فصل اول  :کلیات
ماده  1ـ در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
قانون :قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1731
مهندسی ساختمان  :امور فنی و مهندسی  ،معماری و شهرسازی  ،بخش های ساختمان وشهرسازی .
سازمان  :سازمان نظام مهندسی ساختمان .
نظام مهندسی استان  :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
پروانه اشتغال  :پروانه اشتغال به کار مهندسی  ،کاردانی  ،تجربی
رشته های اصلی  :رشته های اصلی مهندسی شامل معماری  ،عمـران  ،تاسیاـام منـانینی  ،تاسیاـام
برقی  ،شهرسازی  ،نقشه برداری و ترافیک .
رشته های مرتبط  :رشته های مرتبط با رشته های اصلی.
ماده  2ـ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی  ،محاسبه  ،نظارم  ،اجرا و سایرخدمام فنی
در بخشهای مهندسی ساختمان در محل هایی که تا کنون در اجرای قوانین قبلی به وسـیله وزارم خانـه
های مانن و شهرسازی و کشور تعیین و اعالم شده و همچنین در شهرها وشهرستانها و محل هایی که
به وسیله وزارم مانن و شهرسازی با کاب نظر از وزارم کشور مشخص و آگهی خواهد شد  ،داشتن
مدرک صالحیت حرفه ای ضروری است .
تبصره  1ـ صالحیت موضوع این ماده در موارد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احرازمی شود:
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی
ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی
م ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی)
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی )
تبصره  2ـ پروانه مهارم فنی به وسیله وزار م کار و امور اجتماعی و سایر پروانه های اشتغال به وسـیله
وزارم مانن و شهرسازی صادر می شود.
ماده  7ـ شهرداریها و مراجع صدور پروانـه سـاختمان  ،پروانـه شـهرک سـازی و شهرسـازی وهمچنـین
مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفنیک اراضی و سایر مراجـع صـدور مجوزهـای مربـوط بـه کنتـرل ،
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نظارم و نظایر آن در محل های مندرج در مـاده( )2بـرای صـدور پروانـه یـا مجوزهـای مـ کور  ،تنهـا
نقشه هایی را خواهند پ یرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنـده پروانـه اشـتغال و درحـدود
صالحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظـارم نیـف فقـط ازخـدمام
این اشخاص در حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه تفنیک اراضی که توسط شهرداری ها تهیه می شود از مفاد این ماده ماتثنی است .
منبع :مجموعه قوانین و مقررام مربوط به شهر و شهرداری

2

فصل دوم :پروانه اشتغال به کار مهندسی ،حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال
الف :پروانه اشتغال به کار مهندسی
ماده -1دارندگان مدرک تحصیلی کـارشناس و بـاالتر ،در هر یک از رشته هـای اصلی یـا رشتـه های مرتبـط
میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و
تجربه در یک یا چند زمینه خدمام مهندسی از قبیل طراحی ،محاسبه ،نظارم ،اجرا ،بهره برداری ،نگهداری،
کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی ،مدیریت ساخت و تولید ،نصب ،آموزش و تحقیـق درخواسـت تشـخیص
صالحیت نمایند .
ماده  -5برای صدور پروانه اشتغال عالوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی ،گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی
قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصـی و فنـی مربـوط ،بعـد از تـاری اخـ
مدرک به شرح زیر ضروری است :
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل( )1سال کارآموزی یا سابقه کار .
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ( )2سال کارآموزی یا سابقه کار .
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ( )7سال کارآموزی یا سابقه کار .
ماده  -6گواهی اشتغال به کار و تجربیه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهـد شـد کـه
توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها ،سازمانهای دولتی یا واباته به دولت ،شهرداریها ،شخصـیت هـای حقـوقی
شاغل در رشته های موضوع قانون ،شرکت های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار
مهندسی «شخص حقوقی» می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه
اشتغال به کار مهندسی و یا توسط «نظام مهندسی استان» تأیید و صادر شده باشد .در گواهی اشـتغال مـ کور
موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام ،محل و مشخصام پروژه ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است .
ب ـ مدم اشتغال متقاضی با ذکر تاری شروع و خاتمه کار .
پ ـ نام و مشخصام تحصیلی متقاضی .
م ـ نام ،مشخصام ،سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.
ماده  -3متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبـق فـرم مخصوصـی کـه توسـط وزارم ماـنن و
شهرسازی تهیه شده و حاوی ننام ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیف می باشد ،تنمیل نموده،
همراه با مدارک زیر تالیم نماید.
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الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجـه علمـی آن صـریحاو توسـط وزارم
فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد ،به کیفیتی کـه اطمینـان بـه صـحت آن بـرای
مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود .
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده ( )6این آئین نامه مقرر شده است .
پ ـ گواهی قبولی در آزمون
م ـ قتوکپی کارم کد اقتصادی متقاضی .
ث ـ فیش باننی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال.
ج ـ مدارک عضویت «نظام مهندسی استان» مربوط .
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال» تعیین و مقرر شده است .
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررام این آئین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مـدارک
الفامی باشد .
ماده -8وزارم مانن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشـتغال و مـدارک ضـمیمه آن در صـورم
کامل بودن ،حداکثر ظرف یک ماه از تاری وصول ،پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در
صورم کافی نبودن مدارک ،مراتب را ظرف ( )15روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضـی اعـالم خواهـد
نمود .
تبصره ـ وزارم مانن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد ،وصول تقاضای پروانـه
اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهـد کـرد .نظـام مهندسـی اسـتان در ایـن
حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده ،آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارم مانن و شهرسازی
ارسال خواهد کرد.
ماده  -9اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسـی در رشـته و تخصصـی کـه تشـخیص صـالحیت
شده اند به طور فردی یا به طور مشترک با مائولیت مشترک می تواننـد اقـدام بـه تأسـیس دفتـر مهندسـی
بنمایند .دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» مـی باشـد و امتیـاز آن قابـل
واگ اری نیات .اشخاص م کور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده  96قانون مالیاتهای ماتقیم
می باشند .
دفاتر مهندسی م کور می توانند با توجه به حدود صالحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال» کـه عضـو دفتـر مـی
باشند از وزارم مانن و شهرسازی درخواست صالحیت بنمایند .
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ماده  -11اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر ،می توانند در یـک یـا چنـد رشـته
مشروط بر ایننه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضـای
صدور «پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند .
الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق ال کر .
ب ـ یک ناخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییـرام و یـک ناـخه از
صورم جلاه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کاانی که دارای
حق امضاء می باشند .
پ ـ مدارک مربوط به احراز صالحیت از سازمان برنامـه و بودجـه و سـایر مراجـع ذیـربط در صـورم وجـود
م ـ فتوکپی کارم کد اقتصادی متقاضی .
ث ـ فیش باننی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ ارائه مدارک عضویت در «نظام مهندسی استان
چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد .
تبصره ـ تغییرام اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده پروانه اشـتغال
اطالع داده شود و در صورتینه تغییرام م کور بـه موقـع اطـالع داده نشـود و یـا مـدیرانی کـه دارای پروانـه
اشتغال شخص حقیقی می باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند ،وزارم مانن و شهرسازی می تواند
حاب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند .
ب :حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال
ماده -11پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه ،پایه ( ،)7پایه ()2پایـه ( )1و ارشـد صـادر مـی شـود.
برای متقاضیان پروانه اشتغال با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میفان مندرج در ماده  5پروانه اشتغال
پایه ( )7صادر می گردد .جهت ارتقاء از پایه( )7به پایه ( )2داشتن  1سال و از پایه ( )2به پایه ( 5، )1سـال و
از پایه ( )1به ارشد( ) 6سال سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
تبصره  1ـ اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی می باشند و یا
با داشتن سوابق کار بیشتر از میفان مندرج در ماده  5این آئین نامه ،متقاضی دریافت پروانه اشتغال هاـتند،
چنانچه ظرف یناال از تاری ابالغ این آئین نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نماینـد ،بـا
احتااب سنوام تجربه حرفه ای طبقه بندی و بدون آزمون در یک درجه پایین تر قرار خواهند گرفـت و در
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صورتینه بعد از ضرب االجل م کور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوام تجربه حرفه ای و
موفقیت در آزمون هر یک از درجام م کور تعیین خواهد شد .
تبصره 2ـ در ظرف یک سال موضوع تبصره ( )1این ماده جهت انطبـاق اشـخاص بـه درجـه مهندسـی ارشـد،
شورای مرکفی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صـالحیت حرفـه ای ،آنهـا را جهـت اخـ
درجه مهندسی ارشد به وزارم مانن و شهرسازی معرفـی مـی کنـد .اشـخاص مـ کور مـی تواننـد تـا سـیر
تشریفام م کور ،با اخ پروانه اشتغال پایه ( )1به کار خود ادامه دهند .
پس از پایان مهلت م کور ،انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یـا احـراز درجـه مـ کور نیـف تـابع شـرایط
عمومی مندرج در این آئین نامه خواهد بود.
تبصره  7ـ وزارم مانن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضـیان هـر درجـه و رعایـت تناسـب
موردنیاز جامعه به آن به طور ماتمر در فواصل زمانی معین نابت به برگفاری آزمونهای مربوط اقدام کند .
تبصره  1ـ تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشخاص حقـوقی کـه بوسـیله سـازمان برنامـه و بودجـه تشـخیص
صالحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارم
مانن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابالغ می شود .
ماده  -12به منظور تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال ،در مهندسـی سـاختمان
فعالیتهای مهندسی بـر اسـاس پیچیـدگی عوامـل و حجـم کـار بـه چهـارگروه« ،الـف»« ،ب»« ،ج» و «د» تقاـیم
می شود .
تبصره 1ـ برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان ،ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقاـیم
می شوند .
گروه «الف» با مقیاس کاربری محله  1تا  2طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای  611مترمربع .
گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه  7تا  5طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای  2111مترمربع .
گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه  6تا  11طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای  5111مترمربع .
گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از  11طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از  5111مترمربع .
تبصره 2ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبام سازه و همچنین نظارم معماری و نظـارم سـازه بـرای تمـام
گروههای ساختمانی مندرج در تبصره  1این ماده الفامی و به شرح جدول موضوع این ماده می باشد:
منبع :مجموعه قوانین و مقررام مربوط به شهر و شهرداری
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طبقه بندی صالحیت برای هر یک از گروههای ساختمان
صالحیت گروه

تهیه طرح معماری

انجام محاسبام سازه

نظارم بر طرح معماری

نظارم بر اجرای سازه

ساختمانها

توسط :

توسط:

توسط:

توسط:

مهندس معمار پایه 7

مهندس عمران پایه

مهندس معمار یا عمران

مهندس عمران یا معمار

یا باالتر

 7تا باالتر

پایه  7یا باالتر

پایه  7یا باالتر

مهندس معمار پایه 2

مهندس عمران پایه

مهندس معمار پایه  7یا

مهندس عمران پایه  7یا

یا باالتر

 2یا باالتر

باالتر

باالتر

مهندس معمار پایه 1

مهندس عمران پایه

مهندس معمار پایه  2یا

مهندس عمران پایه  2یا

تا باالتر

 1یا باالتر

باالتر

باالتر

مهندس معمار ارشد

مهندس عمران ارشد

مهندس معمار پایه  1یا

مهندس عمران پایه  1یا

باالتر

باالتر

گروه «الف»
گروه «ب»
گروه «ج»
گروه «د»

در محل هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارم مانن و شهرسـازی حاـب
مورد از خدمام مهندسی رشته مرتبط یا رشته های دیگر یا کاردانهای دارای صالحیت استفاده می شود .
تبصره 7ـ گروه بندی سـایر فعالیتهـای مهندسـی موضـوع قـانون و همچنـین تعیـین حـدود صـالحیت سـایر
دارندگان پروانه اشتغال بموجب دستورالعملی که به وسیله وزارم مانن و شهرسازی تهیه و ابالغ می شـود
تعیین می گردد .
ماده  -17ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلـف و در هـر اسـتان بـه پیشـنهاد نظـام
مهندسی استان و تصویب وزارم مانن و شهرسازی تعیین می شود .
تبصره ـ دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادرکننده پروانه ساختمان ،و سایر مجوزهای مربوط موظفند
حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند .
ماده -11حدود صالحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشـته و تخصـص موردتقاضـا از طریـق
بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبـق دسـتورالعمل صـادر شـده توسـط وزارم ماـنن و شهرسـازی
صورم خواهد گرفت و در مواردینه نقشه های تالیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه سـاختمان
و تفنیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارم می شود باید برحاب الفامی بودن هر یک از
موارد تهیه طرح معماری و ن ظارم بر اجرای آن ،انجام محاسبام سازه و نظارم بر اجرای آن ،تهیه طرحهای
تأسیاام منانینی و برقی و نظارم بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه ها و محاسبام فنـی توسـط مهندسـان
دارای پروانه اشتغال تهیه ،امضاء و یا تعهد نظارم شود .
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ماده -15در مواردینه شرکت های دولتی وابا ته به دولت ،مؤساام و نهادهای عمومی غیردولتی باسـتثنای
شهرداری ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنهـا
می باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص ،چه در مرکف و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور
برای انج ام این قبیل امور نموده باشند ،مشروط بر ایننه تشنیالم سازمانی آنها به تصویب مراجـع صـالحیت
دار رسیده و مائول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشـد ،بـا ارائـه مـدارک و مجوزهـا و
مصوبام مراجع صالحیت دار ،برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در ایـن آئـین
نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد .
ماده  -16مائولیت صحت طراحی و محاسبه ،اجرا ،نظارم و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤساه و
در مورد اشخاص موضوع ماده  15این آئین نامه به عهده مائوالن واحدهای فنی مربـوط ،کـه دارای پروانـه
اشتغا ل شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مائولیت قـائم بـه شـخص امضـاء
کننده بوده و با تغییر سمت وی ،ساقط نخواهـد شـد .همچنـین امضـای وی رافـع ماـئولیت مهنـدس طـراح،
محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارم کرده اند ،نخواهد بود .
ماده -13با توجه به اصالحیه تبصره  1ماده  1نظام صنفی مصوب  1768پاس به استعالمام مراجع ذیصـالح
در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکت های ساختمانی ،شرکت های تأسیااتی و تجهیفاتی و شرکت های
مهندسان مشاور و شرکت های خدمام مهندسی و سایر مؤسااتی که ارائه خدمام و فعالیـت آنهـا ماـتلفم
د اشتن پروانه اشتغال می باشد ،و همچنین پاسخگویی به ماائل صنفی آنها با نظام مهندسی اسـتان اسـت کـه
وفق دستورالعمل وزارم مانن و شهرسازی عمل خواهد نمود.
ماده -18کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمام موضـوع قـانون ضـمن رعایـت سـایر
قوانین و مقررام مربوط به احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقـی و حقـوقی ایرانـی بایـد پروانـه
اشتغال موقت از وزارم مانن و شهرسازی دریافت دارند .در پروانه اشتغال موقت مـدم اعتبـار ،صـالحیت
متقاضی و سایر شرایط حاب مورد باید درج شود .
ماده  -19امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود که
در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی ،رشته و کد اقتصادی درج شده باشد .
ماده  -21برای متقاضیانی که در بیش از یـک رشـته دارای شـرایط اخ پروانـه اشـتغال مـی باشـند یـا بعـداو
صالحیت جدید کاب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانـه اشـتغال مـ کور رشـته هـا و
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تخصص هایی که دارند ،پروانه اشتغال» در آن تعیین صالحیت شده است با قید تاری احراز و ظرفیت اشتغال
آنها درج خواهد شد .
ماده  -21وزارم مانن و شهرسازی می تواند ،در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تخصـص هـا ،صـدور یـا
تجدید یا تمدید پروانه و هم چنین ارتقاء پایه مهندسی را موکول به گ راندن آزمون های عمومی و تخصصی
نماید .
ماده  -22پروانه اشتغال برای مدم سه سال در سراسر کشور ،در رشته و تخصص تعیین شده معتبر اسـت.
وزارم مانن و شهرسازی منلف است در صورم درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط الزم ظرف یک ماه
نابت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام ،و در صورم رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبـی
با ذکر دالیل به متقاضی اعالم نماید .تاری تجدید یا تمدید «پروانه اشتغال بایـد در محـل مخصوصـی از مـتن
پروانه اشتغال درج شود .
تبصره 1ـ در صورتینه اعتبار یک یا بعضی از مدارک الزم جهت صدور یا تجدیـد یـا تمدیـد پروانـه اشـتغال
محدود به مـدم معینـی کمتـر از  7سـال باشـد ،در ایـن صـورم مـدم اعتبـار پروانـه اشـتغال بـا توجـه بـه
محدودیتهای زمانی مدارک م کور تعیین و درج خواهد شد .
تبصره 2ـ در صورتین ه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که درنظام مهندسی اسـتان
آن عضو است ،از پروانه اشتغال خود استفاده نمایـد ،منلـف اسـت مراتـب را بـه طـور کتبـی بـه اطـالع نظـام
مهندسی استان هر دو استان برساند .
ماده -27در موارد زیر پروانه اشتغال حاب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساو ابطال
خواهد شد :
الف ـ فوم دارنده پروانه اشتغال
ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد .
پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدم یک ماه از تاری انقضای مهلت .
م ـ محن ومیت قطعی ،دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد،
تا انقضای مدم محرومیت از حقوق اجتماعی .
ث ـ در صورتینه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شـواری انتظـامی نظـام
مهندسی محنوم به محرومیت از کار شود ،در مدم محرومیت از کار .
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ج ـ تصمیم وزیر مانن و شهرسازی در صورم عدم توجه به ابالغیه ها و اطالعیه های قانونی وزارم مانن
و شهرسازی .
چ ـ قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن .
ح ـ انحالل یا فقدان شرایط الزم در خصوص اشخاص حقوقی .
تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبـار آن معلـق شـده اسـت،
حق استفاده از پروانه اشتغال را جف برای ادامه کارها و مائولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم
مشروط به رعایت مقررام و رفع تخلفام موجود) نخواهد داشت .
ماده -21چنانچه پ روانه اشتغال مفقود شود ،صاحب پروانه اشتغال می تواند تقاضای صدور المثنـی بنمایـد ،و
مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدم سه ماه از تاری تقاضا ،در صورتینه یابنده آن را به
مرجع م کور ارسال ننموده باشد نابت به صدور المثنی اقدام نماید .
ماده -25با توجه به ماده  1283قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعام
اسناد رسمی را داراست .
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فصل سوم  :پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی
ماده  26ـ بـرای دارنـدگان مـدرک تحصـیلی کـاردانی فنـی  ،دیـپلم فنـی و همچنـین معمـاران تجربـی
درصورم قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط  ،در ینی از رشته هـای موضـوع ( قـانون ) حاـب
مورد ( پروانه اشتغال ) در سه درجه پایه ( ،)7پایه ( )2و پایه ( )1به شرح زیر صادر می شود :
الف ـ برای دارنـدگان مـدرک کـاردانی فنـی مـورد تاییـد وزارم فرهنـگ و آمـوزش عـالی در ینـی از
رشته های موضوع ( قانون ) با :
ـ داشتن ( ) 5سال سابقه کار و تجربه مفید پـس از دریافـت مـدرک کـاردانی در رشـته مربـوط  ،پروانـه
اشتغال به کار کاردانی پایه()7
ـ جهت ارتقا از پایه ( )7به پایه ( )2داشتن ( )1سال و از پایه ( )2به پایه )(1داشتن ( )6سال سابقه کـار
در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
ب ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و موساام دولتـی در ینـی از رشـته هـای
موضوع ( قانون ) با :
ـ داشتن ( )6سال سابقه کار و تجربه مفید پـس از دریافـت مـدرک کـاردانی در رشـته مربـوط  ،پروانـه
اشتغال به کار کاردانی پایه (.)7
ـ جهت ارتقا از پایه ( )7به پایه ( )2داشتن ( )1سال و از پایه ( )2به پایه )(1داشتن  6سال سابقه کار در
پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
پ ـ برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در ینی از رشته های موضوع ( قانون ) با :
ـ داشتن ( ) 3سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط  ،پروانه اشتغال به کـار
تجربی پایه (.)7
ـ جهت ارتقا از پایه ( )7به پایه ( )2داشتن ( )5سال و از پایه ( )2به پایه )(1داشتن ( )6سال سابقه کـار
در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است
م ـ برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در ینی از رشته های موضوع قانون با :
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ـ داشتن ( ) 8سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط  ،پروانـه
اشتغال به کار تجربی پایه ()7
ـ جهت ارتقا از پایه ( )7به پایه ( )2داشتن ( )5سال و از پایه ( )2به پایه )(1داشتن ( )6سال سابقه کـار
در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است
تبصــره ـ ســابقه و تجربــه مفیــد حاــب گــواهی هــا و مــدارک منــدرج در مــاده ( )6ایــن آیــین نامــه و
سایرماتندام مورد قبول وزارم مانن و شهرسازی احراز می شود .
ماده  23ـ متقاضیان موضوع این فصل از آیین نامه باید تقاضای کتبی خود را همـراه بـا مـدارک زیـردر
تهران به وزارم مانن و شهرسازی و در استانها به سازمان مانن و شهرسازی استان تالیم نمایند .
الف ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تایید مراجـع ذیصـالح رسـیده اسـت و در مـورد کاردانهـا بـا
تعیین و تصریح رشته و گرایش آن
ب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح م کور در ماده  6این آیین نامه .
پ ـ ارایه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی
م ـ فتوکپی کارم کد اقتصادی متقاضی
ث ـ فیش باننی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ مدارک عضویت در تشنل حرفه ای مربوط  ،در صورم تاسیس تشنیالم م کور .
چ ـ ارایه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است .
ح ـ سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررام مصوب ضروری است .
ماده  28ـ نحوه برگفاری آزمون و سواالم علمی و تجربـی و عنـداللفوم مصـاحبه حضـوری درسراسـر
کشور یناان و متحدالشنل می باشد .
سواالم به صورم کتبی و به وسیله وزارم مانن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان های ماـنن و
شهرسازی استان قرار میگیرد  ،تا با نظارم ماتقیم و همناری نظام مهندسی اسـتان آزمـون برگـفار
شود .تصحیح اوراق و اعالم اسامی پ یرفته شدگان و عنـداللفوم انجـام مصـاحبه حضـوری در تهـران بـا
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وزارم مانن و شهرسازی و در استانها با سازمان ماـنن و شهرسـازی اسـتان اسـت پـس از تاسـیس
تشنیالم حرفه ای  ،در برگفاری آزمونها از همناری تشنیالم م کور استفاده خواهد شد .
ماده  29ـ به منظور تعیـین حـدود صـالحیت حرفـه ای و ظرفیـت اشـتغال کاردانهـا و معمـاران تجربـی
فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اسـاس پیچیـدگی عوامـل و حجـم کـار وموقعیـت
جغرافیایی به سه گروه( الف ) و ( ب ) و ( ج ) تقایم می شود .سپس با توجه به پایه پروانـه اشـتغال و
مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل موثر  ،حدودصالحیت و ظرفیـت
اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارم مانن وشهرسـازی تهیـه و ابـالغ
می شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می شود .
ماده  71ـ مدم اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی  7سال است و در انقضـای مـدم  ،در
صورم وجود شرایط الزم قابل تمدید است
ماده  71ـ کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار  ،یا معلق شدن اعتبار و سـایرموارد از
جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررام مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشـتغال
به کار مهندسی است .
ماده  72ـ مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفام حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کارکاردانی
و تجربی نیف  ،مانند دارندگان پروانه اشـتغال بـه کـار مهندسـی اسـت لنـن پـس از تاسـیس تشـنیالم
حرفه ای مربوط  ،شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همنـاری و همـاهنگی تشـنیالم مـ کور
اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجـه مراجـع رسـیدگی کننـده قـرار
گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادام تشنیالم حرفه ای مربوط طی دسـتورالعملی بـه
وسیله وزارم مانن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابالغ خواهد شد .
منبع :مجموعه قوانین و مقررام مربوط به شهر و شهرداری
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فصل چهارم  :نظارت و کنترل ساختمان
ماده  77ـ مائولیت نظارم عالیه بر اجرای ضوابط و مقررام ملی ساختمان در طراحـی واجـرای تمـامی
ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررام مفبـور در
مورد آنها الفامی است  ،بر عهده وزارم مانن و شهرسازی است  .و وزارم م کوربا انتشـار اعالمیـه و
اطالعیه ها  ،آگاهی های الزم را به افراد جامعه خواهد داد .
ماده  71ـ شهرداریها موظفند در متن تاییدیه نقشه های تفنیک زمین و مـتن پروانـه هـای سـاختمانی و
متن پاس به هر گونه استعالم درباره کاربری و تراکم اراضـی  ،مشخصـام مصـوبام طرحهـای جـامع ،
تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده  ،تاری تصـویب و شـماره وتـاری ابالغیـه قـانونی
است ذکر نمایند .
ماده  75ـ مالنان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان مـیکننـد موظفنـد از نخاـتین روزشـروع
عملیام اجرایی  ،یک ناخه از نقشه ساختمان مهمـور شـده بـه مهـر شـهرداری و یـک ناـخه ازپروانـه
ساختمان را  ،در تمام مدم اجرای ساختمان  ،در محل کارگاه نگهـداری نماینـد تـا در صـورم مراجعـه
ماموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گ اشته شود .
ماده  76ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی می توانند در هـر
موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررام شهرسازی ومقررام ملی ساختمان
می دهند  ،شنایت با اطالعـام خـود را بـه وزارم ماـنن و شهرسـازی درتهـران و سـازمان ماـنن و
شهرسازی در استان ارسال یا تالیم نمایند .
ماده  73ـ وزارم مانن و شهرسـازی یـا سـازمان ماـنن و شهرسـازی اسـتان  ،سـاختمانها را رأسـابه
صورم کنترل نمونه ای  ،سرزده و موردی یا پس از دریافـت شـنایت مـورد رسـیدگی و بازرسـی قـرار
می دهد  ،در صورم احراز تخلف از مقررام م کور در مواد ( )71و ( ( )75قانون ) و مواد مندرج دراین
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فصل  ،با ذکر دالی ل و ماتندام دستور اصالح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صـدور
پروانه ساختمانی و مهندس ماوول نظارم ذیربط ابالغ می نماید .
ماده  78ـ به منظور اعمال نظارم موضوع ماده ( )75قانون  ،مراجع و اشخاص یـاد شـده در مـاده ()71
موظفند در صورم درخواست  ،حاب مورد اطالعام و نقشه های فنی الزم را در اختیاروزارم ماـنن و
شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارم یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکردالیل و وماتندام
دستور اصالح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مائول نظارم و مرجع صدور پروانه ساختمانی دی
ربط ابالغ نماید و تا رفع تخلف  ،موضوع قابل پیگیری است  .در اجرایاین وظیفه کلیـه مراجـع ذی ربـط
موظف به همناری می باشند .

مــاده  79ـ ســازمان ماــنن و شهرســازی اســتان موظــف اســت بــا همناریهــای نظــام مهندســی اســتان
وشهرداریها در محل هایی که مشمول ماده ( )1قانون نمی باشند  ،در اجرای ماده ( )76قانون نابت بـه
تهیه طرحهای هماان (تیپ ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید .
شهرداریها نقشه های م کور را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و چنانچـه متقاضـی بـر اسـاس نقشـه
هماان  ،درخواست پروانه سـاختمان بنما یـد  ،شـهرداریها موظفنـد بـا رعایـت سـایر مقـررام  ،پروانـه
ساختمانی را صادر و رأسا اعمال نظارم نمایند .

ماده  11ـ به منظور مطالعام و تحقیقام مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصالح سیاتم کنترل در
مهندسی ساختمان و گاترش آن در سطح کشور  ،متناسب با امنانام و مقتضیام محلی و ارتقـا کیفـی
مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصالح قوانین  ،تدوین آیین نامه هـای قـانونی  ،اصـالح و روشـها و
ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سـطوح مختلـف  ،شـورایی مرکـب از  3عضـو
تحت عنوان ( شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) در وزارم ماـنن وشهرسـازی تشـنیل
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می شود .اعضا و رییس شورای م کور توسط وزیر مانن و شهرسازی انتخاب ودبیرخانه شورای م کور
در وزارم مانن و شهرسازی تشنیل می شود.
منبع :مجموعه قوانین و مقررام مربوط به شهر و شهرداری
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