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  یبسمه تعال
 
 

  »نامه کنترل ساختماننیآئ«
نون قا 42استناد ماده  به يهرسازشارت راه و وز مورخ.............. ...........شنهاد شمارهیران در جلسه مورخ................ بنا به پیوزئتیه

 ب نمود: یل تصویح ذرا به شر "نامه کنترل ساختماننیآئ " 1374 و کنترل ساختمان مصوب یمهندسنظام
 

  اتیکل -فصل اول
  ف: یتعار -1ماده

، ذکرشدهک یر ه ير برایکه در ز یفیعرب الفبا، به معنا و تینامه، بترتنین آئیها، اصطالحات و اختصارات بکار رفته در اها، واژهعبارت
  : اندشدهبکار گرفته 

ن و یر قوانیو سا نامهآئینن یساخت، در ا یانجام بازرس يکه برا يه مواردیکه در آن کل يدستور کار ساخت: ین بازرسیآئ
  .شودمیف و مشخص ین تکلییاست، تع مقرر شده، مقررات

  آن. يو اصالحات بعد 1375ماه صوب بهمنو کنترل ساختمان م یمهندسقانون نظام ینامه اجرائنیآئ :ینامه اجرائنیآئ
سات یتأس، سازه،يمعمار يهاله طراحان نقشهیکه بوس یدر طراح یت ضوابط ساختمانیرعا نحوه يحاو یگزارشاظهارنامه انطباق: 

  .شودمیمنضم  هانقشهو به  کنندمیه و مهر و امضا یته شخصاًو  ک جداگانهیهر  یسات برقیو تأس یکیمکان
  .هاآن يو اجزا هاسامانهو  هاساختمانمورد انتظار از  یاساس کارکردهاي ساختمان: يالزامات عملکرد

 تأمین يبرا هاساختماناز  برداريبهره، ساخت و یه در طراحیالزم الرعا یو مهندس یاصول و قواعد علم ساختمان: یالزامات فن
  آن.  يالزامات عملکرد

 ،يررت طرح معمایمغا نان از عدمیحصول اطم يها برامه نقشهیو محاسبات ضم یطرح و مدارك فن يهانقشه یوارس: ینیبازب
ات و مقرر يعمارمو  يساختمان حسب مورد با ضوابط شهرساز یفن هايجنبه سایرو  یسات برقیو تأس یکیت مکانسایتأس ،سازه

 يهام و نقشهمرحله اول با ه يهان نقشهیاطالعات الزم و وجود انطباق ب تیکفاو محاسبه،  یطراح یا احراز درستیساختمان  یمل
  گر و با نقشه مرحله اول.یکدیبا  یاجرائ

  ن.قانو 4ساخت طبق ماده  یبازرست یبا صالح کاره پروانه اشتغال ب يدارا یا حقوقی یقیشخص حقبازرس ساخت: 
ول حص يبرا یاختمانات سیعمل یابیو ارز یاسناد و مدارك فن یبررسبرداشت،  ش،یآزما ،گیرياندازه مشاهده، :ساخت یبازرس

مصوب و  يهاهحاکم بر ساختمان و نقش یساختمانضوابط و  يمعمار و ينان از انطباق آن با حدود ملک، ضوابط شهرسازیاطم
   .جه و صدور نظر نسبت به آنیو اعالم نت امضاشده

ا یاز تمام  يبردارهرهبصدور پروانه و کنترل ساختمان با صدور آن  جعامرر یا سای يشهردارکه  يمجوز :يبردارپروانه بهره
  دارد. یاعالم م از ساختمان را مجاز ینیمع يهابخش

مورد  یات ساختمانیعملانجام  ،جع صدور پروانه و کنترل ساختمان با صدور آنامرر یا سای يشهردارکه  يمجوزپروانه ساختمان: 
ا ی یانانه ساختم. پرودهدمین یط معیاعالم کرده و اجازه انجام آن را با شرا مجاز یضوابط ساختمان تیرعا را با کارفرمادرخواست 

  ن معنا است. یذکرشده به هم 1345مصوب  يکه در قانون شهردار ياپروانه
و  یئ، فضايحاکم بر مشخصات کالبد يو معمار يمرحله اول با ضوابط شهرساز يه انطباق نقشه معماریدییتأ :پروانه طرح

  .کارفرماعوارض مربوطه توسط  پرداخت و یفات قانونیساختمان و انجام تشر يعملکرد
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قرارداد  یکه ط نقانو 4طبق ماده  ساختمان يت اجرایبا صالح کاره پروانه اشتغال ب يدارا یا حقوقی یقیشخص حقمانکار: یپ
ا ساختمان یمالک ملک شده است.  دارعهدهرا  ساختمان ات ساختمان موضوع پروانهیعمل يت اجرایفه و مسئولیوظ کارفرمابا  یکتب

  مانکار باشد.یپ تواندمی ايحرفهت یدر صورت داشتن صالح
  د.دارعهده بررا  زات آنیسات و تجهیا تأسیاز ساختمان  یبخش ياجرا قانون که 4طبق ماده ت یصالح ي: شخص دارامانکار جزءیپ

  .آن از یا بخش هائیتداوم عملکرد ساختمان  يبرا یخراب ایب یبروز ع از در زمانیاقدامات مورد نر: یتعم
ط یه شراین کلدر آصادر کرده و  جع صدور پروانه و کنترل ساختمان محلامرر یساا ی يکه شهردار يمجوزه نقشه: یدستور ته
به شده و  حین و تصرییتع ممکن از آن یقانون يهايبردارو بهرهها ين و کاربریک ملک معیا توسعه ساختمان در یر ییاحداث، تغ

  .گرددمیل یتحوپروانه ساختمان  یمتقاض
  م نشده.ل اعالیطا در محل انجام کار، تعیصالح، در سطح کشور یا توسط مراجع ذیکشور  یم رسمیکه در تقو يروز :يروزِ کار

  ثابت منضم به آن. هايبخشو  آن درسات منصوبه یبنا و تأس: ساختمان(اسم)
  . یات ساختمانیانجام عمل ساختمان(اسم مصدر):

  سامانه باربر ساختمان. :سازه
و  حداث ساختماناالزامات حاکم بر  ومستحدثات  و هاساختمانکپارچه اطالعات یسامانه  کشور: یسامانه اطالعات ساختمان

  در طول زمان. هاآنرات ییو تغ يعمران شهر
ر دارنده هسوابق و اطالعات  يحاو ،ايحرفهکارنامه  کپارچهی سامانه .دارندگان پروانه اشتغال بکار: ايحرفهعات سامانه اطال

ل محل اشتغا یو نشان يارفهحبا امور  مربوط یقضائ، یانتظام يهاتیت اشتغال بکار و محکومیو ظرف ايحرفهپروانه اشتغال به کار 
  شود.یدر هر زمان در آن درج مکه  يو

  .گذاردمی تأثیر آن بر به هر نحو یات ساختمانیکه عمل یکارگاه ساختمان یکیا نزدیمجاورت  :مؤثرشعاع 
ت ایا مالی یاجتماع تأمین مهیمدارك مثبته مانند پرداخت حق باشتغال دارد و غالباً به آن  هر فرد که یکار اصل وقت:شغل تمام

  شغل باشد.ن یوقت بودن او در انشانگر تمام یشغل
رات ییغو ت احد آنا هر ویساختمان  يهاو ابعاد و اندازه یو ملک یاطالعات فن يحاو ي: سندساختمان یملک - یشناسنامه فن

  ها.آن يهانامهمهیها و بن و مشخصات ضمانتنامهیآن و عناو ی، ساخت و بازرسیل در طراحیاشخاص دخ ها و نام وآن يبعد
، يورش یل، پربنا، سطح اشغای، زیتراکم ساختمان، ،تصرفين، کاربریع زمیک و تجمیضوابط تفک :يو معمار يضوابط شهرساز
مانند  و، نما یکشوار و حصاری، دیآمدگشی، اشراف، بازشوها، ارتفاع، پيری، عبور و مرور معلوالن،نورگی، دسترسياستقرار، همجوار

  مجاز. یراجع قانونر میران و سایا يمعمار و يشهرساز یعال يگر شورایمصوبات د عمران و و توسعه هايطرح ها درنیا
لزامات ا -1م ازاع ،يو معمار يسازرضوابط شه عالوه برو الزام حاکم بر ساختمان  مقررات، هرگونه ضابطه: یساختمانضوابط 
 يبرا یقانون هايدستگاهگر یوضع شده توسط د يو عملکرد یضوابط فن -2ساختمان،  یمندرج در مقررات مل یو فن يعملکرد

  .یمل ياردهااستاند -4 االجراالزم يهانامهآئین -3 خاص، يکاربر يدارا هايساختمان
  ساختمان و ملحقات آن. يو عملکرد ی، فضائيشکل و مشخصات کالبد: يطرح معمار

  ها.آن یمیترس یبازنمائزات آن و یسات و تجهیا تأسین مشخصات ساختمان، اجزاء، ملحقات ییده و تعینش ایآفر: یطراح
ازمان سط و یه شراببسته  یا گروهی يبصورت انفراد آن، انجام دهندهکه  یمهندس خدمات از ینیزان معیم :ت اشتغال به کاریظرف

  . گیردمیقرار  يو آن بر عهده یقانون يهاتیو مسئول رش آن را داردیپذ یتوانائ یا دوره زمانیزمان کیکار خود در 
ا یدن ساختمان یب و برچیز کارگاه، تخریساختمان مشتمل بر تجه یاجرائ یا دائمیموقت  يهاتیفعال هیکل :یساختمانات یعمل
 ير کاربرییتغ ، ساخت سازه نگهبان موقت، توسعه بنا در سطح و ارتفاع،یات خاکیو عمل يگودبردار ساختمان، ياز آن، نوساز یبخش

 ر در سازه ساختمان،ییتغ ساختمان، یر اساسیمرمت و تعم ساختمان، سازيمقاوم از آن، یا بخشیاز ساختمان  برداريبهرهو نوع 
ر ییتغ ساختمان، باالبرهايو  آسانسورهار در ییتغ ،هادودکشر در شبکه گاز و سوخت و ییتغ ستم هشدار و اطفاء آتش،یر در سییتغ
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اتصال  ه ساختمان،یفرار و تخل يهار در راهییتغ ساختمان، يهایر در دسترسییتغ زات ساختمان،یسات و تجهیدر تأس یاساس
و  هاخانهگذاشتن  وار نگهبان،یوار محوطه و دیب دیاحداث کانال، ساخت و تخر ،سازيمحوطه به بدنه ساختمان، یزات دائمیتجه

   ها.و مانند آن یا دائمیمتحرك موقت  هاياتاقک
  آن. يو اصالحات بعد 1374و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه  یمهندسقانون نظام قانون:

  14/10/1384مصوب  ن آنهاییم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیف محدوده و حریقانون تعار ف:یقانون تعار
  از ساختمان. يبردارنوع بهره کاربرد ساختمان:

  .نینوع استفاده از زم: يکاربر
ات یلانجام عم يوانه ساختمان براپر يتقاضا یقانون اریا با اختی يا مأذون از ویمالک  عنوانبهکه  یشخصپروژه.  يکارفرما کارفرما:
قانون کار  3ماده در  کارگر يکارفرماف ین عنوان با تعریاست. ا یخدمات مهندس دهندگانارائهدارد و طرف قرارداد با  یساختمان

  متفاوت است. 
ات یعمل نان از انطباقیمنظور کسب اطمن و مقررات بهیکه بر اساس قوان یو اجرائ يمجموعه اقدامات ادار کنترل ساختمان:

  رد.یپذیانجام م یضوابط ساختمان با یساختمان
 ، هاهنقشنطباق ااعالم  يصدور پروانه و کنترل ساختمان حاو جعامرر یا سای يشهردارله یه صادره بوسیدییتأانطباق:  یگواه

  . یساختمان با ضوابط ساختمان يا اجرای یمدارك فن
 واختمان محل صادر صدور پروانه و کنترل س جعامرر یا سای يشهردارله یوسکه به ايتأییدیه ان کار ساختمان:یپا یگواه

تمان، پروانه ساخ ي، محتوایانضوابط ساختم رت آن بایموضوع پروانه و عدم مغا یات ساختمانیافتن عملیموجب آن خاتمه به
وضوع ماز ساختمان  يبردارمنزله اجازه بهرهشود و بهید مییالزم تأ یقانون مصوب و امضا شده و اعالم و انجام اقدامات يهانقشه
ز ین 1345مصوب  يشهردار در قانون "یان ساختمانیپابرگ "و  "ان ساختمانیپابرگ" ، "ان کاریپا یگواه"است.  ساختمان پروانه
  ن معنا است.یبه هم
واست ن محل به درخصدور پروانه و کنترل ساختما جعامرر یا سای يشهردارله یکه بوس ايتأییدیه :الف ساختمانعدم خ یگواه

رت یموجب آن عدم مغاشود و بهیک ساختمان موجود صادر می يا برایان کار ساختمان یمانکار هر مرحله قبل از پایا پی کارفرما
ن یا شود.یده اعالم ممصوب و امضا ش يهاپروانه ساختمان و نقشه ي، محتوایساختمانا وضع ساختمان موجود با ضوابط یات یعمل

  خوانده شده است. "عدم وقوع تخلف یگواه"ها يقانون شهردار 100ماده  8در تبصره  یگواه
صدور  فهیوظنامه که نیآئ در اینذکرشده  یر مراجع قانونیو سا هادهیاري ،هاشهرداريمرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان: 

ت ر اقدامایت و ساساین و ساختمان و احداث هرگونه ساختمان و تأسیو نظارت بر نحوه استفاده از زم و کنترلپروانه ساختمان 
   ند.دارعهدهبه  هانآدر  یت ضوابط ساختمانینان از رعایحصول اطم ين را برایمع یائیمربوط به توسعه و عمران در محدوده جغراف

 ثارآ در قبال و خود يانحوه عرضه خدمات حرفه نسبت بهحرفه مند شخص  يا قهری يقرارداد ،یتعهد قانون: يات حرفهیلمسئو
  .آن

به انضمام  هاساختمانري و نگهدا يبرداربهره طراحی، محاسبه، اجرا،حاکم بر اصول و قواعد فنی  مجموع :ساختمان یمقررات مل
دار کنترل و عهده يهاازمانو حدود اختیارات و وظایف س هاآنحوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجراي نامه نیآئ

  ها.آنترویج 
ات یظارت بر عملن که،قانون 4طبق ماده  ت نظارت ساختمانیبا صالح کاره پروانه اشتغال ب يدارا یا حقوقی یقیشخص حق: ناظر

  .شودمی دارعهدهرا به خواست کارفرما  یساختمان
ات یلاز انطباق عم نانیحصول اطم يبرامشاور و معتمد کارفرما،  عنوانبهتوسط ناظر ساختمان که  یمجموعه خدمات :نظارت

اد قراردفاد مت یو رعا ینالزامات ساختما ،يو معمار يالزامات شهرساز، هانقشهبا مشخصات مندرج در پروانه ساختمان،  یساختمان
  .شودمیارائه به کارفرما  يمانکاریپ
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و  یمهندسظام قانون ن 35ماده  ساختمان در کشور که بموجب یو مقررات مل يضوابط شهرساز ينظارت بر اجراه: ینظارت عال
  گذارده شده است. شهرسازي وکنترل ساختمان بر عهده وزارت راه 

 ر مراجع صدوریا سای يمجوز از شهردار يدارارات ییا تغیمصوب  هاينقشهت ساخت بنا طبق یوضع هاينقشهساخت: نقشه چون
  .شودمیه یته مانکاریتوسط پ ،ساخت بنا حین در جیبتدر که پروانه و کنترل ساختمان

  ات آن.یو مشخصات و جزئ يطرح معمار یمیترس ینقشه بازنمائ :ينقشه معمار
نه و صدور پروا جعامرر یا سای يشهرداربه  و صدور پروانه طرح ینیبازب يکه برا يمعمار يهانقشه مرحله اول: ينقشه معمار

  شود.یم میکنترل ساختمان محل تسل
 و یسات برقیو تأس یکینسات مکایتأس موقت، هايسازه ،یخاکات یعمل سازه،، يمعمار یلیتفص يهانقشه :مرحله دوم يهانقشه
 يه معمارمنطبق بر نقش یاختمانسات یعمل ياجرا يساختمان که در مرحله دوم برا یفن يهاها و جنبهر بخشیو سا یکیالکترون

ان محل ساختم و کنترل وانهصدور پر جعامرر یا سای يشهردارم یگرفتن پروانه ساختمان تسل يشده و براهیمصوب مرحله اول ته
  شود.یم

ا ی يشهردار بیان به تصوصدور پروانه ساختم يبرا ها کهمه آنیمرحله اول و مدارك ضم يمعمار يهانقشهمصوب:  يهانقشه
 ده است.یساختمان محل رس و کنترلصدور پروانه جع امرر یسا

  است. ساختمان الزم برداريبهرهان در دور دهیبهرهمجموعه اقداماتی که براي اطمینان از بقاي شرایط  ساختمان: ينگهدار
 

به  یخصصتو نوع خدمات  یتمانات ساخیت ساختمان، نوع عملی، مالکیائیجغراف ث گسترهیاز ح نامهآئینن یحوزه شمول ا - 2 ماده
  ر است: یشرح ز

  سراسر کشور. :ییایحوزه شمول جغراف -2-1
، هاآنرمجموعه یو ز گانهسه يمالک اعم از قوا نوع هربا  یساختمان يهاه طرحیت ساختمان: کلیث مالکیحوزه شمول از ح -2-2

در  یظامانتو  ینظام ،یردولتیغ یعموم ي، نهادهای، خصوصیتعاون هايشرکت و هاسازمان، مؤسسات، شوراها و یاجرائ هايدستگاه
  .غیرنظامی يبا کاربر هايساختمانخصوص 

  سات و منضمات آن: یدر مورد ساختمان و تأس یث نوع خدمات تخصصیحوزه شمول از ح -2-3
 .هاآن، محاسبات و کنترل یطراح - الف
  .يمانکاریپ -ب
  نظارت.  -پ
 ساخت.  یبازرس -ت
  . برداريبهره وات یانجام عمل هايتأییدیهو  هاگواهی، هاپروانهصدور  -ث
  .يمه گریو ب ضمانتنامهصدور  -ج
  ساختمان.  ينگهدار -چ
ن و ساختمان یاز زم برداريبهرهوع نر در ییساختمان موجود و هرگونه تغ يا بر روین یدر زم یات ساختمانیانجام عمل -3ماده 

مان نترل ساختکروانه و صدور پ جعامرر یا سای يشهردارمستلزم گرفتن پروانه ساختمان از  ،یار قانونیموجود، عالوه بر داشتن اخت
   : راستیح زمختلف به شر هايمحل در مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است. یت کامل ضوابط ساختمانیمحل و رعا

 محدوده ياراد ییروستا يدهاطرح مطابق که شهرها میحر در واقع يروستاها ياستثناه ب شهرها میحر و محدوده در -1
 .يشهردار: است مستقل

 مستقل محدوده يرادا ییروستا يدهاطرح مطابق که شهرها میحر در واقع يروستاها و شهرها میحر از خارج يروستاها در -2
 .ياریده: است
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 نتقالا و يشهردار سیتأس از پس و مربوطه، دیجد شهر عمران شرکت ،يشهردار سیتأس از شیپ: دیجد يشهرها در -3
 .يشهردار آن، به يشهردار عمران شرکت از ساختمان کنترل و پروانه صدور فیوظا

 محل. استان یصنعت يهاشهرك شرکت: دولت مصوب محدوده در ،یصنعت یو نواح هاشهرك در -4
 .ياقتصاد ژهیو منطقه سازمان: ياقتصاد ژهیو مناطق در -5
 آزاد. منطقه عمران سازمان: یصنعت - يتجار آزاد مناطق در -6
  .کندمی نییتع رانیا يمعمار و يشهرساز یعال يشورا مصوب نامهشیوه طبق استاندار که یمرجع: فوق نقاط از خارج در -7
اصل حاکم و  عنوانبه در آن محل هااختمانساز  يو نگهدار يبردار، محاسبه، ساخت، بهرهیمالك طراح یضوابط ساختمان -4ماده 

  ص صحت خدمات فوق است. یدر تشخ یمرجع قانون
 و هاپروانهصدور  و نقشه، ی، نظارت، کنترل طراحو اجرا ، ساختی، مطالعات فنیطراح یمهندس ايحرفهخدمات  انجام – 5ماده

 شورک سراسرر د ظائر آنر و نیو تعم يب، نگهداریدن و تخری، برچیشگاهیساخت، امور آزما ی، بازرسیفن يمحتوا يدارا هايگواهی
دن ر دارا بوب یمبن ياه و شهرسازرمعتبر صادره از وزارت  ايحرفهمستلزم داشتن پروانه اشتغال بکار بوده و نامه نیآئن یمشمول ا

 .باشدمیمورد نظر  یت انجام خدمت تخصصیصالح
در  تمانساخ داث هرگونهاح ف کنترل و نظارت بریصدور پروانه و کنترل ساختمان در انجام وظا مراجع سایرو  هاشهرداري– 6ماده 

 یا حقوقی یقیق اشخاص حقیاز طر ایسا ن وظائف را راًیا توانندمیکه  باشندمیر یموظف به انجام اقدامات زحوزه نظارت خود، 
  ، انجام دهند. ساخت یبازرس تیپروانه اشتغال به کار با صالح يدارا

 .یساختمان اتیعمل یبازرس -1
 یرتغی این احداث یدر ح مصوب هاينقشهر ییتغ از يریجلوگ يبرا یاقدامات قانونموجود و  هايساختمان دش کاربریپا -2

  آن. از برداريبهرهدر زمان  یر ضوابط ساختمانییا تغیساختمان  کاربرد
انه پرو م خالف،عد یگواه د پروانه ساختمان،یو تمد صدوردر  یساختمان ضوابط و يو معمار يت ضوابط شهرسازیرعا -3

  ان کار ساختمان.یپا یاز ساختمان و گواه برداريبهره
  .یضوابط ساختمان و يو معمار يشهرساز با ضوابط یمیتسل یو مدارك فن هانقشهانطباق  یبررس -4
 حان،، طراانیکارفرما نامهرضایت و، وکالتنامه انطباق اظهارنامهمه، ین، بیت، تعهد، تضمیمدارك صالح يادار کنترل -5

  .هاطرحو  هاساختمانمانکاران ینان و پیمحاسبان، بازب
انه پرو ي، محتوانامهآئینن ی، مقررات ایساختمانضوابط  و معماري و يشهرساز ساختمان با ضوابط ساختکنترل انطباق  -6

  . مصوب یو مدارك فن هانقشهساختمان و 
، یراث فرهنگیزمان مضوابط مصوب سا تیرعا ،یخیتار شدهثبت هايساختماندر  یات ساختمانیدر خصوص عمل -7ماده 
  .بود خواهدمالك عمل  يو گردشگر دستیصنایع

  
  د آنیصدور پروانه ساختمان و تمد -فصل دوم

از  یمگاناطالع ه ت ویفان، شفااز صدور هر پروانه ساختمش یساختمان پ و کنترل صدور پروانه سایر مراجعو  هاشهرداري –8ماده 
اشخاص  تا آورندمیراهم آن درخواست پروانه شده، ف يبرا که را یساختمان هايدسترسیت استقرار و ی، شکل، اندازه، وضعيکاربر

راث یست و میط زیمحا حفاظت ی یر حقوق خود، ضوابط ساختمانیمورد درخواست را مغا یات ساختمانیکه عمل یو حقوق یقیحق
 کنترل و صدور پروانه جعسایر مراا ی يشهردارم یتسل و مستند بتوانند اعتراض خود را بطور مستدل دانندمی یخیو تار یفرهنگ

   .شودمین ییتع نامهشیوهدر  هااعتراضنگونه یبه ا یدگینحوه رس . ا روستا کنندیشهر  یاسالم يا شورایساختمان 
 هاد تنیو با ختمان بودهسا و کنترل صدور پروانه سایر مراجع ای شهرداري از یافت مجوز قبلیر مستلزم دریات زیانجام عمل -9ماده 
  شود:انجام  قانون، 4مربوط طبق ماده  یا پروانه مهارت فنیپروانه اشتغال بکار  ياشخاص دارا توسط
  ک.یمطالعات ژئوتکن يبرا يحفار -1
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مان و یس يلویس، یکات خایعمل ختن،ی، حمل، ري،گودبرداريب ساختمان، حفاریتخرآالت نیماش ا نصبی يریگبکار -2
ارتفاع  باالتر از یوائزل ژنراتور و منبع آب هید ، باالبر،یل برجیجرثق ل،ی، پمپ بتن، جرثقيسازثابت بتن يهادستگاه

  مجاور. هايساختمان
  اختمان.س یدر مقررات مل ا حفر چاه با مشخصات اعالم شدهیمجاور آن  هايساختمانواره گود و یحفاظت از د و يگودبردار -3
طر داشته خا احتمال وجود یها را محدود کند از آن يبردارا عبور و بهرهیبه معابر مجاور  یکه دسترس ايوسیلهنصب هر  -4

  باشد.
هرست مذکور در ف يهاو محوطه هامانساختبه  یبر نما و منظر و دسترس یراث فرهنگیص سازمان میبه تشخ که یاتیعمل -5

  اثر گذارد. یو فرهنگ یخیحفاظت آثار تار
و عدم  یمهندس گان خدماتدهند انجام تیصالح مکلفندصدور پروانه و کنترل ساختمان  مراجع ریو سا هاشهرداري – 10ماده

  کنند.کنترل و احراز  را آنان از ارائه خدمت مذکور یت انتظامیمحروم
  :کنندیمر صادر یشرح ز دو مرحله به یپروانه ساختمان را ط ساختمان،و کنترل صدور پروانه  سایر مراجعو  هاشهرداري – 11ماده

عالم ا يمعمار و يطرح با ضوابط شهرساز يمعمار هاينقشه نداشتن رتیکه بموجب آن مغا "پروانه طرح"صدور - مرحله اول
  . باشدنمی مورد درخواست یات ساختمانیمجوز انجام عمل یاست ول يب طرح معمارین پروانه بمنزله تصوی. اشودمی

و  مصوب يهامانکار را بر طبق نقشهیله پیبوس یات ساختمانیعمل دادن که انجام "پروانه ساختمان"صدور  -مرحله دوم
  دهد.یم اجازه یموارد الزام سایر و ط مندرج در آنیو تحت شرا مرحله دوم هاينقشه

 یهندسمخدمات  دهندهارائهو اشخاص  یو ساختمان يو معمار ياطالعات شهرسازپروانه ساختمان  صدورپس از د ین مراجع بایا
  د.نقرار ده  "کشور يو کالبد یاطالعات ساختمانسامانه  " در آن را

،  کارگاه تجهیز رینظ يرا درموارد يوردم يمجوزها ندساختمان مکلفو کنترل صدور پروانه  سایر مراجع و هاشهرداري -12ماده 
سط مراجع م شده تور موارد الزایو سا يا نماسازینصب داربست در معبر ، سازه نگهبان موقت ياجرا ب ساختمان،یا تخریدن یبرچ

  صادر کنند.  ،نهیافت هزیآن، بدون در یلی، پس از اخذ نقشه تکمیقانون صالحیذ
  

  انیوظائف کارفرما -فصل سوم
  د :داربر عهدهرا  هاآناز  یناش هايمسئولیتر و یپروژه وظائف ز يکارفرما -13ماده 

  زم.ال مجوزهاي ریا سایمان د پروانه ساختیا تمدیاخذ  ير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، برایا سای يمراجعه به شهردار -1
ارداد و عقد قر مربوط یت طراحیپروانه اشتغال به کار با صالح يشخاص داران ایاز ب ر مهندسان طراحیانتخاب معمار طرح و سا -2

  ر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان.یو سا يآنان به شهردار یبا آنان و معرف یکتب
 يو یرفو مع يا وب یو عقد قرارداد کتب ساختمان يت اجرایبا صالح پروانه اشتغال به کار ين اشخاص دارایاز ب مانکاریانتخاب پ -3

بر با شتغال معتروانه اپ ساختمان در صورت داشتن يفه اجرایا تقبل وظیر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان یا سای يبه شهردار
  .ساختمان منطبق با مشخصات پروژه يت اجرایصالح

  .يوبا  یو عقد قرارداد کتب " نامهشیوه"طبق الزامات مندرج در  ت نظارت مربوطیبا صالح انتخاب ناظر -4
  .م به آنانالعات الزن خدمات و بازرسان ساخت و ارائه اطیانجام دهندگان ا يبرا یط انجام خدمات مهندسیفراهم کردن شرا -5
 شخاص ثالثاره به ان بیدر ا یت مربوط و پاسخگوئیت محل و احراز آن و تقبل مسئولیت و موقعینان از صحت مالکیحصول اطم -6

  صالح.یو مراجع ذ
  .یصورتجلسه کتب یمانکار طیمحل احداث بنا بالعوض و بدون معارض به پل یتحو -7
  بنا. يو نگهدار خود نسبت به احداث یت اجتماعیرش مسئولیپذ -8
  .برداريهرهبدر دوره ن ر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمایا سای ياز شهردار یرات اساسییا تغیرات یتعم ياخذ مجوز برا -9
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   مرحله دوم هاينقشهه کننده یمعماران و مهندسان تهف یوظا -چهارمفصل 
 مرحله دوم هاينقشهو  هارحط ریسا هه کنندیته مهندسان آن و مرحله دوم هاينقشه و يه کننده طرح معماریته عمارم -14ماده

تمان و ساخ یمقررات مل که در یفی، عالوه بر وظاشوندمیانتخاب  مربوط ايحرفهت ین دارندگان صالحیاز ب که توسط کارفرما
 دارعهده ن مواردیت به ایز بدون محدودیا نرر یخود، وظائف ز ايحرفه، در ارائه خدمات شودمیذکر  نامهآئینن یا يهانامهشیوه

   :باشندمی
  :یا حقوقی حقیقی ازاعم  يطراحان معمار - الف

  .یت ساختمانت الزامایا رعاساختمان ب يمورد درخواست برا يبردارو بهره يکاربر ناسب باتمرحله اول م يه طرح معماریته -1
 یکیکانسات میسازه، تأس نهیزم مربوط در ايحرفهت یصالح يهمکاران منتخب دارا، مشاوره با یت طراحیریو مد یهماهنگ -2

  ها با هم. طرح يسازگار ين آنها برایب یهماهنگ يبرقرارو  یو برق
  مرحله اول. يمعمار يهاب نقشهیپس از تصو يات معماریو جزئ يمعمار مرحله دوم هاينقشهه، امضا و مهر یته -3
در  يمعمار هاينقشه حیربط و توضیر مراجع ذیساختمان و سا و کنترل صدور پروانه سایر مراجعا ی يشهردارحضور در  -4

  از.یصورت ن
اختمان و س یات ملمقرر يو الزامات معمار يمعمار و يبا ضوابط شهرساز يطرح معمار "اظهارنامه انطباق " يه و امضایته -5
ایر سا ی يهردارشرائه به ا يک برایمتعلق به هر یطراحان و برنامه بازرس ریسا ک ازیانطباق هر  يهااظهارنامه یبررسافت و یدر

  ساختمان. و کنترل صدور پروانه مراجع
  :یا حقوقی حقیقی ازاعم  مرحله دوم هاينقشهه کننده یته مهندسانر یسا -ب 

طرح  سازگار با ،یاصول مهندس و یضوابط ساختمانت یت خود با رعایمربوط به صالح یدر رشته تخصصو محاسبه  یطراح -1 
  . مصوب مرحله اول يمعمار

  ت معمار طرح.یریگر با مدید هايبخشبا طراح و محاسب  یهماهنگ -2 
  از و درخواست.یدر صورت ن هابازبینبه  یمدارك طراحها و ح نقشهیتوض -3 
 یلا مقررات ماظهارنامه انطباق آن ب يه و امضایت خود و تهیمربوط به صالح بخش مرحله دوم هاينقشهه، امضا و مهرِ یته -4 

  ساختمان.
در  مانپروانه ساخت یمدارك فن و هاقشهن يساختمان و امضا و کنترل صدور پروانه سایر مراجعا ی يشهردارحضور در  -5 

  از.یصورت ن در هاآنباره در ح یت خود و ارائه توضیطه صالحیح
کان و ، میانسان يرویث نیحثابت که از  یخود را در محل يات حرفهید فعالیبا يه طرح معماریمعماران شاغل به ته -15ماده 

و  کاراشتغال ب ر پروانهدرج د يآن را برا یمتمرکز کنند و نام و نشانناسب باشد، تم يمعمار ياانجام خدمات حرفه يزات برایتجه
ختمان سا یمهندس باً به سازمان نظامک هفته کتیر آن را ظرف یید و تغیها درج نمال نقشهیخود ارائه کند و در ذ ياحرفه کارنامه

  اطالع دهد. ياستان و وزارت راه و شهرساز
  
  انمانکاریو وظائف پ بنا ساختمقررات  -پنجمفصل 
ر هرحال و د است ن اموریبه ات یمحدودبدون  ریز امور، مکلف به انجام يمانکاریپ تیصالح يدارا يا کارفرمایمانکار یپ -16ماده 

  د:دار بر عهدهسا ساختمان را، راً يفه کامل اجرایوظ
  سازمان کار در کارگاه ساختمان. ادارهت و یریمد -1
ارگاه کس یبعنوان رئ ،پروانه اشتغال بکار يدارا معمار تجربیا یا عمران یا کاردان معمار یمهندس ک نفر ی یکتب یمعرف -2

 و ر پروانهصدو یر مراجعساا ی يشهردار و هیو نظارت عال ی، مراجع نظارت عمومکارفرما، بازرسان ساختو پاسخگو به  وقتتمام
ط یشرا ساخت. در دوره ير وییتغ صورتدر  گریفرد د یمعرف ساختمان و یات اجرائیش از آغاز عملیپ ساختمان محل، کنترل

   .شودمین ییتع يه و شهرسازساختمان توسط وزارت را ياجرا نامهشیوهمختلف در  هايکارگاه يس کارگاه برایفه رئیاحراز وظ
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و اعالم  هاآنت ینان از کفایو حصول اطم مرحله دوم هاينقشهمصوب و  هاينقشهه یکل ،پروانه ساختمان یمطالعه و بررس -3
  به کارفرما. یا اشکاالت احتمالینواقص  یکتب

ک ی و ثبت زم ر مشخصات الیه و سابا ذکر حدود اربعه، نقاط نشان یصورتجلسه کتب یل گرفتن محل پروژه از کارفرما طیتحو -4
  ساختمان. و کنترل ر مراجع صدور پروانهیا سای يآن در شهردارنسخه از 

  ت کار ساخت در کارگاه.یفیکنترل ک يبخش برانانیاستقرار نظام اطم -5
  .مصوب هايشهنقطبق  ساختمان یمقررات ملو  استانداردهابا زات یسات و تجهیو تأس یمصالح و مواد ساختمان انطباق -6
  خود.  قرارداد جزء طرفمانکاران یا توسط پیق خود یسا از طرراً، هاي مصوبنقشهساختمان طبق  ياجرا -7
  در اجرا. ياجبار يو استانداردها یدولت يهانامهشیوهها و نامهنیآئ ساختمان، یرعایت مقررات مل -8
ان جزء در ت پیمانکاریداهو اداره و  یپروانه مهارت فن يت و کارگران ماهر دارایصالحواجد مانکاران جزء یپ يریبکارگ -9

  ها.در مقابل اعمال آن ییمراحل ساخت و پاسخگو
ر داخل و ی مربوطه دست و رعایت الزامات قانونیزطیایمنی و بهداشت کارگاه و عوامل و اشخاص ثالث حفاظت مح تأمین -10

  کارگاه ساختمانی. مؤثر در شعاع 
 ن ویزمریز وطح، باال مجاور در س هايساختمانها و نیمانکاران جزء به زمیا تصرف عوامل کارگاه و پیاز ورود  يریجلوگ -11
ا ی يدارشهراطالع  ها بامسئول آن يهاا دستگاهیها ش از مالکان آنیشاپیکه پ يجز در موارد یسات و مستحدثات عمومیتأس

  شده باشد. اخذ  یاذن کتب ،ساختمانو کنترل صدور پروانه  سایر مراجع
  .مراجعه و کنترل ناظر و بازرسان ساخت يبرا ،یاعالم بموقع آماده بودن هر بخش از کار ساختمان -12
ا ی يارل آن به شهردیآن و تحو يو مهر و امضا یات ساختمانیشرفت عملیپ همزمان باچونساخت  هاينقشه یجیه تدریته -13
شناسنامه  نفکیجزء ال عنوانبه "کشور یسامانه اطالعات ساختمان "ضبط در ير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان برایسا
  .یملک - یفن

ت ان خسارجبر، یرسم ضمانتنامهل یه و تحویق تهیو کارکرد درست ساختمان از طر ات ساختین حسن انجام عملیضمت -14
ل یوپس از تح نیمدت مع یت موارد فوق، طیمانکاران جزء خود در رعایا پیا عوامل ی خود تقصیرو  دگان از قصوریان دیز

   .شودمین ییتع "نامهشیوه "که در کارفرماساختمان به 
 یمانا دوره زیزمان کیط و سازمان کار خود در یبسته به شراربنا یث تعداد و زیساختمان از ح يرش کار اجرایپذ -15
   رش آن را داشته باشد.یپذ يبرا ینامه رسمتوان ارائه ضمانت کهنحويبه
الف مندرجات خ ،آن در دوره ساخت يساختمان و اجزا و کاربر يو عملکرد یفن ،یر در مشخصات هندسییتغ هرگونه -17ماده 

 ارفرماکله یبوس ساختمان نهاصالح پروا یفات قانونید قبالً تشریاز بایمصوب ممنوع بوده و در صورت ن هاينقشهپروانه ساختمان و 
 ینات ساختمایز عملا يریف به جلوگر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موظیا سای ين صورت شهرداریر ایدر غ رد.یانجام پذ

   است.
ار مانکیپ تواندمی کارفرما بد.ایادامه  يوکامل  ينباید بدون تصد یزمان هیچ درمانکار یبه پ واگذارشدهات ساختمانی یعمل -18ماده

را در  دینکار جدمایپ ینیگزیجاثبت  باتیترتد ی، اما بار دهدییتغ يمانکاریط مندرج در قرارداد پیبا توجه به شرا زمان هر خود را در
در  شود و لحاقاا به آن یپروانه ساختمان افزوده  درو دهد صدور پروانه و کنترل ساختمان انجام  ر مراجعیا سای يشهردار

ان در مانکاریپ یعنوان تمام نام و ،ان کار ساختمانیپا یو گواه یملک - ی، شناسنامه فنيبردارعدم خالف، پروانه بهره يهایگواه
  قف شود.کار متومانیر پییتغ یفاصله زمان در دیبا یات ساختمانیعمل ک ذکر شود. یدوره اجرا و زمان شروع و خاتمه کار هر

بران ساختمان و ج ب و نقصیتعهد نسبت به رفع ع يحاو اي ضمانتنامه دیبا ،یات ساختمانیان عملیپس از پا مانکاریپ -19ماده 
 صدق آن رار مین تصوید. همچنیبت نمام و ثیتنظساختمان  دارانیا خری داریانتقال به خرو قابل کارفرمابنفع  آن از یخسارات ناش

  .شودمین ییتع نامهشیوه در ضمانتنامهن یات ایکند. جزئم یتسلصدور پروانه و کنترل ساختمان  جعامرسایر ا ی يبه شهردار
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   ساختن یح ی، نظارت و بازرسوظائف ناظران و بازرسان – ششمفصل 
گر ید از رتن صویر ایغدر  و همان پروژه از طراحان ترجیحاً ،خود  از جانب ساختمان ياجرا بر انجام نظارت يبراکارفرما  -20ماده

خاب خود به انت را ه منطبق با مشخصات پروژهیت نظارت در پایصالح پروانه اشتغال به کار با يدارا یا حقوقی یقیاشخاص حق
ت یعاو ر یاختمانات سیعمل ياجرا حسن بر يمعتمد و عنوانبه با کارفرما یانعقاد قرارداد کتب با . ناظرکندمی نییتع ناظر عنوانبه

 نامهوهشیدر  آن زامن نظارت و حوزه شمول الیاعمال ا یچگونگ .کندمینظارت  ،یو ضوابط ساختمان يو معمار يضوابط شهرساز
  . شودمین ییتعنظارت 

  :باشدمی "بازرسان ساخت  " وظائف جزء زیرموارد  – 21ماده
و  آن مصوب و مشخصات ضمیمه هاينقشهانطباق با مشخصات مندرج در پروانه و  نسبت به عملیات اجرائی ساختمان، از حیث-1

 ، نظارت کنند.یو ضوابط ساختمان يو معمار يت ضوابط شهرسازیرعا
 و يمصوب و ضوابط شهرساز هاينقشهبا  یات ساختمانیو عدم انطباق عمل یا ضوابط ساختمانی يتخلف از ضوابط شهرساز-2

   اعالم کند. صدور پروانه و کنترل ساختمان محل سایر مراجعا ی يشهرداربه را بموقع ساختمان  یمقررات مل
  .رل نمایندرا کنت یو ضوابط ساختمان يو معمار يت ضوابط شهرسازیر پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و رعاد-3
ه کرند یبپذ يوبه نح یا دوره زمانیزمان کیط و سازمان کار خود در یبسته به شراربنا یث تعداد و زیساخت را از ح یکار بازرس -4

 .خود را به نحو مطلوب داشته باشندت یدر محدوده فعالو رشته  در یتوان بازرس
 یکه بازرس خواهد شد یبو تصون یتدو يبه نحوو وزارت کشور  يتوسط وزارت راه و شهرساز "ساخت ین بازرسیآئ"- 22ماده 

ت ت صوریصالح ياراتوسط بازرسان مختلف د يادورهو بطور  نشدهانجامتوسط بازرس واحد  یات ساختمانیمراحل مختلف عمل
  است:ریز بر مواردمشتمل  "ساخت ین بازرسیآئ" رد.یگ

، يریگاندازه مشاهده، يها و استانداردها، روشیبرنامه بازرس ياجراه و ینحوه تهن بازرسان ساخت، ییو تع یبازرس فرایند ومراحل 
 هايهنقشتمان، ه ساخپروان يبا محتوا یات ساختمانیانطباق عمل یابینه ارزیدر زم یف بازرسیش و نحوه انجام وظایبرداشت، آزما

رل جود نظام کنتدر کارگاه، احراز و زیستمحیط، بهداشت و حفظ یمنیت ای،کنترل وضعیو ضوابط ساختمان یمصوب و اجرائ
رداخت پ یو چگونگ یبازرس الزحمهحقن ییو نحوه تع یج بازرسینتا گزارش و يکارآمد در کارگاه و روش مستندساز یت داخلیفیک

ام بانضم ،مانو کنترل ساخت صدور پروانه سایر مراجعا ی هاشهرداريناظران و ، مانکاریپ ،کارفرماف یو منابع آن همراه با ذکر وظا
  ساخت. یاستفاده در بازرس همشکل مورد يکاربرگ ها جداول و

 انه اشتغالافت پرویدر هنگام در ،ختمانصدور پروانه و کنترل سا سایر مراجعا ی يشهردارن یبه بعنوان امبازرسان ساخت  -23ماده
ف بجا یلر تحیمتن ز يبا ادا يوزارت راه و شهرساز هندیساختمان استان با حضور نما یدر سازمان نظام مهندس ايجلسهدر  کار
  کنند:یم خود امضا ياانضمام به کارنامه حرفه يبرا آن را یو متن کتب آورندمی

 نیت ایریدخود و م و کنترل یرسف بازیوظاکنم در انجام یاد میبه خداوند قادر و ناظر سوگند  - یذکر نام و نام خانوادگ - من «
رد  يحاو يهاها و گزارشدترم و شهایکارگن دانش، مهارت و دقت خود را که الزم است بهیت کنم و بهتریه مقررات را رعایامور کل

  »م.یـم نمایه و تسلیو باصداقت و امانت و بموقع و کامل اظهار، ته طرفانهبیرا  ید فنییا تأی
ن یه در اا مداخلی يمانکاریا پی ی، نظارت کارگاهیبه ارائه خدمات طراحمجاز  ،یا حقوقی یقیاعم از حق ساخت انبازرس - 24ماده
ستند و ینم یرمستقیا غیم یبطور مستق یمهندس يهار مهندسان و شرکتیسا ين خدمات برایواسطه شدن در انجام ا نی، همچنامور

ا بساخت متناسب  یبازرس يبرا هاآن يات حرفهیشده و صالح یمرتکب تخلف انتظام ییهاتین فعالیدر صورت اقدام به چن
 ام را درجین الزا یشود. وزارت راه و شهرسازي در صدور پروانه اشتغال بکار بازرسیا سلب میشان محدود یا یت انتظامیمحکوم

  خواهد کرد.
از آن  یکه بازرس یساتیش از پوشاندن هر قسمت از بنا و تأسیپ " يروز کار "سه  است به فاصله حداقل مانکار مکلفیپ -25ماده

صدور پروانه و کنترل ساختمان  ر مراجعیساا ی يشهرداررا به  یبازرس يالزام شده است، کتباً آماده بودن کار برا یدر برنامه بازرس
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پس از  يروز کار دو ظرفرا ج آن ینتابازرس ساخت و  شود آغاز ،ن اعالمیپس از ا يکار دو روز تااکثر د حدیبا یبازرس اطالع دهد.
   کند. صدور پروانه و کنترل ساختمان ثبت سایر مراجع ای شهرداري درد یبازد

صدور  جعامرسایر  ای يشهردار ،، آن را بپوشاندساخت یبازرس يمانکار بدون اعالم آماده بودن کار برایکه پیدرصورت -26ماده
ر دار شود و خواست ياز و يضرور يهاشیها و آزماانجام کنترل يده را برایپوش يهاب بخشیتواند تخریساختمان م و کنترلپروانه 

ه ل کارگایعطا تیر ق کایمانکار موظف است در زمان تعلیپالزم را بدهد.  ی، دستور توقف کار تا انجام بازرسيصورت استنکاف و
  ت کند.یظ و رعا، حفتأمینست را کماکان یط زیو حفظ مح یمنیبهداشت، ا، ضوابط و مقررات یات اجرائیا توقف عملی یساختمان

ا بازرس یل ساختمان صدور پروانه و کنتر سایر مراجعا ی يشهردار، یبازرس يچنانچه پس از اعالم آماده بودن کار برا -27ماده
 يبرا شدهانجامشکافتن کار  يهانهیبابت هز کارفرماتعلل کند و کار پوشانده شود و  شدهتعییندر مهلت  یبازرس در انجام ساخت
ل یدون دلمان محل بساخت و کنترل صدور پروانه سایر مراجعا ی يشهردارا چنانچه یان شود یو پوشاندن مجدد آن متحمل ز یبازرس

  .دبوخواهد  لئومل خود مسمتناسب با ع ،شود کارفرماان یکه موجب زينحوموجه از دادن بموقع اجازه ادامه کار مسامحه ورزد به 
له یوسکه به و نقشه مصوب یساختمان ضوابطو  يبا ضوابط شهرساز ییات اجرایرت عملیو مغا یگزارش تخلف ساختمان -28ماده
 يردارشهباشد.  و احراز ینیبازب د کامالً صریح، مستند، مستدل و قابلیها بان گزارش رفع آنیشود، همچنیاعالم م ان ساختبازرس

ر یغ اختس ا بازرسیود خق کارشناسان یاز طر را رفع تخلف يهاگزارش ید درستیبار مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان یساا ی
و مجازات  یدگیرس ينادرست را برا يهاکنندگان گزارشکنند و افزون بر آن موظفند ارائهاحراز  تخلف، کنندهاعالمبازرس  از

  کنند.  یاستان معرف ینظام مهندس یانتظام يبه شورا یانتظام
در  يو معمار يشهرساز از ضوابطمحض وقوف بر تخلف ر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان بهیها و سايشهردار - 29ماده
لت خاتمه مه رد و پس ازکابالغ خواهند  کارفرما ومانکار یپدستور اصالح و رفع اثر از تخلف به  مهلت يبا اعطا یات ساختمانیعمل

 يروین ایات خود یاجرائ مأمورانتخلف رفع اثر نشده باشد با استفاده از مجدد به عمل خواهد آمد و چنانچه هنوز از  یمذکور بازرس
تکرار  يهاهنیت هزاقدام و شروع مجدد آن را منوط به رفع اثر تخلف و پرداخ یات ساختمانینسبت به متوقف کردن عمل یانتظام
   محل خواهد کرد. یاسالم يطبق تعرفه مصوب شورا یو اقدامات انتظام یبازرس
د، لکن ینما الماع مانکاریبه پ کتباً را یاز ضوابط ساختمانتخلف  یات ساختمانیعملن یحچنانچه بازرس ساخت در  – 30ماده

وع موض یجرائات ایحت عملصمانکار یپ بداند، یضوابط ساختمان بامنطبق را  یات اجرائیعملاخطار مذکور را وارد ندانسته و  مانکاریپ
از آن  ايسخهنو  ختمانجع صدور پروانه و کنترل ساامر ریسا ای يو به شهردار یگواه یدر دفتر اسناد رسم اخطار بازرس ساخت  را

 ای يشهردار ،یگواهن یارائه اس از پچنانچه  را ادامه دهد. یات ساختمانیعمل تواندمی پس از آن و نمایدمی میتسل را به کارفرما
، شود خواستارا صالح آن رمانکار، ایپ یگواهد و برغم یتائ کتباًکنترل ساختمان، گزارش بازرس ساخت را  وجع صدور پروانه امر ریسا

  .کرد خواهدر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، عمل یا سای يشهردار کتبی دستورمانکار طبق یپ
  ستند:یر نیبازرسان ساخت مجاز به امور ز -31ماده
  قه فراتر از آن. یاعمال سل ای ین بازرسیمذکور در آئ یابیارز باتیترتاز  يتعد -1
  ."یبرنامه بازرس"مندرج در  یخواست کاستن از اقالم بازرسدر -2
  مانکاران.یو طراحان و ناظران و پ اکارفرماز طرف  یدیه خود به انجام هرگونه اقدامییمشروط کردن تأ -3
  طرح. یا مشخصات فنی یاجرائ يهار در نقشهییدستور تغ دادن -4
 يجارنوع ت ده ازدار کردن آنان به استفاا وای مانکاریپ ای کارفرمامانکار جزء به یپ، فروشنده، یانسان يرویمهندس، ن یمعرف -5

  .یدر ساختمان تحت بازرس يا فناوری یزات ساختمانیسات، تجهیاز مواد، مصالح، تأس یخاص
 ثیر قرارتأرا تحت  یتعارض منافع کند و صحت بازرس جادیا ایرا مخدوش نموده  ايحرفهکه اصول اخالق  یهرگونه اقدام -6

  .دهد
ل یزشود، موجب تنیمحسوب م ینفع در آن تخلف انتظامیل یا ذیدخ ا اشخاصیشخص بازرس و  ين اعمال عالوه بر آنکه برایا

  . بود خواهد زیها نصالحیت و محدود شدن ظرفیت اشتغال آن
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   .اختمانس یملک - یفن شناسنامه وان کار یپا یگواهو  يبردارروانه بهرهپ -هفتمفصل 
اگر  ،بخش از آن برداريبهره يبرا کارفرمادرخواست  صورت در ،از ساختمان یبخش یات ساختمانیعمل خاتمه ازپس  -32ماده

 پروانه يارت با محتویو فاقد مغا برداريبهرهمذکور را قابل  هايقسمت، صدور پروانه و کنترل ساختمان سایر مراجعا ی يشهردار
 هپروان"اختمان سهمان بخش از  ير برایز مدارك احصاءد با یبا ،ص دهدیتشخ یمصوب و ضوابط ساختمان هاينقشهساختمان، 

  .دهدمیکارفرما  و تحویلصادر کرده  "ساختمان يبرداربهره
 .عدم خالف کل ساختمان تا آن مرحله یگواه -1
 .مانکاریتوسط پ شدهتحویل کارکرد درست ساختمان یرسمضمانتنامه ر مصدق یتصو -2
  گر الزام شده است.یو مقررات د نیقوانبموجب  هاآنکه اخذ  مدارکی سایر -3

 حکم درکه  شودمی صادر "ان کار ساختمانیپا یگواه"تمام آن يموضوع پروانه ساختمان برا یات ساختمانیپس از خاتمه تمام عمل
  کل ساختمان است. از  برداريبهرهپروانه 

 ان کار هریپا یا صدور گواهساختمان از مرحله صدور دستور تهیه نقشه تو کنترل صدور پروانه  سایر مراجعو  هاشهرداري -33ماده
و  هااعالم، هاگواهیها، هیدییتأ ها،ه پروانهیاطالعات مربوط به کل آن، مکلفند یرات اساسییرات و تغیتعمن ی، همچنساختمان

  دهند.یدر سامانه اطالعات ساختمان کشور قرار م، اندرا که صادر نموده ییمجوزها
 خواهد قرار "شورک یاطالعات ساختمانسامانه  "در کسان در سراسر کشور بوده وی يبا محتوا یملک - یشناسنامه فن - 34ماده

و  تاس رات مصوب آنییتغ ایمصوب  هاينقشهمنطبق با  عمالًکه  چونساخت هاينقشهه ینحوه ته ن شناسنامه ویات ایگرفت. جزئ
ابالغ  و هیاختمان تهس یسازمان نظام مهندس يبا همکار يتوسط وزارت راه و شهرساز، شودمین شناسنامه محسوب ینفک ایجزء ال

  . شودمی
  

   کشور یو اجرائ ینظام فن يهاضوابط خاص طرح –شتمهفصل 
دولت که  ايسرمایه یتملک دارائ هايطرح در برنامه و بودجه سازمان ت شده توسطید صالحییتأت اشخاص ینحوه فعال  - 35ماده

طبق  لتیغیردوان یکارفرمابه ن اشخاص یا توسط یارائه خدمات مهندست و ین نحوه فعالیمستلزم اخذ پروانه ساختمان است، همچن
   د.یخواهد رس و سازمان برنامه و بودجه يب وزارت راه و شهرسازیبه تصو که مشترکاً بود خواهد اينامهشیوه

  
   یانسان يرویو ن یو ساختمان يسازت اطالعات شهریریمد -منهفصل 
نامه نیئن آیز ابالغ اسال ا کیو سازمان برنامه و بودجه ظرف  يراه و شهرسازوزارت  يبا همکارکشور موظف است وزارت  - 36ماده

  کند. و آن را اداره  اندازيراهرا  "شور ک یسامانه اطالعات ساختمان "
دارندگان  يافهسامانه اطالعات حر"، يساختمان با نظارت وزارت راه و شهرساز یسازمان نظام مهندس يمرکز يشورا -37ماده

غال به روانه اشتپگان دارند یقوقو ح یقیتمام اشخاص حق يبرا یکیالکترون ياجاد کارنامه حرفهیا منظوربهرا  "پروانه اشتغال بکار
ثبت سوابق  نیهمچن ،هاآن ياحرفه يهاتیدرج سوابق فعال و يدر بخش ساختمان و شهرسازقانون  4کار موضوع ماده 

طالعات اسامانه ن سامانه با یا د.ینماو اداره  اندازيراه یاز خدمات مهندس یناشدارندگان پروانه اشتغال بکار  هايمحکومیت
  .بود خواهدکشور مرتبط  یساختمان

خدمات  که در ارائه یقیاست و اشخاص حق آن یقیکار اشخاص حقه ت بیصالح از یناش یت اشخاص حقوقیصالح -38ماده
   .شد خواهدثبت آنان  ايحرفهکارنامه داشته و در  عهده برآن را  مسئولیت ،اندداشتهمشارکت  پروژهدر هر  یمهندس

نجام ا یا حقوقی یقیقاشخاص حر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان در صورت اطالع از تخلف یها و سايشهردار -39ماده
 یمانتظا يشورااطالع و رسیدگی انتظامی به  يبرا یمکلفند گزارش آن را به همراه مستندات کاف یخدمات مهندس دهنده

  استان اعالم نمایند.  یمهندسنظام
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 هابیمه"نامه نیآئ ، با عنوانیارائد و يامور اقتصاد و يراه و شهرساز يزراله ویبوس نامهنین آئیموضوع ان یو تضام هامهیب -40ماده
  .شودمیارائه دولت  ب بهیتصو يو برا ن یتدو  " ساختمانن یو تضام

ان احصاء ساختم یمل در مقررات، سالمت و بهداشت فرد و جامعه را به خطر اندازد و یمنیا که یساختمانتخلف از ضوابط  -41ماده
خلف از ت ماده، نیا نقض مقررات .رفع اثر شود تخلف د از آنیرد و بایگیقرار نم یمه مشمول بخشودگیبا پرداخت جر گرددمی

   .گرددیمحسوب م ینظامات دولت
  : گرددمین ییتع ریبه شرح زت اشتغال به کار یظرف -42ماده
 خواهد يارربنا به مقدیز ایث تعداد یاز ح یا حقوقی یقیطراحان و ناظران حقرش کار توسط یپذ: محاسبه و نظارت ،یطراحدر  -الف
ات امل الزامکت یرا با رعا هاآنه یکل دنبتوان یا دوره زمانی زمانیکط و سازمان کار خود در یشرا و يبا توجه به توانمندکه  بود

  د.نبه نحو مطلوب به انجام رسان ايحرفه
سازمان  ط ویه به شرابستربنا یا زیث تعداد یاز ح یا حقوقی یقیمانکاران حقیتوسط پ ساختمان يرش اجرای: پذيمانکاریپ در -ب

لزامات ات کامل یرا با رعا ان کارهیاه یکلکه  ياست به نحو یرسم ضمانتنامهارائه  منوط به یا دوره زمانیزمان کیدر  کیهرکار 
   به نحو مطلوب به انجام رسانند. ايحرفه

ر رشته در محدوده هدر  یت بازرسیصالح يداراشخص ک یبه  واگذاريقابلساخت  یکار بازرس مقدار :ساخت یبازرس در -پ
  .ت آنیفعال

  .شودمین ییتع يتوسط وزارت راه و شهرسازن ماده یا ينحوه اجرا
باق ، انطیدسرش خدمات مهنیقبل از پذ شخصاًدارنده پروانه اشتغال به کار مکلف است  یو حقوق یقیهر شخص حق - 43ماده 
د را در غال خوت اشتیت و حدود ظرفیکنترل نموده و بالمانع بودن صالح موردنظرت اشتغال خود را با پروژه یت و ظرفیصالح

  د و اعالم کند.یقرارداد مربوط ق
 یمات مهندسانجام خد حسن برقانون  15ماده  5بند  يساختمان استان موظف است در اجرا یسازمان نظام مهندس -44ماده

 يهاهکننده نقشهیته طراحان زا، اعم یو فن یکننده خدمات مهندسارائه یا حقوقی یقیخود اعم از اشخاص حق يتوسط اعضا
ص فاقد ن اشخایمچنه ، لفانظارت کند و متخن دارندگان پروانه اشتغال به کارر یا سای ، بازرسان ساختان، ناظرمانکارانی،  پیاجرائ

ات ی. ههدد قرارب یعقصالح تحت تیق مراجع ذیند، از طریدخالت نما نامهآئینن یمذکور در ا یت را که در خدمات مهندسیصالح
و  يازاه و شهرسربه وزارت  کتباً ،ماده نیدر خصوص ارا کبارگزارش عملکرد خود یره سازمان استان موظف است هر شش ماه یمد

  ارسال کند.  ) يمرکز ي( شورا ساختمان یسازمان نظام مهندس
ا ی دینما ارک عیتوز هااستانر یخود و سا يا اعضای ن مهندسانیست بیساختمان استان مجاز ن یسازمان نظام مهندس-45ماده

 هر کند. یساعم از هر نوع خدمات مهند ايحرفها موارد مشابه آن و ارائه خدمات یآنان   الزحمهحقافت و پرداخت یدرمبادرت به 
ت یارچوب صالحدر چ ساختمان ینسبت به قبول خدمات مهندس شخصاً تواندمیر از بازرسان ساخت، یت غیصالح يدارا شخص

  د.یو انعقاد قرارداد با کارفرما اقدام نما ت اشتغال خودیو ظرف ايحرفه
 وها نامهوهینامه و شنین آئیا زکه ا تفسیرهاییو  شوندیاتخاذ م نامهآئینن یه مراجع مربوط به ایله کلیکه بوس یماتیتصم -46ماده

  ر باشد:یآثار ز يکه دارا انجام شود يبه نحو دینبا ،شودیم هاآن مستندات
  ب کند.سلا یرا محدود  یو فن یکنندگان خدمت مهندسن ارائهیامکان رقابت سالم ب -1
 اشتغالت یفت و ظریر دارندگان صالحید و سایماجاد انحصار نیا یو فن یکنندگان خدمات مهندساز ارائه یا گروهیک ی يبرا -2

  د.یا منع نمایمحدود  را دارند،خدمت مشابه  ل به ارائهیتما که
 هايچارچوبو  نامهآئینن یدر ا شدهتعیینو ت الزامات مصرح یبا رعا را که یحقوقا ی یقیاشخاص حق یت مهندساارائه خدم -3

  ا محدود کند.یمنع  کشورمختلف  نقاط در، پذیردمیصورت  یقانون
کننده ها ارائیار دیرف خرانتخاب آزاد ط يان را برایکارفرمامانکاران و ی، پیو فن یخدمات مهندس اشخاص انجام دهنده اریاخت -4

  .خدمت محدود کند
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ر ت هزار نفسیش از دویبا ب يو شهرها هااستانه مراکز یدر کل کشور یپس از انتشار در روزنامه رسم ظرف سه ماه نامهآئینن یا

ه یکل .شد هدخواداده  يشور تسرج به کل کیو کشور بتدر يراه و شهرساز يو در مدت دو سال با نظر وزرا االجرا استالزمت یجمع
نامه نین آئیبا مفاد ا که هاآنابط منبعث از صوب دولت و ضون میشیپ هاينامهتصویبو  اهنامهآئینمندرج در  باتیو ترت الزامات

ن یمذکور در ا باتیو با ترت شدهابطالو نسخ ر، ا مصوبات مذکوی هانامهآئینه یمبادله شده بر پا هاينامهتفاهمرت دارد و یمغا
را که پروانه  هاییطرح ود.بمالك عمل خواهد  يراه و شهرسازر ینظر وز ،در موارد ابهام و اختالف شود.ین میگزینامه جانیآئ

 ن مقررات تاتوان بر طبق همایم ،است صادرشدهنامه بر طبق مقررات زمان خود نین آئیاالجرا شدن اقبل از الزم هاآنساختمان 
 واهدخو ابالغ  نیب آن تدویخ تصویظرف سه ماه از تار نامهآئینن یو موضوع ا هانامهشیوهو  هانامهآئینه یکلادامه داد.  ساختان یپا

  .شد
  


