
 

 قانون نظام مھندسي و كنترل ساختمان ٢٧آيین نامه ماده 
  تعاريف :  -١ماده 

واژه ھا و اصطالحات مندرج در اين آيین نامه باتوجه به قانون نظام مھندسي و کنترل ساختمان و آيین 

    نامه ھاي آن به شرح زير تعريف مي شود :

  تان.سازمان استان:سازمان نظام مھندسي ساختمان اس –الف 

  شوراي مرکزي: شوراي مرکزي سازمان نظام مھندسي ساختمان. –ب 

ــاس آيین نامه  –ج  ــي معتبرکه براس ــتغال به کارمھندس ــرايط : مھندس داراي پروانه اش مھندس واجد ش

ھیأت وزيران و دستور العمل مصوب  ١٧/١١/١٣٧۵اجرايي قانون نظام مھندسي و کنترل ساختمان مصوب 

وزارت مسکن و شھرسازي ، دريک يا چند رشته تخصصي مھندسي ، صالحیت ارايه خدمات مھندسي 

    کارشناسي را دارا باشد .

سبه ، نظارت ، اجرا ،  -د سي از قبیل طراحي ، محا سي : کلیه خدمات مھند شنا سي کار خدمات مھند

ــخیص علل خرابي که در بھره برداري ، کنترل و  ــي ، آزمايش ، متره ، برآورد ، ارزيابي و تقويم ، تش بازرس

چھار چوب معیارھاي پذيرفته شــده تخصــصــي قابل عرضــه بوده و در زمره امور حرفه اي ناشــي از پروانه 

  اشتغال موضوع قانون نظام مھندسي و کنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي باشد .

سات دولتي ، نھادھاي عمومي غیر دولتي ، نیروھاي مراجع د –ه  س ست کننده : وزارتخانه ھا ، مؤ رخوا

  نظامي و انتظامي، شرکتھاي دولتي و شھرداريھا که متقاضي خدمات مھندسي کارشناسي باشند .

مرجع درخواست کننده مي تواند به موجب ضوابط اين آيین نامه براي خدمات مھندسي  -٢ماده 

سازمان استان درخواست معرفي مھندس يا مھندسان واجد شرايط نمايد . دراين صورت کارشناسي از 

سازمان استان فرد يا افرادي را بر اساس دستورالعمل خاصي که ازسوي شوراي مرکزي سازمان نظام 

مھندسي پیشنھاد و به تصويب وزارت مسکن و شھرسازي مي رسد ، انتخاب و به مرجع درخواست 

  . کند کننده معرفي مي

واجد شرايط ، بايد در برگ درخواست خود » مھندسان « يا » مھندس « مرجع درخواست کننده  -٣ماده 

  موارد زير را درج کند: 

صي يا ارزيابي با ذکر جزئیات  –الف  ص ستي اعم از امور تخ سي درخوا شنا سي کار ضوع خدمات مھند مو

  الزم .

  ت و تخصصھاي ھر يک از آنان .واجد شرايط مورد درخواس» مھندسان « تعداد  –ب 

  محل انجام خدمات مھندسي کارشناسي . –ج 

  واجد شرايط .» مھندسان « يا » مھندس « مھلت زماني معرفي  –د 



  مھلت زماني براي اعالم نظريه خدمات مھندسي کارشناسي . –ه 

ــاس تعرفه مندرج در ماده  –و  ــي براس ــناس ــي کارش ) اين  ۶( تعھد پرداخت حق الزحمه خدمات مھندس

  آيین نامه .

معرفي مھندس يامھندسان واجد شرايط به مرجع درخواست کننده ، تنھا توسط سازمان استان  -۴ماده 

) آيین نامه اجرايي قانون نظام مھندســي و کنترل ســاختمان صــورت مي گیرد و مراجع ٧۴با رعايت ماده (

عه مســتقیم به مھندســان داراي درخواســت کننده براي خدمات مھندســي کارشــناســي ، مجاز به مراج

  . پروانه اشتغال به کار مھندسي موضوع اين آيین نامه نیستند

نظريه مھندس يا مھندسان معرفي شده از طرف سازمان استان ، پس از ثبت در دفتر سازمان  -۵ماده 

  استان ، توسط ھیأت مديره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال يا تسلیم خواھد شد.

تعرفه حق الزحمه خدمات مھندسي کارشناسي موضوع اين آيین نامه ، عیناً معادل تعرفه  -۶ماده 

مربوط به دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي که تعرفه خاصي وجود ندارد ، 

 ) قانون نظام مھندسي و کنترل ساختمان به پیشنھاد ھیأت مديره١۵) ماده (  ١۵درچھارچوب بند ( 

  سازمان استان و تصويب وزير مسکن و شھرسازي تعیین خواھد شد .

مرجع درخواست کننده مھندس يا مھندسان واجد شرايط مجاز به پرداخت مستقیم حق الزحمه  -٧ماده 

خدمات مھندسي کارشناسي به فرد يا افراد معرفي شده نیستند و بايد حق الزحمه مربوط را به حساب 

يک نسخه از فیش بانکي را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند . سازمان سازمان استان واريز و 

استان پس از وصول اصل نظريه مھندس يا مھندسان معرفي شده ، حق الزحمه را بعد از کسر کسورات 

  زير به مھندس يا مھندسان معرفي شده پرداخت مي کند : 

) قانون مالیاتھاي مســتقیم به  ١٠۴اده ( ) بابت مالیات علي الحســاب موضــوع م %۵پنج درصــد (  –الف 

  حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي .

) قانون نظام  ٣٧) به حســاب ســازمان اســتان بابت ارجاع کار در چھارچوب ماده (  %۵پنچ درصــد (  –ب 

  مھندسي و کنترل ساختمان .

ــده -٨ماده  ــان معرفي ش ــت کننده تخلفي از مھندس يا مھندس ــازمان  ھرگاه مرجع درخواس ــط س توس

ستان و شوراي انتظامي نظام مھندسي  ستان مشاھده کند ، بايد موضوع را به ھیأت مديره سازمان ا ا

  . ساختمان استان مربوط گزارش کند

را مرجع درخواست کننده و سازمان استان مکلفند جھات رد مھندس يا مھندسان معرفي شده  -٩ماده 

که ھمان جھات رد مربوط به کارشناسان رسمي دادگستري است ، بررسي و از عدم شمول آن 

اطمینان حاصل کنند ، اين تکلیف متوجه مھندس يا مھندسان معرفي شده ، نیز مي باشد . عدم رعايت 



ندسان اين ماده از ناحیه مرجع درخواست کننده ، تخلف اداري و از ناحیه سازمان استان و مھندس و مھ

  معرفي شده ، تخلف انتظامي محسوب مي شود .

  
 


