
    

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 دفاتر هماهنگ كنندة طراحي و نظارت نامة    نظام

نامه در خصوص شرح وظايف دفاتر هماهنگ كنندة طراحي و نظارت بر اسـاس مفـاد مبحـث دوم مقـررات ملـي          اين نظام

 : گردد    ساختمان وضوابط موجود به شرح ذيل ارائه مي

 : تعاريف) الف

نامـة اجرائـي قـانون نظـام         آئـين  9دفاتر مهندسي كه بـه موجـب مـادة     :نظارتدفاتر هماهنگ كنندة طراحي و  -1

يك ساختمان ) برداري    و نقشه(هاي معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و برقي     نقشه ةمهندسي و كنترل ساختمان وظيفة تهي

 7-13نـاظر هماهنـگ كننـده را مطـابق مفـاد بنـد       زمان وظيفة مهندس     نامه به طور هم    را بر عهده دارند و بر اساس اين نظام

 هـاي     الزاماً از رشته(يك نفر از طراحان اصلي نقشة ساختمان حداقل  .گيرند    مبحث دوم مقررات ملي ساختمان بر عهده مي

 . بايد عضو اين دفاتر باشند) معماري يا سازه

قـانون نظـام مهندسـي و     33ايران كه طبق مـادة  هاي مقررات ملي ساختمان     مجموعه كتاب :مقررات ملي ساختمان -2

 .كنترل اجراي ساختمان تهيه و ابالغ شده است

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان :سازمان -3

هـاي موضـوع قـانون نظـام مهندسـي و          شخصي حقيقي يا حقوقي داراي پروانة اشتغال به كار در يكي از رشـته  :طراح -4

 . ها و محاسبات فني ساختمان را بر عهده دارد    كنترل ساختمان است كه وظيفه و مسئوليت تهيه، تأييد و امضاي نقشه

هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل     در يكي از رشته شخصي حقيقي يا حقوقي داراي پروانة اشتغال به كار :ناظر -5

 . كند    ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطة صالحيت مندرج در پروانة اشتغال خود نظارت مي

 شرح وظايف و خدمات دفاتر هماهنگ كنندة طراحي و نظارت) ب

هاي ساختمان بر عهـدة طـراح هماهنـگ        ر شرح خدمات مهندسان رشتهارائة خدمات هماهنگي در امور مهندسي كه د -1

 )مقررات ملي ساختمانفصل دوم مبحث دوم  3-5-5بند (كننده واگذار گرديده است 

 سازمانامضاء و عقد قراردادهاي مربوط به انجام و ارائة خدمات مهندسي طراحي مطابق با فرمت  -2

 سازمانه مطابق با دستورالعمل هاي چهار رشت    آلبوم نمودن نقشه -3



    

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

ها و مدارك فني به مهر دفتر طراحي كه حاوي شـمارة دفتـر، نشـاني آن و غيـره         امضاء و ممهور نمودن نقشه -3-1

 . باشد

 سازمانهاي     و ضوابط طرح تفصيلي شهرهاي استان زنجان و ابالغيه مقررات ملي ساختمانكنترل رعايت  -3-2

 هاي ساختمان    امضاي طراحان نقشه كنترل صحت مهر و -3-3

كـه برخـي از طراحـان از دفـاتر ديگـر          ها به مهر و امضاي مسئولين دفاتر ثالث در صورتي    ممهور نمودن نقشه -3-4

 . باشند

 . بايد به مهر و امضاي طراح رسيده باشد سازمانها قبل از كنترل در     كلية نقشه -3-5

 . باشد    انجام كلية اموري كه حسب مقررات قانوني بر عهدة دفاتر طراحي مي  -4

نـاظرين و مراجعـان و آشـنا نمـودن آنهـا بـا مقـررات و         و تنوير اذهان مالكين، سـازندگان،  راهنمايي، توصيه -4-1

 ها، وظايف قانوني و ساير موارد الزم در خصوص ساخت و ساز    بخشنامه

در خصوص رعايت كامل موارد ايمني و لزوم همكاري با بازرسـان   ناظرما، مجري و مهندسين توجيه كارفر -4-2

 واحد نظارت عاليه

دفترچة اطالعات ساختمان در بخش نظارت را كه بخـش تكميـل    بايد دفاتر هماهنگ كنندة طراحي و نظارت -5

و اظرين ساختمان نسبت به تكميل تدريجي شدة طراحي نيز به آن پيوست شده است نزد خويش نگه داشته و با همكاري ن

هـا اقـدام و رأسـاً مـدارك را جهـت صـدور           مرحله به مرحلة بخش نظارت، متناسب با پيشـرفت سـاختمان و اخـذ تأييديـه    

 . تحويل نمايند سازمانشناسنامة فني و ملكي به واحد مربوطه در 

گانـة سـاختمان در مرحلـة        هاي هفت    قي و حقوقي رشتهتشكيل جلسه و ايجاد هماهنگي در كارهاي نظارت ناظران حقي -6

 تحويل زمين و شروع عمليات اجرايي كار

پيگيري تهيه و نصب تابلو مشخصات پروژه در محل مناسب و پيگيري تهيه و نگهداري دفتر روزانه و اسناد و  -6-1

 هاي مصوب در محل كارگاه    مدارك پروژه به همراه نقشه

و  1-7-13وفـق بنـدهاي   (اي پيشرفت عمليات اجرايي و پايان عمليات ساختمان     هاي مرحله    آوري و ارائة گزارش    جمع -7

 نـاظر و مرجع صـدور پروانـه كـه مهندسـان      سازمانبه ) ساختمان مقررات ملياز فصل چهارم مبحث دوم  13-7-2
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در ازاي  طراحـي و نظـارت   هدفتر هماهنگ كنندمضاء و به ها در موعدهاي مقرر تنظيمف مهر و ا    هريك از رشته

 . نمايند    اخذ رسيد كتبي تحويل مي

در خصوص ارائـه   ناظرهاي مهندسين     نافي مسئوليت دفتر هماهنگ كنندة طراحي و نظارتفعاليت : تبصره

 . باشد    و مرجع صدور پروانه نمي سازمانبه  ساختماني و اعالم به موقع گزارش تخلفات

و اعالم مراتب به صاحب كار، سازمان و مرجع صدور پروانه حـداكثر يـك    ناظردرخواست تمديد قرارداد مهندسين  -8

 ماه مانده به پايان مدت قرارداد آنها و پيگيري آن

و مجـري   نـاظر در صورت عدم تمديد قرارداد هريك از مهندسـين   اجرا، نظارت ياقرارداد در پايان مدت : بصرهت

موظف بـه   دفتر هماهنگ كنندة طراحي و نظارت،  ناظريا تغيير مهندس  مجري ويا فسخ قرارداد ساختمان

 . باشد    مي سازماناخذ گزارش آخرين وضعيت پيشرفت عمليات ساختماني و ارائة آن به 

سـاختمان در خصـوص رعايـت     نـاظر صاحب كار، مجري و مهندسين اختالف مابين سعي در حل برگزاري جلسه و  -9

در  سازمانبه  ارجاع مورد يا و ها و مشخصات فني و مسائل ناشي از اجراي كار    و اجراي نقشه مقررات ملي ساختمان

 صورت عدم حصول نتيجه

اشكاالت ساختماني موجـود، دسـتور توقـف عمليـات صـادره و      (هاي اجرايي     در مورد مغايرت سازماناخذ نظرات  -10

  سازمانو گزارش نتيجه به  و پيگيري اصالح موارد مربوطه تا حصول نتيجه) امثال آن

 رنـاظ تأييد مراتب انجام كار توسط مجري ساختمان و حضور در جلسة تحويل كار پس از كسب نظر فني مهندسين  -11

 الزحمة مجري با توجه به نوع قرارداد    مربوطه جهت پرداخت حق

اصلي دسترسي وجود نداشته  ناظرجايگزين جهت همكاري موقت در مواقعي كه به مهندسين  ناظرمعرفي مهندسين  -12

 )اصلي ناظربا هماهنگي قبلي با مهندسين (باشد 

الزحمة مصوب مهندسان ناظر     حق% 25برابر  حي و نظارتدفاتر هماهنگ كنندة طراالزحمة خدمات     تعرفة حق -13

 . باشد    مي مقررات ملي ساختمانمبحث دوم  1-3-16پروژه بوده و نحوة پرداخت آن مطابق بند 

 . نامه است    اين نظامدر  مندرج منوط به تحقق موارد 13الزحمة موضوع بند     پرداخت حق -14

 . هيأت مديرة سازمان به تصويب رسيد 25/09/1392تبصره در جلسة مورخ  2بند و  15در نامه     اين نظام -15


