
 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 نظامنامه دفاتر مهندسي طراحي

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

كاهش تصدي گري سازمان ، ترويج كار گروهي و ايجاد هسته هاي مشاور  به منظور ارائه خدمات مهندسي كارآمد ،

ت زير با آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجموعه مقررا 9 ةمحلي و نيز در اجراي ماد

 .الزم االجرا مي باشد  1/2/86تصويب هيئت مديره به عنوان نظامنامه دفاتر مهندسي طراحي از تاريخ 

 تعاريف  1 مادة

طراحي و محاسبه عبارتست از كليه فعاليتها و خدماتي كه منجر به تهيه و تائيد نقشه هاي الزم در رشته  :الف 

آئين نامه ها و  مع و كامل بوده و مطابق با مقررات ملي ساختمان ، هاي هفت گانه مي شود و بايد از هر حيث جا

 زارت مسكن و شهرسازي ارائه گردد استانداردها و ضوابط و مقررات شهرسازي و دستورالعمل شرح خدمات مصوب و 

محلي است براي انجام خدمات مهندسي ساختمان بصورت حقيقي يا حقوقي كه بر اساس دستورالعمل  -دفتر: ب

 .حوه تاسيس و اعطاي صالحيت به دفاتر مهندسي داراي مجوز فعاليت از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد ن

دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مهندسي بوده و امتياز آن قابل    :  2 مادة

 .واگذاري نمي باشد 

ي طراحي بايد داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي طراحي در متقاضي يا متقاضيان تاسيس دفتر مهندس: 3 مادة

 .يكي از رشته هاي اصلي باشند 

شركاي دفتر مهندسي طراحي بايد داراي مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي بوده و  : 4 مادة

ي اقدام به تاسيس دفتر بطور مشترك و با مسئوليت مشترك در اداره امور دفتر و هماهنگي در ارائه خدمات مهندس

 .بنمايند 

ساعت كار معين و  دفتر مهندسي طراحي بايد داراي محل ثابت ، مستقل از ساير دفاتر ، با تابلو مشخص ، : 5 مادة

 .ساعت كار روزانه بايد در تابلو قيد گردد . داير تمام وقت باشد 

 .د مسئول دفاتر سازمان برسد محل و مشخصات دفتر بايد قبل از صدور مجوز به تائي  :تبصره يك 

روز از زمان تغيير بايد  5روز و تغيير در تركيب نفرات دفتر ظرف  15تغيير آدرس دفتر ظرف مدت  :تبصره دو 

 .كتبا به سازمان اعالم شود 

خروج و انفصال هر يك از شركا از دفاتر در صورتي امكان پذير مي باشد كه تمامي تعهدات شخصي فرد  : 6 مادة

ور در قبال دفتر و صاحبكاران عملي شده يا يكنفر عضو واجد شرايط را با هماهنگي مسئول دفتر بعنوان مذك

 .تا مانده تعهدات وي را بعهده بگيرد . جانشين كتبا به سازمان معرفي كرده باشد 
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باستثناي ماه مقدور نمي باشد  6تغيير در تركيب نفرات بعد از هر اخذ مجوز قبل از سپري شدن  :1تبصره 

 شركايي كه از 

 .استاني به استان ديگر منتقل مي شوند 

 . نفر با حدود صالحيت طراحي مي باشد  10حداكثر تعداد شركاي دفتر مهندسي :  7 مادة

نفر از اعضاي با حدود صالحيت  5جهت توجيه هزينه هاي دفتر ، دفاتر فني مي توانند حداكثر تا  :تبصره يك 

ن همكار بپذيرند كه نيازي به ثبت در مشاركت نامه نمي باشد ولي بايد كتبا به سازمان اعالم صرفا نظارت را بعنوا

 .گردد 

استفاده از رشته هاي مختلف در تركيب نفرات دفتر و انتخاب افراد همپايه موجب افزايش ظرفيت اشتغال  : 8 مادة

 .شيوه نامه خواهد بود  2مطابق جدول شماره 

يش ظرفيت اشتغال دفتر در هر دوره به نسبت تاريخ صدور يا اصالح پروانه دفتر ضريب افزا :تبصره يك 

 .و براي حداكثر ده نفر عضو اصلي تعلق خواهد گرفت 

ظرفيت اشتغال شركاي تمام وقت دفتر مهندسي به پيشنهاد مسئول امور دفاتر سازمان و تصويب  :تبصره دو 

 .شد قابل افزايش مي با% 50هيئت مديره حداكثر تا 

 .مسئول دفتر از بين شركاي تمام وقت توسط همه شركا انتخاب و معرفي ميگردد  : 9 مادة

 :وظايف مسئول دفتر عبارتست از : 10 مادة

 .توزيع متعادل خدمات ارجاعي در بين شركا با رعايت حدود صالحيت و ظرفيت آنان  -1-10

 .انجام هماهنگي هاي تعيين شده در شرح خدمات مهندسي بعنوان طراح هماهنگ كننده  -2-10

 .دريافت فايل كامپيوتري نقشه ها و دفترچه هاي اطالعات ساختمان از طراحان مربوطه  -3-10

 .كنترل مشخصات نقشه هاي تهيه شده با چك ليست رشته ها  -4-10

در صفحه اول نقشه هاي معماري و سازه از قبيل آزمايشات ژئوتكنيك      درج الزامات و مشخصات پروژه  -5-10

تابلوي مشخصات پروژه ، ضرورت استفاده از مصالح داراي استاندارد اجباري ، آزمايش جوش و بتن   شمول مجري ،

 .صرفه جويي در مصرف انرژي  

عه به دفتر فني سازمان جهت تائيد نقشه امضا و ممهور نمودن نقشه ها و مدارك فني به مهر دفتر و مراج -6-10

 .ها 

تحويل يك نسخه از نقشه هاي تائيد شده و دفترچه محاسبات به همراه فايل كامپيوتري و دفترچه هاي  -7-10

 .تكميل شده اطالعات طراحي به دفتر فني سازمان و بقيه نقشه هاي تائيد شده به صاحبكار 

س از كسر درصد هزينه خدمات ارائه شده از سوي دفتر مطابق مانده پرداخت حق الزحمه طراح و ناظر پ -8-10

 .اين نظامنامه    11
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اطالع رساني مناسب به اعضاي دفتر در خصوص تعرفه ها ، دعوتنامه ها و بخشنامه هايي كه از طرف  -9-10

 .سازمان اعالم ميگردد 

 .ارجاع كار جديد خواهد بود قصور از وظائف فوق باعث تاخير در تائيد نقشه ها و عدم  - 10-10

دفاتر طراحي جهت تامين هزينه هاي جاري دفتر حداكثر تا ده درصد تعرفه  طراحي را از حق الزحمه  :11 مادة

در صورت ترسيم . مهندسين طراح و ده درصد تعرفه نظارت را از حق الزحمه مهندسين ناظر كسر خواهند نمود 

 .ي بابت حق الرسم از مهندسين طراح كسر ميگردد نقشه در دفتر نيز ده درصد تعرفه طراح

اگر تخصصي در دفتري نباشد از افراد دفاتر ديگر با رعايت حدود صالحيت و ظرفيت مي توان استفاده  -12 مادة

 .درصد براي هر دفتر كسر خواهد شد  5نمود در اينصورت از حق الزحمه فرد مزبور 

نظارت در هر پروژه در حدود شرح خدمات مصوب و باستناد ماده مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و  -13 مادة

در عين حال مهر و امضاي مسئول دفتر طراحي يا مدير عامل شخص . قانون با دفتر مهندسي مي باشد  31و  30

 .حقوقي يا دفتر فني سازمان رافع مسئوليت طراح و محاسب و مهندسين ناظر نخواهد بود 

ه دفاتر مهندسي سه سال مي باشد دفاتر مهندسي طراحي بايد قبل از اتمام اعتبار مدت اعتبار پروان -14ماده 

در غير اينصورت ارجاع كار . نسبت به تمديد ، ارزيابي و بررسي صالحيت و تعيين ظرفيت جديد خود اقدام نمايند 

 .انجام           نحواهد گرفت 

 .مه صادر شده از طرف دفتر فني انجام خواهد گرفت تائيد نقشه ها در سازمان با دريافت معرفينا -15 مادة

موارد زير تخلف محسوب مي شود و و موجب مجازاتهاي انتظامي مقرر در آئين نامه اجرائي خواهد  – 16 مادة

 .گرديد 

     اشتغال دفتر مهندسي در خارج از حدود صالحيت و ظرفيت مندرج در مجوز دفتر و پروانه اشتغال               – 1-16

 .هر يك از شركا 

 .ارائه خدمات خارج از نظامنامه ارجاع كار  -2-16

 .مسامحه در انجام امور حرفه اي و دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط و تعرفه هاي مصوب  -3-16

 .صدور گواهي خالف واقع و تائيد غير واقعي ميزان كار انجام شده  -4-16

 .هيئت مديره به تصويب رسيد  15/1/86تبصره در جلسه مورخ  6و  مادة 17اين نظامنامه با  -17 مادة

 

 

  

 

 



 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 


