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) قانون نظام مھندسی و كنترل ساختمان٢٧نامه اجرایی ماده (ـ آئین١ماده 

ھای آن به شرح زیر نامهنامه با توجه به قانون نظام مھندسی و كنترل ساختمان و آئینھا و اصطالحات مندرج در این آئینواژه

شود:تعریف می

سازمان استان: سازمان نظام مھندسی ساختمان استان.)الف 

شورای مركزی: شورای مركزی سازمان نظام مھندسی ساختمان.)ب 

نامه اجرایی قانون نظام مھندس واجد شرایط: مھندس دارای پروانه اشتغال به كار مھندسی معتبركه بر اساس آیین)ج 

مصوب وزارت مسكن و شھرسازی، در یك یا چند ھیأت وزیران و دستورالعمل١٧/١١/١٣٧٥مھندسی و كنترل ساخمان مصوب 

رشته تخصصی مھندسی، صالحیت ارائه خدمات مھندسی كارشناسی را دارا باشد.

برداری، كنترل و خدمات مھندسی كارشناسی: كلیه خدمات مھندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بھره)د 

آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی كه در چارچوب معیارھای پذیرفته شده تخصصی قابل بازرسی، 

ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مھندسی و كنترل ساختمان یا عضویت در عرضه بوده و در زمره امور حرفه

باشد.سازمان استان می

ھا، مؤسسات دولتی، نھادھای عمومی غیردولتی، نیروھای نظامی و انتظامی، ارتخانهمراجع درخواست كننده: وز)ھـ 

شركتھای دولتی و شھرداریھا كه متقاضی خدمات مھندسی كارشناسی باشند.

)٢ماده 

نامه برای خدمات مھندسی كارشناسی از سازمان استان تواند به موجب ضوابط این آیینمرجع درخواست كننده می

ت معرفی مھندس یا مھندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس درخواس

دستورالعمل خاصی كه از سوی شورای مركزی سازمان نظام مھندسی پیشنھاد و به تصویب وزارت مسكن و شھرسازی 

كند.كننده معرفی میرسد، انتخاب و به مرجع درخواستمی

٣ماده 

واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج كند:» مھندسان«یا » مھندس«كننده ع درخواستمرج

الف ـ موضوع خدمات مھندسی كارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذكر جزئیات الزم.

واجد شرایط مورد درخواست و تخصصھای ھر یك از آنان.» مھندسان«تعداد )ب 

محل انجاام خدمات مھدسی كارشناسی.) ج 

واجد شرایط.» مھندسان«یا » مھندس«مھلت زمانی معرفی ) د 

مھلت زمانی برای اعالم نظریه خدمات مھندسی كارشناسی.) ھـ 

نامه.) این آئین٦الزحمه خدمات مھندسی كارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (تعھد پرداخت حق) و 

٤ماده 

نامه ) آیین٧٤كننده، تنھا توسط سازمان استان با رعایت ماده (مھندس یا مھندسان واجد شرایط به مرجع درخواستمعرفی

گیرد و مراجع درخواست كننده برای خدمات مھندسی اجرایی قانون نظام مھندسی و كنترل ساختمان صورت می

نامه نیستند.تغال به كار مھندسی موضوع این آیینكارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مھندسان دارای پروانه اش



٥ماده 

نظریه مھندس یا مھندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط ھیأت مدیره 

كننده ارسال یا تسلیم خواھد شد.سازمان استان به مرجع درخواست

٦ماده 

نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان كارشناسی موضوع این آیینالزحمه خدمات مھندسیتعرفه حق

) قانون نظام مھندسی و ١٥) ماده (١٥رسمی دادگستری است و در مواردی كه تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (

تعیین خواھد شد.كنترل ساختمان به پیشنھاد ھیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسكن و شھرسازی

٧ماده 

الزحمه خدمات مھندسی كارشناسی كننده مھندس یا مھندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حقمرجع درخواست

الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یك نسخه از فیش بانكی را به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق

ذكور تسلیم كنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مھندس یا مھندسان معرفی شده، به سازمان استان م

كند:الزحمه را بعد از كسر كسورات زیر به مھندس یا مھندسان معرفی شده پرداخت میحق

مور اقتصادی ) قانون مالیاتھای مستقیم به حساب وزارت ا١٠٤الحساب موضوع ماده (%) بابت مالیات علی٥پنج درصد ()الف 

و دارایی.

) قانون نظام مھندسی و كنترل ٣٧%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع كار در چھارچوب ماده (٥پنج درصد (٩ب 

ساختمان.

٨ماده 

كننده تخلفی از مھندس یا مھندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاھده كند، باید موضوع ھر گاه مرجع درخواست

یره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مھندسی ساختمان استان مربوط گزارش كند.را به ھیأت مد

٩ماده 

كننده و سازمان استان مكلفند جھات رد مھندس یا مھندسان معرفی شده را كه ھمان جھات رد مربوط به مرجع درخواست

د، این تكلیف متوجه مھندس یا بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل كننكارشناس رسمی دادگستری است،

كننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواستمھندسان معرفی شده، نیز می

شود.استان و مھندس و مھندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می


