
 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 نظامنامه دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

متر مربع زيربنا و باالتر منحصرا توسط دفاتر مهندسي اجراي  600اجراي ساختمانهاي  1/1/87از تاريخ  :مقدمه   

در زمينه اجرا حسب  ساختمان يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه ساز و يا دارندگان صالحيت طرح و ساخت كه

مورد داراي مجوز يا پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند طبق شرايط عمومي قرارداد و ضوابط 

 .مندرج در شرايط خصوصي و قراردادهاي همسان و شرح وظايف و مسئوليتهاي عمومي انجام خواهد پذيرفت 

در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي تمامي مراحل  مجري نماينده فني صاحب كار يا صاحب كاران -1 مادة

 .اجراي كار به ناظر و ناظران و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد 

 :وظايف و مسئوليتهاي مجري  -2 مادة

مطالعه و بررسي مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و تطبيق آن با نقشه هاي اجرائي ، جزئيات فني و  -2-1

 .اشكاالت اجرائي احتمالي بصورت كتبي حسب مورد به طراح ، سازمان و مراجع صدور پروانه اعالم مغايرتها و 

 .امضاي شرايط عمومي قرارداد كه جزو الينفك آن مي باشد  -2-2

ارائه نسخه اي از قرارداد منعقده با صاحب كار به سازمان استان و شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه  -2-3

 .ساختمان 

در هر قرارداد بايد مشخصات و آدرس طرفين قرارداد ، موضوع ، مدت ، مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن  -1 تبصره

 .صراحتا قيد گردد 

صاحبكاري كه خود مجري همان كار باشد نياري به ارائه قرارداد ندارد اما تمام مسئوليتها و مقررات  - 2تبصره 

 .مجري به عهده او خواهد بود 

كتبي برنامه زمانبندي كارهاي اجرائي  به ناظر هماهنگ كننده و سازمان ، اجراي كليه عمليات با ارائه  -2-4

 .هماهنگي مهندسين ناظر ، فراهم كردن شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظرين در محدوده كارگاه 

محتواي  –ازي ضوابط و مقررات شهرس –اجراي كليه عمليات ساختماني مطابق مقررات ملي ساختمان  -2-5

 .پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب 

 رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و ساختمانهاي مجاور، رعايت مسائل زيست محيطي وضوابط سد معبر  -2-6

استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مطابق مشخصات فني ارائه شده در نقشه و بكاربردن مصالح و لوازمي كه  -2-7

 .د اجباري مي باشد داراي استاندار

 . استفاده از عوامل فني و حتي االمكان داراي كارت مهارت فني از مراجع ذيصالح  -2-8

 .ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت به نفع مالك يا مالكان بر اساس ضوابط موجود  -2-9
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قسمت سازه    مدت بيمه تضمين كيفيت از شروع بهره برداري ساختمان منظور شده و حداقل براي  :تبصره 

 .تاسيسات و تجهيزات برق و مكانيك سه سال معين ميگردد  –سال  5سال ، نما و عايق رطوبتي 10

 .اخد موافقت و تائيد كتبي صاحب كار و ناظر مربوطه در تغييرات برنامه تفصيلي اجراي كار  -2-10

مان در هر گونه تغيير نقشه يا اخذ موافقت و تائيد كتبي صاحب كار و طراح مربوطه و دفتر فني ساز -2-11

 .مشخصات فني پروژه 

متر مربع در كل طبقات باشد   20اضافه بناي بيش از ده درصد زيربنا در هر طبقه كه مجموعا بيش از  –تبصره 

 . مستلزم ارائه نقشه جديد و كنترل محاسبات و تائيد سازمان مي باشد 

مطابق (ر كنار پروژه كه از معبر عمومي قابل رويت باشد درج مشخصات ساختمان در تابلو و نصب آن د -2-12

 )ابعاد و اندازه مصوب موجود در سازمان 

تكميل دفترچه اطالعات ساختمان و اخذ تائيديه هاي الزم از ناظران ذيربط جهت صدور شناسنامه        -2-13

 .فني و ملكي ساختمان 

فشرده از همه نقشه ها و اخذ تائيديه هاي الزم از ناظران تهيه و امضاي دو سري نقشه چون ساخت با لوح  -2-14

 .مربوطه 

 .تحويل تمامي مدارك و مستندات فني و ملكي ساختمان به صاحب كار  -2-15

مجري موظف . در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري كه به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد  -3 مادة

 .به جبران خسارت مي باشد 

دفتر مهندسي اجراي ساختمان بايد داراي محل ثابت ، مستقل از ساير دفاتر، داراي تابلو و ساعت كار  -4 مادة

 . مشخص باشد 

روز مراتب را به سازمان مسكن و  15در صورت تغيير آدرس مسئول دفتر موظف است حداكثر ظرف  :تبصره 

 .شهرسازي و نظام مهندسي اعالم نمايد 

راي ساختمان بر اساس درخواست تاسيس دفتر توسط يكنفر از مهندسان رشته دفتر مهندسي اج -5 مادة

معماري يا عمران داراي پروانه اشتغال و صالحيت اجراي ساختمان تشكيل ميگردد كه مجوز فعاليت از سازمان 

 .مسكن و شهرسازي استان دريافت مي نمايد 

مار يا عمران داراي پروانه اشتغال بوده و امتياز دفتر مهندسي اجراي ساختمان قائم به شخص مهندس مع -6 مادة

 .آن قابل واگذاري نميباشد و شخص مذكور مسئول دفتر مهندسي اجرا خواهد بود 

 

 

 



 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

مهندس معمار يا عمران دارنده مجوز دفتر مهندسي اجراي ساختمان مي تواند از مهندسان رشته هاي  -7 مادة

 .تجربي بعنوان شريك در ارائه خدمات مهندسي استفاده نمايد ديگر ساختمان ، كاردانهاي فني و معماران 

 . اما خود راسا مسئول تمامي كارهاي انجام شده در برابر صاحبكار مي باشد 

بايد داراي مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي            7 مادةكليه نفرات موضوع  : 1تبصره 

 .كشور باشند 

روز از تغيير به سازمان مسكن و شهرسازي نظام  5در تركيب شركاي دفتر بايد حداكثر ظرف تغيير  : 2تبصره  

 . مهندسي و شهرداري اعالم گردد در غير اينصورت مجوز دفتر مزبور لغو خواهد شد 

طراحان حقوقي ، دفاتر مهندسي طراحي ، ناظران حقيقي و حقوقي تا زمانيكه كارهاي طراحي و نظارت  -8 مادة

را به پايان نرسانيده و از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دفتر مهندسي اجراي ساختمان يا پروانه اشتغال  خود

 . مجري حقوقي دريافت ننموده اند مجاز به فعاليت در بخش اجراي ساختمان نمي باشند 

 مهندس مجري نمي تواند نظارت ساختمان در دست اجرا را خود تقبل نمايد  -9 مادة

حدود صالحيت دفاتر مهندسي اجراي ساختمان همان حدود صالحيت مندرج در پرونده اشخاص  – 10مادة

 . مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مي باشد  9و8و5حقيقي به شرح جدول شماره 

حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجرا در پروانه آنها درج مي شود پس از پايان مدت  – 11مادة

 . ه ، دفاتر مهندسي بايد جهت ارزيابي و تعيين ظرفيت جديد و دريافت پروانه معتبر اقدام نمايد اعتبار پروان

ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي اجراي ساختمان به صورت دوره اي تعيين مي گردد و دوره اجرا از تاريخ  -12مادة

 صدور پروانه مي باشد  صدور پروانه احداثي تا ارسال گزارش پايان كار به شهرداري يا ساير مراجع

درصد مدت مندرج در قرارداد در فصل  15در صورتي كه صاحبكار اجراي پروژه را به هر دليل بيش از  – تبصره

كاري به تاخير اندازد ، موضوع تعليق پس از تاييد ناظر هماهنگ كننده كتبا به سازمان استان اعالم مي گردد و 

صوص نحوه ادامه كار يا فسخ قرارداد و يا اجازه اجراي پروژه ديگر اتخاذ سازمان با توجه به مفاد قرارداد در خ

 . اين نظريه براي طرفين الزم االجرا خواهد بود . تصميم مي نمايد 

به عنوان شريك دفتر ) بغير از رشته مسئول دفتر(در صورت اشتغال مهندسان رشته ديگر ساختمان  -13 مادة

 . درصد به ظرفيت اجراي دفتر افزوده مي شود 60درصد و حداكثر تا  15يگر مهندسي به ازاء هر مهندس رشته د

درصد 75مجري زماني مي تواند اجراي كار ديگري را بپذيرد كه كارهاي در دست اجراي او برابر  – 14 مادة

 . مورد تاييد ناظر هماهنگ كننده باشد ) پايان سفت كاري(پيشرفت 
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يت ظرفيت اشتغال براي هر پروژه يك نفر مهندس معمار يا عمران يا كاردان مجري موظف است با رعا -15 مادة

 .  فني و يا معمار تجربي را به صورت تمام وقت به عنوان سرپرست كارگاه در محل احداث بنا مستقر نمايد 

ظرفيت اشتغال مجري حقيقي مسئول دفتر مهندسي اجراي ساختمان براساس كار تمام وقت تعيين  -16 مادة

شده است چنانچه نامبرده بخواهد در زمينه طراحي و نظارت فعاليت نمايد ، ابتدا بايد كارهاي اجرايي در دست 

اقدام را به پايان برساند و با گواهي اتمام كار از طرف ناظر هماهنگ كننده نسبت به تشكيل و ثبت دفتر مهندسي 

 . طراحي اقدام و از سازمان مسكن و شهرسازي مجوز بگيرد 

اشتغال دفتر مهندسي اجراي ساختمان در خارج از حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه -17 مادة

 . اشتغال و مجوز دفتر تخلف محسوب شده و موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي مي باشد 

 . باشد  مرجع نظارت به كار مجريان ذيصالح مهندسين ناظر و مديريت كنترل اجراي ساختمان مي -18 مادة

سازمان استان عملكرد مجريان ساختمان را بررسي و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به  -19مادة

 . شوراي انتظامي اعالم مي نمايد تا در صورت محكوميت مجري نسبت به برخورد انضباطي اقدام گردد 

رحله پرداخت مي گردد كه مرحله م 4حق الزحمه مجريان براساس تعرفه مصوب به صورت اقساطي در  -20مادة

اول به عنوان پيش پرداخت در وجه مجري پرداخت و سه قسط باقيمانده به صورت چك مدت دار به سازمان 

تا به موازات پيشرفت كار و ارائه گزارش مهندسين ناظر و و تاييد واحد كنترل اجرا به مجري . تحويل مي گردد 

 .مربوطه پرداخت شود 

 هيئت مديره به تصويب رسيد و مفاد آن براي كليه 11/86/تبصره در جلسه مورخ    8و  مادة 20با اين نظام نامه  

 . دفاتر اجراي ساختمان الزم االجرا مي باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 


