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 سازمان نظام مهندسی  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  946در 

 

 يستم هستند برج هايبزرگ قرن ب ينشانه ها يادار يفضاها   

مهمند آنها سمبل آنچه که  يخط آسمان در شهرها يشاخصه ها يادار

 سنده و طراح"(ي"نو يرافس يدهد هستند )فرانس ين قرن رخ ميدر ا

ت ياز جمع %05از کشورها مانند ژاپن  ياريدر حال حاضر در بس   

ستم يکه در شروع قرن ب يدر ادارات مشغول به کار هستند در حال

 ياز به فضاهاين نشان دهنده رشد نيبوده است و ا %0ن رقم يا

 باشد. يم           يادار

تا  3ک شرکت، ياالنه خدمات س ينه هايجالب توجه است که از هز    

جهت مبلمان و  %1، يجهت نگهدار %4زات ين تجهيتام يدرصد برا 0
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ن اگر يباشد. بنابرا يدرصد مربوط به حقوق کارمندان م 01تا  05

زات و امکانات جهت ينه به توسعه تجهيهز %4تا  3 يساختار ادار

 ير روب يير به سزايکار اختصاص دهد تأث يروين يباالبردن بهره ور

کنند خواهد  يجاد مينه ها را ايهز %01 05کار که  يرويبازده ن

 داشت.

 يادار يساختمان ها ين موضوع، طراحيبه ا يابيدست  يبرا   

را دنبال  يمختلف را درنظر گرفته و اصول خاص يموضوعات يستيبا

از ساختمان  يدي، نسل جدين گونه طراحياز ا يريد با بهره گينما

ن و يمالک يباال در حال ظهور است که برا ييبا کارا يادار

شتر فضا يب يري،سالمت و انعطاف پذ ي، بهره وريتمنديکارکنان رضا

را باال برده و  ياز انرژ ين بهره وريرا به ارمغان آورده و همچن

 کنند. يجاد ميا يمناسب تر يطيرفتار مح

هستند که از کنار هم  ييساختمان ها يادار يساختمان ها   

 يند و اصليآ يبه وجود           م يچند واحد ادار يريقرارگ

 دهند. يل ميساختمان را تشک ين کاربريتر

 يبا تکنولوژ يط کاريمح يد دارايبا يک ساختمان اداري   

امن، سالمت، راحت، و  يط کاريشرفته و منعطف داشته باشد که شرايپ

 يادار يراحت داشته باشد. فضاها يسند و با دستريبا دوام، خوشا

از استفاده کنندگان يرش لوازم مورد نيپذ يبرا يکاف يد فضاهايبا

، يات داخليبه جزئ يد توجه خاصين بايرا داشته باشند، همچن

 يعموم يکنفرانس و فضاها ي، اتاق هايورود يون، فضاهايدکوراس

 گر داده شود.يد

 

 وظايف اصلی نظام مهندسی

راه و  مقررات ملي ساختمان يكي از دفاتر وزارتدفتر امور 

شهرسازي است كه در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و 

 باشدنامه اجرايي آن داراي وظايف اصلي به شرح زير ميآئين

 تدوين مقررات مّلي ساختمان 

 ترويج مقررات مّلي ساختمان 



 

 

 نظارت عاليه بر مقررات مّلی ساختمان

 

 تدوين مقررات ملي ساختمان 

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تهيه و  33به استناد ماده

تدوين مقررات ملي ساختمان شامل اصول و قواعد فني كه رعايت آن 

برداري و نگهداري ساختمانها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره

 باشدضروري است بر عهده اين دفتر مي

نامه آئين 4ررات از حيث قانوني در مادهنقش و جايگاه اين مق

مقررات ملي ساختمان به »دارد قانون مذكور كه اشعار مي 33ماده 

عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، 

برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، اجرا، بهره

است و حوزه شمول آنرا در مشخص شده .تجاري و عمومي ونظاير آن است

سراسر كشور الزامي نموده است. اين دفتر به منظور استفاده از 

نظرات متخصصان، صاحبنظران و اساتيد كشور در تدوين مقررات ياد 

هاي مورد لزوم و شورايي را تحت هاي تخصصي در زمينهشده كميته

ن عنوان شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به منظور هماهنگي بي

مباحث از حيث سازگار بودن آن با شرايط ايران، شكل، ادبيات، 

 پردازي، حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده استواژه

مبحث از مباحث مقررات ملي ساختمان توسط اين دفتر  05تاكنون 

تدوين و در دسترس عموم قرار گرفته و تجديدنظر و تهيه مباحث 

 يردگجديد نيز توسط اين دفتر انجام مي

 انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت تدوين مقررات ملي

 دپذيرساختمان اين دفتر انجام مي

 

 ترويج مقررات ملي ساختمان 

ترويج مقررات ملي ساختمان از وظايف ديگر دفتر امور مقررات ملي 

و  11،  11،  4، 0باشد كه قانونگذار همواره در مواد ساختمان مي

 01، 11، 7، 1قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در مواد  01

نامه اجرايي بر اهميت آن و راههاي گوناگون آئينو 02، 07، 02،

ترويج آن از جمله ارتقاء دانش فني و به روزرساني اطالعات فني 

هاي ريزي در برگزاري دورهمهندسان از طريق سياستگذاري و برنامه

رهاي تخصصي و تهيه راهنماهاي مباحث مقررات ملي آموزشي، سمينا

آموزان، دانشجويان و ساختمان و همچنين افزايش آگاهيهاي دانش

هاي تلويزيوني هاي آموزشي، برنامهعموم مردم با استفاده از فيلم

نمايد. تاكنون صدها سمينار و دورة آموزشي و . . . تأكيد مي



 

 

ين دفتر راهبري و اجرا شده مرتبط با مقررات ملي ساختمان توسط ا

هاي متعدد تلويزيوني نيز تهيه و پخش شده ها و برنامهو فيلم

است. يكي از وظايف و مسئوليتهاي ترويجي اين دفتر در اجراي 

نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل آئين 02و  02، 11مواد 

مان و اي مهندسان، كاردانهاي فني ساختساختمان تعيين صالحيت حرفه

باشد كه اين وظيفه با برگزاري آزمونهاي معماران تجربي مي

هاي معماري، اي مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در رشتهحرفه

برداري و ترافيك و همچنين شهرسازي، عمران، مكانيك، برق، نقشه

اي معماران تجربي تحقق برگزاري آزمونهاي تعيين صالحيت حرفه

 .يافته است

آوريهاي نوين و توليد صنعتي كمك به گسترش و ترويج فنهمچنين 

هاي مهم وزارت راه و شهرسازي در مسكن و ساختمان كه از اولويت

باشد از جهت ارتقاء كيفيت و افزايش توليد مسكن در كشور مي

 باشدوظايف ديگر اين بخش مي

انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت ترويج و آموزش 

 پذيردات ملي ساختمان اين دفتر انجام ميمقرر

 

 نظارت عاليه بر مقررات مّلي ساختمان

مقررات تدوين شده و به خودي خود متضمن ارتقاء كيفيت ساختمانها 

نيستند بلكه در كنار آن وضع و اجراي ضوابط كنترلي همچون نظارت 

عاليه بر روند اجراي ساخت و سازها و كنترل عوامل اجرايي و 

هاي اجراي مقررات وضع شده ررسي عملكرد دستگاههاي مربوطه ضمانتب

قانون نظام مهندسي و كنترل  آورند. به استناد ماده را فراهم مي

ساختمان، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان و 

همچنين ضوابط و مقررات شهرسازي در طراحي و اجراي تمامي 

رسازي و عمران شهري برعهده وزارت مسكن و ساختمانها و طرحهاي شه

باشد و اين دفتر مسئوليت پيگيري اين بخش را برعهده شهرسازي مي

دارد. به منظور اعمال اين نظارت، كليه اشخاص و مراجع يادشده 

قانون مذكور)ضمن اينكه مكلف به رعايت مقررات ملي  34در ماده

 .باشندساختمان هستند( موظف به همكاري مي

الوه بر كليه افراد حقيقي و حقوقي شاغل در بخش ساخت و ساز، ع

گيرند هايي كه در دامنه كنترل و نظارت عاليه قرار ميساير حوزه

شامل مراجع صدور پروانه ساختماني و شهرداريها، ادارات کل راه 

و شهرسازي، سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقالب 

 اشندباسالمي و . . . مي

حمايت از استقرار بيمه كيفيت ساختمان در جهت ارتقاء كيفيت 



 

 

كنندگان از ديگر وظايف اين ساخت و سازها و حمايت از حقوق مصرف

 باشدبخش مي

انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت نظارت عاليه و 

 پذيردكنترل اين دفتر انجام مي

 

نده آن سازمان بوده و داراي هيأت هيأت مديره سازمان استان نماي

رئيسه اي متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي 

انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آئيننامه اجرايي خواهد بود 

و ميتواند به تعداد الزم كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي 

ها و تأسيس نمايد. تفويض اختيار هيأت مديره به اين كميسيون

نمايندگي ها از مسئوليت آن هيأت نمي كاهد. رئيس هيأت مديره، 

 رئيس سازمان استان نيز محسوب مي شود

 

به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضا و □

كارشناسي دقيق تر مسايل ويژه هر يك از رشته هاي تخصصي موجود 

هندسان هر رشته، در سازمان اجازه داده مي شود گروههاي تخصصي م

متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت 

و مديريت گروهها به موجب آئيننامه اجرايي اين قانون تعيين 

 خواهد شد

گروههاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از رشتههاي 

شود. ( نفر بالغ شود، تشكيل مي7اصلي كه تعداد آنها حداقل به ) 

گروههاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات 

گروه، طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار ميدهند و نظرات و 

 پيشنهادات خود را براي نظام مهندسي استان ارسال ميدارند

هيأت مديره نيز قبل از تصميمگيري در اموري كه اختصاصًا مرتبط 

ت نظر گروه تخصصي مربوط را استعالم با يكي از رشتههاي اصلي اس

نموده، آن را در تصميمگيريهاي خود مورد لحاظ قرار مي دهد . در 

صورت بروز اختالف نظر بين گروه تخصصي و هيأت مديره، موضوع از 

 طريق بند ا و ج قانون تصميم گيري مي شود



 

 

 

ماه از تاريخ  3هيأت مديره نظام مهندسي استان موظف است ظرف 

يل نظام مهندسي استان نسبت به تشكيل گروههاي تخصصي موجود تشك

 در استان اقدام كند

 

تا  3هر يك از گروههاي تخصصي داراي يك هيأت رئيسه متشكل از 

عضو خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي  7

استان در رشته مربوط و ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي 

اي مدت سه سال به شرح زير تعيين و انتخاب ميشوند و استان بر

نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند 

 داشت

 نحوه انتخاب و تعداد اعضاي هيأت رئيسه گروههاي تخصصي

 

 

انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان تبصره 

همان رشته در نظام مهندسي استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي 

 به عنوان عضو هيأت رئيسه گروه تخصصي نيز بالمانع است

اگر در بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از  -0تبصره 

متخصصين رشتهاي موجود نباشد، به تعداد موردنياز، از بين ساير 



 

 

 اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان انتخاب خواهند شد

در برگزاري انتخابات هيأت رئيسه گروههاي تخصصي،  -3 تبصره

نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان ناظر حضور 

 خواهد داشت

 

به منظور دسترسي و مورد استفاده قرار دادن تجربه ها، روشهاي 

اسالمي و آداب سنتي، مّلي و فرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، 

ساير فعاليتهاي مهندسي، كميتهاي تحت بهرهبرداري، نگهداري و 

عنوان كميته نظام پيشنهادات در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين 

در هر يك از نهادهاي قانون نظير شوراي مركزي، نظام مهندسي 

 قانون تشكيل ميگردد 12استان و گروههاي تخصصي موضوع ماده 

زير خواهد  نحوه گردش اطالعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب

 بود

گروههاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن  الف

اعالم وصول كتبي به پيشنهاددهندگان دستهبندي نموده، در پايان 

هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هرگونه پيشنهادي به 

 نظام مهندسي استان ارسال ميدارند

واصل شده گروههاي تخصصي استان و نظام مهندسي استان گزارشهاي  ب

نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضا را ضمن اعالم وصول به 

 گروههاي تخصصي و اعضا و همچنين درج در خبرنامه نظام مهندسي

استان دستهبندي و طبقهبندي موضوعي نموده و مواردي را كه در 

اقدام  حدود اختيارات و صالحيت نظام مهندسي استان است راساً 

مينمايد و در پايان هر فصل گزارش آن را همراه اظهارنظر يا 

 هرگونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهد داشت

شوراي مركزي گزارشهاي واصل شده نظام مهندسي استانها را ضمن  -پ

اعالم وصول و همچنين درج در خبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي 

 شامل

دات شوراي مركزياظهارنظر و پيشنها  

دسته بندي و طبقهبندي موضوعي مطالب  



 

 

تعيين اولويتهاي پيشنهاداتي كه بايد مورد عمل قرار گيرد 

ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات موردنياز 

هر شش ماه يك بار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و 

 شهرسازي ارسال خواهد داشت

وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به  كميته نظام پيشنهاداتت

قانون كه به  30پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضع ماده 

اين منظور تخصيص يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گرفته 

بر اساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي در هر سال 

اعطا  جايزهاي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به پيشنهاددهندگان

 مينمايد

 

 فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي 

 از مجموعه است عبارت ساختمانو كنترل مهندسي  نظام تعريفماده 

، مهندسي ها، استانداردها و تشكلهاينامه، آئين، مقرراتقانون

 قانون ور در اينمنظ اهداف بهرسيدن  در جهتاي و صنفي كه حرفه

  شودمي مورد اجراء گذاشتهو به  تـدوين

و توسعه  تقويت   عبارتند از قانوناين  مشيو خط اهداف  9ماده 

 امور مربوطتنسيق   و شهرسازي در معمارياسالمي و ارزشهاي فرهنگ 

 و شهرسازيساختمان  در بخشهاي و مهندسي فنيهاي و حرفهمشاغل  به

 در كشورمهندسي رشد و اعتالي  موجباتمين تا

و  آن به نسبتعمومي و رشد آگاهي و شهرسازي  معماري اصول ترويج

 وريبهره و افزايش ساختمان ملي مقررات

 خدماتاجراي  بر حسن و نظارتمهندسي  خدماتكيفيت باال بردن 

 ملي مقررات وضع بخشها در اين حرفهصاحبان فني دانش ارتقاي 

، مناسب دهي، بهره، بهداشتاز ايمنيمنظور اطمينان  به ساختمان

از حمايت  در جهت آنو اجراء و كنترل  اقتصاديو صرفه  آسايش

و شهري  از ساختمانها و فضاهايبرداران بهرهعنوان  به مردم

مواد و  منابع وريبهره و افزايش و حفظعمومي حدثات و مست ابنيه

تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات  ملي هايو سرمايه انرژي



 

 

 و مقررات ، ضوابطساختمان مليمقررات رعايت به الزام  مهندسي 

تمام  از سويو هادي و تفصيلي جامع و مفاد طرحهاي  شهرسازي

، ، مهندسين، شهـرداريها، سـازندگاندولتي گاههايدست

ساختمان  با بخش مرتبط و حقوقيحقيقي  اشخاص و تمام بردارانبهره

 آنها و فراهم و فعاليتهاي روابطبر كليه  حاكم اصلعنوان به 

، و شهرسازي مسكن وزارت ميان كامل همكاريزمينه  ساختن

 ساختمان و صنوف ايو حرفه دسيمهنشكلهاي شهرداريها و ت

 ساختماني ها و صنوفحرفهو صاحبان  مهندساناي حرفه مشاركتجلب 

  كشورو آباداني  توسعه طرحهايو اجراي در تهيه 

در انتظام وسيعتر مهندسان  هر چـهمشاركت تامين  براي ماده 

 كشور سازمان در سطح  قانون اين اهداف خود و تحققاي امور حرفه

اختصار به قانون در اين  پساز اين  كهساختمان  مهندسينظام 

 سازمان  نامبه سازمان  يكشود و در هر استان مي خواندهسازمان 

اختصار سازمان به  پس از اينكه  استانساختمان  مهندسي نظام 

و قانون در اين ياد شده  شرايطشود، طبق ميناميده  استان

غير ياد شده  سازمانهاي شودمي تاسيس آن اجرايي نامهآئين

 بر موسسات حاكمعمومي و مقررات قوانين  و تابع بودهانتفاعي 

 .باشندميغير انتفاعي 

 از وزارت نظر با كسب و شهرسازي مسكن وزارتكه  از تاريخي ماده 

و حقيقي  اشخاص نمايد، اشتغالمورد اعالم  حسبكشور در هر محل 

كه  و شهرسازيساختمان در بخشهاي  از امور فنيدسته  آنبه  حقوقي

اي حرفه صالحيتداشتن شود، مستلزم ميتعيين ياد شده  وزارت توسط

كار  بهاشتغال پروانه  از طريقدر مورد مهندسان  صالحيت . ايناست

 از طريق تجربيو معماران  فني و در مورد كاردانهاي مهندسي

و در مورد كارگران  يا تجربي كار كاردانيبه  اشتغال پروانه

صدور پروانه  شود. مرجعاحراز مي فني مهارتپروانه  ماهر از طريق

و تجربي  كار كاردانيبه  اشتغالو پروانه  كار مهندسياشتغال به 

كار  وزارت فني مهارتصدور پروانه  و مرجع و شهرسازيمسكن وزارت 

صدور، تمديد،  و ترتيب گردد. شرايطمي تعيين و امور اجتماعي

 و چگونگي ماده اين موضوع ايحرفه صالحيتو تغيير مدارك ابطال 

آنها، در دارندگان ـغال اشتو ظرفيت  ، حدود صالحيتتعيين

  شودمي معينقانون اين اجرايي  نامهآئين

وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي ـ 1تبصره 

سال از تاريخ ابالغ اين قانون با  15حسب مورد موظفند ظرف 

استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي 



 

 

شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به حرفه اي و صنفي 

كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه موردنياز 

براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني 

شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي 

  مربوط پيشبيني خواهد شد

يه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات كل ـ9تبصره 

 موضوع اين قانون بايد مدارك صالحيت حرفه اي موقت دريافت دارند

   فصل دوم: تشكيالت، اركان، وظايف و اختيارات سازمان

عبارت است از هر يك از سازمان استانها، اركان سازمان  5اده م

هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان، شوراي 

 انتظامي نظام مهندسي

نفر داوطلب  15براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل  6ماده 

عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در 

ل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، رشته هاي اصلي مهندسي شام

تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك باشند ضروري 

 است

مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطالق ـ 1تبصره 

ماه ممتد پيش از تاريخ  2ميشود كه حداقل متولد آن استان يا 

  تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد

هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي توانند  ـ9تبصره 

  عضويت يابند

عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي 3ماده 

اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در 

 سازمان استان بالمانع است

ه كليه رشته هايي رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان بـ 1تبصره 

اطالق ميشود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده 

( متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي 2)

در ارتباط باشد و فارغالتحصيالن اينگونه رشته  %75اصلي بيش از 

ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، 



 

 

ري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و نگهدا

شهرسازي عرضه ميكنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان 

تأثير عرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان 

 نباشد

حدود صالحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي  ـ9تبصره 

مان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني مرتبط با مهندسي ساخت

متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش 

عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي 

ميرسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس 

زارت مسكن و و تعيين حدود صالحيت حرفه اي دارندگان آنها و

  شهرسازي است

هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، 8ماده 

شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي 

آن در مركز استان ميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در ساير 

شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان 

در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در 

مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده 

باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از 

  وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند

ن استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي مجمع عمومي سازما 9ماده 

عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در 

رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط است تشكيل 

 ميشود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است

  الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب ـ استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعالم نظر نسبت 

 به آن. 

ج ـ بررسي و تصويب ترازنامه ساالنه "سازمان استان" و بودجه 

 پيشنهادي "هيأت مديره". 

د ـ تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء و ساير 

 يره". منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد "هيأت مد



 

 

هـ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و 

آئيننامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صالحيت مجمع 

 عمومي ميباشد. 

جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور  ـ1تبصره 

فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجالس عادي 

ن ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود. هيأت مديره تعيي

ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در 

جلسات مجمع عمومي ميباشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير 

 . شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت

ان استان، نمايندگان در صورت تصويب هيأت مديره سازمـ 9تبصره 

اشخاص حقوقي عضو سازمان ميتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع 

  عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند

بازرسان در اولين جلسه فوق العاده مجمع عمومي و به  ـ7تبصره 

  پيشنهاد هيأت مديره تعيين ميشوند

ه هايي هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مدير 10ماده 

خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته هاي 

اصلي مهندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و 

 انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بالمانع است

شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمانهاي نظام  11ماده 

 مهندسي به شرح زير ميباشد

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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