
 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 نظامنامه رابطين  سازمان نظام مهندسي ساختمان

 درشهرهاي تابعه استان زنجان

 ))ويرايش اول (( 

 :تعريف ) 1ماده 

جهت تحقق اهداف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن نظامنامه رابطين سازمان    

 :  ردد نظام مهندسي در شهرهاي استان زنجان به شرح زير تدوين مي گ

مسئولين دفاتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرهايي كه اعضاي فعال داراي پروانه ) 1-1

 . نفر باشد منبعد رابط سازمان ناميده مي شوند  20اشتغال آن كمتر از 

 .سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان در اين نظامنامه سازمان ناميده مي شود ) 2-1

كميته امورشهرستانهاي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه مركب از نفرات منتخب هيئت مديره ميباشند ) 3-1

 .در اين نظامنامه، كميته ناميده مي شود

 

 :نحوه تعيين رابط سازمان ) 2ماده 

، به پيشنهاد نفر باشد  20در هريك از شهرهاي استان كه تعداد مهندسين داراي پروانه اشتغال فعال آن كمتر از 

كميته امورشهرستانها و تصويب هيئت مديره يك نفر از مهندسين استان به عنوان رابط سازمان در آن شهر تعيين 

 .ميگردد 

 

 :شرايط رابط سازمان )  3ماده 

 داشتن پروانه اشتغال به كار نظام مهندسي ساختمان)  1-3

 سال گذشته  3وميت در شوراي انتظامي در دارا بودن حسن شهرت و عدم سوء پيشينه و عدم محك)  2-3

مي توان از اعضاي كارشناس بدون پروانه با سابقه كار مناسب و با  3-1در صورت نبود واجدين شرايط بند : تبصره 

 .گذراندن دوره آموزشي مناسب نيز استفاده نمود

 

 :وظايف رابط سازمان )  4ماده 

 ل در امركنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان همكاري با سازمان استان و مراجع مسئو)  1-4

 ارائه گزارش مهندسان متخلف از اجراي قوانين و مقررات ملي ساختمان به سازمان استان )  2-4

 اجراي دقيق كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي ابالغي از سوي سازمان استان )  3-4

 ها پذيرش و ارسال شكايات به مديريت امور شهرستان)  4-4



 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 گزارش عملكرد ماهانه به سازمان استان )  5-4

 ثبت و نگهداري سوابق مكاتبات و نقشه ها و عملكرد دفتر جهت ارائه به مسئولين و بازرسان)  6-4

شركت در جلسات هيئت مديره سازمان و يا جلسات محلي بنا بر ضرورت و با اطالع قبلي به مدير امور          )  7-4

 شهرستانها  

انتقال دستور نقشه هاي ارجاع شده از سوي شهرداري به دفتر فني سازمان يا يكي از دفاتر نمايندگي معرفي )  8-4

 شده از سوي مديريت امور شهرستانها جهت ارجاع از طريق دفتر فني سازمان يا دفاتر نمايندگي مذكور  

 ين دفاتر طراحي و ناظرين ساختمانيدريافت دستور نقشه از شهرداريها و انعكاس به سازمان جهت تعي)  9-4

 دريافت نقشه هاي طراحي و تأييد شده از سازمان و انتقال آن به مالكين و شهرداري  )  10-4

 

 :قرارداد رابط سازمان )  5ماده 

 . قرارداد بين سازمان و رابط يكساله بوده و در صورت صالحديد سازمان قابل تمديد مي باشد)  1-5

لزحمه رابط با پيشنهاد كميته و تصويب هيئت مديره تعيين ميگردد و امور مالي سازمان نيز ميزان حق ا)  2-5

 . موظف است ظرف مدت يكماه پس از دريافت گزارش حق الزحمه رابط نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد 

 . سازمان به غير از حق الزحمه تعهد ديگري در قبال رابط نخواهد داشت )  3-5

ن در هر زمان و بنا به صالحديد خود مجاز به فسخ يك طرفه قرارداد ميباشد ولي رابط در صورت سازما)  4-5

 .استعفا مراتب را بايد از يكماه قبل به اطالع مديريت امور شهرستانها برساند 

 .هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب ، اجاره محل و ديگر هزينه هاي مربوطه بعهده رابط خواهد بود: تبصره 

 

 )  :  6ماده 

نفر ، بنا به پيشنهاد كميته امورشهرستانها و  20در صورت افزايش تعداد مهندسين فعال داراي پروانه به باالتر از 

 .تصويب هيئت مديره ، دفتر نمايندگي سازمان در آن شهر تأسيس مي گردد

 

 : )7ماده

نظام مهندسي ساختمان استان زنجان رسيده و تبصره به تصويب هيات مديره سازمان  2ماده و  7اين نظامنامه در 

تغييرات بعدي آن با پيشنهاد كميته يا مدير امورشهرستانها و تصويب هيئت مديره سازمان صورت خواهد گرفت و 

تا تدوين يا ابالغ هر بخشنامه ديگري از سوي وزارت راه و شهرسازي يا شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي در 

قابل اجرا ميباشد و در كليات نيز قانون نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان و شيوه نامه  محدوده استان زنجان

 .      اجرايي و آئين نامه هاي داخلي سازمان ، مالك عمل خواهد بود 


