مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی

کارانجامحسنمسوولیتشود،دارعهدهراايپروژهاجرايمسوولیتحقوقیمجريکهموارديدر

واحدمسوولبرعهدهدولتی،غیرعمومینهادهايوموسساتخصوصدرومدیرعاملعهدهبرساختمان،

یامامتاجرايکهفنیواحدیاشرکتدرشاغالنازیکهرمسوولیترافعمسوولیتاینوباشدمیفنی

.بودنخواهداستگردیدهمحولآنهابهساختمانازبخشی

دروشاغالنومدیرعاملومدیرههیاتمنجملهحقوقیمجريدرشاغلحقیقیاشخاصتمامی

ازمیتوانندنشاغالنوآنانفنیواحدمسوولومدیرانغیردولتی،عمومینهادهايوموسساتخصوص

مکلفاستانسازمانخصوصایندر.نماینداستفادهجداگانهخودحقیقیشخصاشتغالظرفیت

.آوردبعملراالزمکنترلاست
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رشتهمهندسنفریکخوداقدامدستدرکارهايازیکهراجرايبراياستموظفحقوقیمجري

به،اهکارگمسوولعنوانبهراساختماناجرايدرمهندسیاشتغالپروانهدارايعمرانیامعماري

انسازمحقوقی،ناظرمدیرعاملیاحقیقیکنندههماهنگناظرمهندسکار،صاحببهراويوبگماردکار

.نمایدمعرفیساختمانپروانهصدورمراجعسایریاشهردارياستان،

لحاصانصرافکارادامهازآندرشاغلحقیقیاشخاصچنانچهاستموظفحقوقیمجري

وصالحیتهمانبااشخاصآنجایگزینمعرفیبهنسبتروزپانزدهمدتظرفحداکثربازمانندیانمایند

.نمایداقداماستانشهرسازيومسکنسازمانبهاشتغالظرفیت
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ه حل اختالف نظر بین ناظر، ناظران، ناظر هماهنگ کننده و مجري با توجه ب

انی، در نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا پروژه یا مجموعه ساختم

.فصل چهارم این مجموعه شیوه نامه ذکر شده است
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اشد،بمیشهرسازيومسکنوزارتازنظارتاشتغالپروانهدارايناظرمجري،کاربرنظارتمرجع

امورانجامبرنیزشهرسازيومسکنوزارتومینمایدنظارتفوقاشخاصعملکردبرنیزاستانسازمان

.داشتخواهدعالیهنظارتساختمانی

درصد15ازبیشدلیلهربهمجريقصوربدونراپروژهاجرايصاحبکار،کهصورتیدر

ازپسرمذکومدتپایانتاشروعازکارتعلیقاینموضوعبیاندازد،تاخیربهقرارداددرمندرجمدت

استانمانسازوشود،میاعالمساختمانپروانهصدورمرجعاستان،سازمانبهکتباکنندههماهنگناظرتایید

زهاجایاوقراردادفسخیاکارادامهنحوهخصوصدرکارصاحبومجريمابینفیقراردادمفادبهتوجهبا

.بودخواهدالزماالجراطرفینبراياونظرومینمایدتصمیماتخاذمجريتوسطدیگريپروژهاجراي
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فصل سوم اجراي ساختمان

مجریان انبوه ساز-10ماده 



ساز مسکنمجریان انبوه

مندرج همان حدود صالحیت اشخاص حقوقیحدود صالحیت فنی و تخصصی مجریان انبوه ساز طبق 

.سازي به شرح زیر میباشدو سایر شرایط مربوط به انبوهاین شیوه نامه 9در ماده 

عوامل بررسی صالحیت و تعیین پایه مجریان انبوهساز مسکن

.و جداول آن9داشتن شرایط مندرج در مفاد ماده •

داشتن سابقه فعالیت حرفه اي و توان مدیریت منابع•

عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران•
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ساز مسکننحوه بررسی صالحیت و تعیین پایه مجریان انبوه

پروانهدارايدامهرککهزیراشخاصازمتشکلسازانانبوهپایهتعیینوصالحیتبررسیکمیتهتوسط

.گرفتخواهدبررسیموردباشند،میساختماناصلیهايرشتهازیکیدراشتغال

qرئیس سازمان مسکن و شهرسازي استان رییس کمیته.

qرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

qمعاون عمرانی استانداري یا نماینده رسمی وي.

qرئیس هیأت مدیره انجمن صنفی ابنوه سازان استان.

qیک نفر به انتخاب هیات مدیره سازمان استان.

qیک نفر به انتخاب هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان.

qرئیس کانون کاردانهاي فنی ساختمان استان
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هابندي امتیاز پرس شنامهنحوه جمع

.آنمدیرانکارتجربهمجموعهیاسازانبوهمجريمتقاضیاجراییکارهايتجربهمیزانتعیین1)

شدهارایهاطالعاتوهاجدولکاربرگها،براساسسازيانبوهمتقاضیامتیازاتمجموعتعیین2)

کمیلتاطالعاتبراساسآنهاپایهوصالحیتحدودبررسیوسازيانبوهمتقاضیامتیازاتبنديجمع3)

.شده

.سازانبوهمجريامتیازاتخصوصدربنديپایهوصالحیتبررسیکمیتهتصمیماتخاذ4)
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کمیل از زمانی که متقاضی اخذ صالحیت انبوه سازي مدارك، کاربرگها، جدول ها و اطالعات ت

یته و گزارش شده خود را تحویل دبیرخانه کمیته مذکور می نماید تا ارسال نتیجه تصمیم کم

.تجاوز نمایدمدت یک ماه آن به سازمان مسکن و شهرسازي استان نباید از 

واحدهايخریدپیشوفروشپیشنامهشیوهبراساساستموظفسازانبوهمجري

کاملرعایتمیشودابالغشهرسازيومسکنوزارتتوسطکهمربوطمجوزاخذومسکونی

.بنمایدراخریدارانپیشحقوق

10–9بنددرمندرجمقرراتهمانعینًاسازمسکنانبوهمجریانفعالیتبرحاکممقررات

.استحقوقیمجریان
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ساز موظف است به تعداد ساختمانها یا مجتمع ها یا پروژه هاي در دست اجراي خود یک نفر مجري انبوه

.به کار بگماردل کارگاه ئوبه عنوان مسمهندس داراي پروانه اشتغال به کار را 

دیدي را ساختمانی جلیت اجراي ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ئومجري انبوه ساز در صورتی می تواند مس

ی در دست که یکی از ساختمانها یا مجتمع ها یا مجموعه هاي ساختمانبه عنوان مجري انبوه ساز بپذیرد

.باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده قرار گیردبه پایان نازك کاري رسیده اجراي وي 

ان وزارت اجراي ساختممعاونت نظام مهندسی وتوسط پایه ارشد ر پروانه اشتغال مجري انبوه ساز د

.صادر میگرددمسکن و شهرسازي 
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10ماده 

11ماده 

12ماده 
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فصل سوم اجراي ساختمان

حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال کاردان هاي فنی و معماران تجربی-11ماده 



جربی هاي فنی و معماران تحدود صالحیت و ظرفیت اشتغال کاردانها و دیپلمه

)آیین نامه اجرایی29ماده (

وفنیدیپلموکاردانیتحصیلیمدركدارندگاناشتغالظرفیتوصالحیتحدودمنظورتعیینب

پیچیدگیاساسبروساختماناجرايدربخشفنیفعالیتهايبرحسبتجربی،معمارانهمچنین

:دشونمیبنديطبقهزیرشرحبهوعوامل

شالودهرويازطبقهدووزیربنامترمربع400تاحداکثرساختمانهاي:یکگروه

شالودهرويازطبقهسهوزیربنامترمربع600تاحداکثرساختمانهاي:دوگروه

دهشالورويازطبقهچهاروزیربنامترمربع800تاحداکثرساختمانهاي:سهگروه
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راي ظرفیت اشتغال کاردانهاي فنی دراجراي ساختمان که جزو شرکاي شاغل دفتر مهندسی اج:8جدول شماره 
ساختمان میباشند در هربرش زمانی

دسی ظرفیت اشتغال دیپلمه هاي فنی و معماران تجربی دراجراي ساختمان که جزو شرکاي شاغل دفتر مهن:9جدول شماره 
اجراي ساختمان میباشند در هر برش زمانی



حجر دارنده تا زمانی که رفع حجر پروانه اشتغال2.

.نشده باشد

عدم تمدید یا تجدید و یا عدم پرداخت وجوه و عوارض 3.

پروانه اشتغالمقرر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ

.انقضای مهلت

دارنده به مجازات محکومیت قطعی، پروانه اشتغال4.

محرومیت انتظامی و مجازاتی که کیفر تبعی آن از

حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق 

.اجتماعی

در صورتی که دارنده به موجب رای قطعی شورای 5.

پروانه انتظامی محکوم به محرومیت از کار شود

اشتغال در مدت محرومیت از کار در صورت عدم توجه به 

ابالغیه ها و اطالعیه های قانونی وزارت مسکن و 

7ماده 

8ماده 

9ماده 

10ماده 

11ماده 

12ماده 

فصل سوم اجراي ساختمان-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداري 38اسالید 



فصل سوم اجراي ساختمان

طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجراي ساختمان-12ماده



33آیین نامه ماده 20طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده 

واناییتوصالحیتکهساختمانحقوقیطراحانوساختمانطراحیمهندسیدفاتر

د،دارنتوامصورتبهراساختمانیمجموعهیامجتمعیاساختماناجرايوطراحی

ندنمایساخت،وطرحصالحیتدرخواستشهرسازيومسکنوزارتازتوانندمی
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شرایط عمومی متقاضیان اخذ صالحیت طرح و ساخت ساختمان

.نمایندانحصارا مجري طرحهایی باشند که خود تهیه و ارایه می-1

ونیازدمورشاغلینتعداداي،حرفهصالحیتبهمربوطمقرراتوضوابطشرایط،تمامی-2

اینساختماناجرايوطراحیشبخدرمندرجالزمتضمینهايارایهوتعهداتانجام

.باشندداشتهرانامهشیوهمجموعه

.دنمایناقدامنظارتخدماتارایهبهنسبتتوانندنمیساختوطرحصالحیتدارندگان-3

وانندتنمیباشندمیآنمجريخودکهطرحیغیرازبهساختوطرحصالحیتدارندگان-4

.نماینداقدامدیگرطراحیخدماتارایهبهنسبت
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کارهاينايزیربکهترتیبیبهبنمایندراخودبرايشدهتعییناشتغالظرفیترعایت-5

درودنبشاغلحسبآنانبرايشدهتعییناشتغالظرفیتازنبایداقدامدستدراجرایی

هشمارجداولازموردحسبساختوطرححقوقیشخصیاساختوطرحمهندسیدفتر

.نمایدتجاوز5

جدولردمندرجاشتغالظرفیتهمانعیناساختوطرحمهندسیدفاتراشتغالظرفیت-6

.میباشد5شماره

ظرفیتهمانعیناساختوطرحصالحیتدارايحقوقیاشخاصاشتغالظرفیت-7

.باشدمی6شمارهجدولدرمندرجاشتغال
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