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 تعریف

 عبارت است از مجموعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 قوانین، مقررات ، آیین نامه ها، استانداردها و تشکلهای

 مهندسی،حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف

 .منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشود



 اهداف و خط مشی قانون
 

تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری -1  

تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای   -2
 ساختمان و شهر سازی

تأمین موجبات رشد و اعتالی مهندسی کشور -3  

ترویج اصول معماری و شهر سازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و  -4
 مقررات ملی ساختمان

باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات -5  



ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش -6  
وضع مقررات ملی ساختمان و اجرا وکنترل آن در جهت حمایت از مردم -7  
تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی -8  
الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و طرح های جامع،   -9

 هادی و تفضیلی از سوی همه بخشهای دولتی و خصوصی
جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها اصناف ساختمانی در   -10

 تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور



 برای تامین مشارکت هر چه  : سازمان نظام مهندسی ساختمان
وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحق اهداف 

 این قانون تاسیس گردید
 در هر استان تاسیس می شود   :سازمان نظام مهندسی استان 
 و تابع قوانین و مقررات عمومی این سازمان ها غیر انتفاعی بوده

 .حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشند
 



شاغلین صنعت ساختمان و  4بر اساس ماده 
:شهرسازی به شرح زیر تقسیم بندی می شوند  

مهندسان 

کاردانهای فنی 

معماران تجربی 

از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه مهارت فنی       کارگران ماهر  

       از وزارت مسکن و شهرسازی به کار پروانه اشتغال



:توجه   

 ساله می باشند 3کلیه پروانه ها دارای اعتبار 



 رشته های اصلی مهندسی

معماری 
عمران 
تاسیسات مکانیکی 
تاسیسات برقی 
شهرسازی 
نقشه برداری 
ترافیک 



 رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان

 عنوان آن ها با رشته های اصلی متفاوت بوده ولی محتوای
مرتبط % 70علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بیش از 

 است

 



 شرایط صدور پروانه اشتغال و ارتقاء پایه 
 :3پروانه اشتغال پایه 

 یک سال کارآموزی یا سابقه کار پس از دکتری
 سال کارآموزی یا سابقه کار پس از کارشناسی ارشد 2
 سال کارآموزی یا سابقه کار پس از کارشناسی 3

 
 قبولی در آزمون+                                                                                                                                   

 قبولی در آزمون+  3سال سابقه کار در پایه  4داشتن  :2ارتقاء به پایه 

 قبولی در آزمون+  2سال سابقه کار در پایه 5داشتن   :1ارتقاء به پایه 

 یکی از شرایط صدور پروانه اشتغال، عضویت در نظام مهندسی استان می باشد: توجه 

 قبولی در آزمون+  1سال سابقه کار در پایه 6داشتن   :ارتقاء به ارشد



 مراجع صدور گواهی سابقه کار و تجربه مفید

 واحد های فنی وزارتخانه ها،سازمان های دولتی یا وابسته به
 دولت،شهرداریها

شخصیت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون 
  شرکتهای ساختمانی یا مهندسان مشاور دارای پروانه اشتغال به کار

 مهندسی شخص حقوقی
 سال سابقه کار 10دو نفر از مهندسان دارای پروانه اشتغال با بیش از 
نظام مهندسی استان 

 



 شرایط عضویت در نظام مهندسی استان

دارا بودن مدرک کارشناسی یا باالتر در یکی از رشته های اصلی یا مرتبط 

 ماه اقامت ممتد در حوزه استان قبل از تسلیم در   6متولد آن استان و یا حداقل
 خواست عضویت

  نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای
 عضویت

دادن تعهد نسبت به انجام وظایف 

پرداخت ورودیه و حق عضویت ساالنه 

تکمیل و تسلیم فرم عضویت بهمراه مدارک مقرر 

هر مهندس در بیش از یک سازمان استان نمیتواند عضو باشد :توجه 



 :موارد قطع عضویت

نقل مکان به استان دیگر 

استعفا از عضویت 

سلب هر یک از شرایط عضویت 

اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف 



 نکات

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی باید پروانه اشتغال موقت
 دریافت دارند

 برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای صالحیت باشند فقط
 یک پروانه اشتغال با ذکر رشته ها و تخصص ها صادر می شود 

 پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد
 رسمی را داراست



:موارد فقدان اعتبار، تعلیق اعتبار یا ابطال پروانه  

فوت دارنده پروانه 
حجر دارنده پروانه تا زمان رفع حجر 
 عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض ظرف مدت یکماه از تاریخ انقضای

 مهلت
 محکومیت قطعی دارنده پروانه به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق

 اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت
رای قطعی شورای انتظامی مبنی بر محرومیت از کار 
تصمیم وزیر مسکن به دلیل بی توجهی به ابالغیه ها و اطالعیه های قانونی وزارت مسکن 
قطع عضویت از نظام مهندسی یا اخراج از آن 
انحالل یا فقدان شرایط الزم در مورد اشخاص حقوقی 
در مدت فقدان یا تعلیق اعتبار پروانه، حق استفاده از پروانه را جز برای ادامه : توجه

 (  به شرط رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود)کارها و مسئولیتهای قبلی ندارد



:دفاتر مهندسی  

  تاسیس دفتر مهندسی توسط اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار
مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صالحیت شده اند به طور فردی یا  

 .به طور مشترک با مسئولیت مشترک امکان پذیر است
 دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می باشد

 .و امتیاز آن قابل واگذاری نیست
قانون مالیاتهای مستقیم الزامی است 96نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده. 
صالحیت دفاتر بستگی به حدود صالحیت اعضاء دارد. 



 پروانه اشتغال شخص حقوقی
:در موارد زیر صادر میگردد  

 نفر از مدیران آنها دارای  2برای اشخاص حقوقی به شرط آنکه حداقل
در یک یا چند رشته ) پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند ، 

 ) 

 ،برای واحدهای سازمانی فنی تابع شرکتهای دولتی و ووابسته به دولت
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باستثنای شهرداریها، به شرط 
آنکه تشکیالت سازمانی آنها به تصویب مراجع ذیصالح رسیده باشد و 

 .  مسئول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد



27کارشناسان ماده   

  وزارت خانه ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و
انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در  

ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه به جای کارشناسان 
رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله 

 .سازمان استان معرفی می شوند استفاده کنند
 



 
:مقررات فنی و کنترل ساختمان   

 
 شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان و شهرک سازی تنها

نقشه هایی را می پذیرند که اشخاص حقیقی و حقوقی دارای  
 .پروانه اشتغال به کار، در حدود صالحیتشان امضاء کرده باشند

 
 کنترل و نظارت بر اجرای نقشه ها هم باید توسط دارندگان

 .پروانه اشتغال انجام گردد
 
 منوط   4اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده

 به داشتن مدارک صالحیت حرفه ای است



اگرنقشه ها توسط اشخاص حقوقی  :سئوال 
امضاء و یا تعهد نظارت شود، مسئولیت صحت 

 طراحی و محاسبه و نظارت بر عهده کیست؟

 مسئولیت بر عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه  : پاسخ
است البته امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و  

 .ناظر نخواهد بود



:مقررات ملی ساختمان   

  اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه،اجرا،بهره برداری و نگهداری ساختمان
به منظور اطمینان از ایمنی ،بهداشت،بهره دهی مناسب،آسایش و صرفه اقتصادی ضروری 

 .است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می شود
  آیین نامه کنترل و اجرای این اصول و قواعد به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و

 .  کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد
  مجموعه اصول و قواعد فنی و ایین نامه های کنترل و اجرای آنها مقرات ملی ساختمان را

 .تشکیل میدهند
  با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی هر استان و تایید شورای فنی آن استان و  تصویب وزارت

مسکن و شهر سازی ، تغییرات خاص در مقررات ملی ساختمان در آن استان قابل اجرا خواهد  
 .بود

 سال مورد بازنگری قرار میگیرد 3مقررات ملی ساختمان هر . 



 نظارت عالیه

 مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات
شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای 
تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری 

 .بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است
 

 



 نظارت عالیه

مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روز شروع 
عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه های ساختمان ممهور به مهر شهرداری و یک نسخه  
پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرا در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه  

.مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها بگذارند  
سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا  

پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد و در صورت وجود تخلف، با  
ذکر دالیل و مستندات دستور اصالح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری و مهندس ناظر  

در اجرای این وظیفه کلیه مراجع  .ابالغ می کند و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است
.ذیربط موظف به همکاری می باشند  

این ماده شامل طرحهای وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات   :تبصره
.خاص می باشند، نمی شود  



:تخلفات  

مداخله در امور فنی بدون داشتن مدرک صالحیت 
اشتغال به امور فنی خارج از حدود صالحیت مندرج در مدرک صالحیت 
  تاسیس موسسه،دفتر یا محل کسب برای انجام امور فنی بدون داشتن

 مدرک صالحیت حرفه ای
  ارائه خدمات مهندسی طراحی،اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و

حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان  
 .آن پروژه را هم بر عهده دارند

  عدم رعایت مقررات ملی و ضوابط و مقررات شهرسازی در مناطق حوزه
شمول توسط  افراد حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی  

شهرداریها،مجریان،مالکان،کارفرمایان،صاحبان حرف مهندسی ساختمان  )
 (و شهرسازی



:جریمه تخلفات  

جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال 

 
 پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد

 بود



 مصالح استاندارد

   وزارتخانه های مسکن،کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات
و موقعیت هر محل ، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که  
باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد 

 .را طی فهرستهایی ارائه و آگهی کنند
  از تاریخ اعالم کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان و توزیع

کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و  
 .استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود



 ارکان سازمان نظام مهندسی

 نظام مهندسی استان 

 هیات عمومی سازمان

 شورای مرکزی سازمان

 رئیس سازمان

 شورای انتظامی نظام مهندسی



 
 

 
 

 

 نظام مهندسی استان
مجمع عمومی 

هیات مدیره 
شورای انتظامی 
بازرسان 

 



 مجمع عمومی

دارای که نظام عضو حقیقی اشخاص تمامی اجتماع از عمومی مجمع 
 .میشود تشکیل (وکالتاً یا اصالتا از اعم)باشند معتبر عضویت کارت

گردد می تشکیل بار یک سالی عادی طور به عمومی مجمع جلسات. 

زمان در و دفعات تعداد به العاده فوق طور به عمومی مجمع جلسات 
 درخواست اساس بر یا و شود می تعیین عادی جلسه در که هایی

 سوم دو یا و مرکزی شورای تصویب با یا و بازرس یا مسکن وزارت
 نظام اعضای درصد بیست حداقل درخواست یا و مدیره هیات اعضای

 .شود می تشکیل ، مدیره هیات از



 دعوت به تشکیل مجمع عمومی

 روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در  20باید حداقل
روزنامه کثیراالنتشار یا دعوتنامه یا رسانه های گروهی و جمعی دیگر 

 صورت پذیرد



 رسمیت جلسات مجمع عمومی

 جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه
 .اعضا رسمیت می یابد

 تصمیمات مجمع با رای موافق نصف بعالوه یک عده حاضر در جلسه
 .معتبر می باشد

 در صورت عدم حصول اکثریت الزم برای رسمیت یافتن جلسه در
روز پس از آن و با هر  20نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداکثر 

 .تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت



 وظایف و اختیارات مجمع عمومی
انتخاب اعضای هیات مدیره 
انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 
بررسی گزارش عملکرد ساالنه هیات مدیره و اعالم نظر 
بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه و بودجه پیشنهادی هیات مدیره 
 تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاء و سایر منابع درآمدی بر اساس پیشنهاد هیات

 مدیره
اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره، بازرسان و شورای انتظامی 
تعیین روزنامه کثیر االنتشار 
بررسی گزارش فعالیتهای حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن 
تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت های ارزنده 
  بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده و یا در

 .صال حیت مجمع عمومی است



 هیات مدیره سازمان استان

از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای مدت سه سال انتخاب می •
 شود و انتخاب مجدد بالمانع است 

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان •
 (162صفحه ) نفر می باشد  25تا  7بین 

 در هر رشته اصلی که نماینده در هیات مدیره دارد یک نفر عضو علی البدل
 انتخاب می شود

 هیات مدیره نماینده سازمان است و دارای هیات رئیسه ای شامل یک رئیس، دو
 نائب رئیس و یک دبیر است

رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان است 



 شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره

 یا باالتر 2دارا بودن پروانه اشتغال پایه 

 سال قبل 5فاقد محکومیت انتظامی درجه سه یا باالتر از 

 هر گاه اعضای هیات مدیره در دوره مدیریت خود هر یک از : تبصره
شرایط فوق را از دست دهند، فاقد صالحیت ادامه عضویت در هیات 

 .مدیره می شوند



 جلسات هیات مدیره پس از انتخاب

  هیات مدیره متشکل از اعضای اصلی در اولین جلسه خود هیات رئیسه ای مرکب از یک
 .رئیس،دو نائب رئیس، یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می کند

انتخاب مجدد اعضای هیات رئیسه در سالهای بعد بالمانع است. 
رئیس هیات مدیره، رئیس نظام مهندسی استان نیز می باشد. 
 جلسات هیات مدیره حداقل ماهی  سه بار تشکیل و با حضور دو سوم  اعضای اصلی

 رسمیت می یابد
  تصمیمات هیات مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف بعالوه یک اعضای حاضر معتبر

 است
اعضای علی البدل بدون داشتن حق رای می توانند در جلسات شرکت کنند. 
 جلسه  4در صورت فوت، استعفاء ، حجر یا سلب صالحیت قانونی یا غیبت غیر موجه

ماه ، عضو مذکور مستعفی شناخته شده و از عضو  6جلسه متناوب در مدت  8متوالی یا 
 .علی البدل به عنوان عضو اصلی دعوت می شود



حضور محل در وقت تمام طور به باید استان مهندسی نظام رئیس 
 و موسسات یا دولتی ادارات از یکی در فرد این چنانچه باشد، داشته
 شده یاد مراجع مسئوالن باشد، داشته اشتغال عمومی های نهاد

 .نمایند موافقت مهندسی نظام به  وی ماموریت با مکلفند

 



 اختیارات و وظایف هیات مدیره

 73ماده 



 شورای انتظامی سازمان استان

 مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه
ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی یا دارندگان پروانه  

 اشتغال می باشد

  شامل یک حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس
خوش نام به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام  

 سال 3مهندسی ساختمان برای مدت 

به شکایات بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد 

  هیات مدیره می تواند در صورت اطالع از وقوع تخلف بدون دریافت شکایت
 .راساً به شورای انتظامی استان اعالم شکایت کند



 مجازات های انتظامی

 اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت: 1درجه 

توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت :2درجه   

محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یکسال :3درجه   

محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال :4درجه   

محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال :5درجه   

محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان ها و ابطال پروانه اشتغال :6درجه   

 



  مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه ای
 و مجازات های متناسب با آنها

99تا  97صفحات   



 نکات مربوط به مجازات های انتظامی

تشدید مجازات در صورت تکرار تخلف 

 در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده
باشد برای هر یک مجازات جداگانه ای تعیین می شود اما فقط 

 مجازاتی که شدید تر است اعمال خواهد شد

 آرای شورای انتظامی استان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ قابل
 تجدید نظر است

مرجع تجدید نظر، شورای انتظامی نظام مهندسی است 

 



 بازرسان

 اظهار نظر در باره صحت دارایی ها و صورتحسابهای دوره عملکرد و ترازنامه
هایی که هیات مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه  

روز قبل از تشکیل مجمع   15گزارش و تسلیم آن به هیات مدیره حداقل 
 عمومی

  اظهار نظر در باره صحت مطالب و گزارشها و اطالعاتی که هیات مدیره برای
 مجمع عمومی تهیه نموده است

  اظهار نظر در مورد اقدامات و عملکرد هیات مدیره و ارائه آن به مجمع
 عمومی

  بازرسان با اطالع هیات مدیره حق دارند در هر موقع هرگونه رسیدگی و
بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوط به نظام  

البته به )مهندسی استان را از هیات مدیره خواسته و مورد رسیدگی قرار دهند
 (شرط عدم اخالل در عملیات جاری نظام



 ارکان سازمان نظام مهندسی

 نظام مهندسی استان 

 هیات عمومی سازمان

 شورای مرکزی سازمان

 رئیس سازمان

 شورای انتظامی نظام مهندسی



 هیات عمومی سازمان نظام مهندسی

  برای هماهنگی امور سازمانهای استان، از اجتماع کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای
 استان در سطح کشور تشکیل می شود

 روز در یکی از استانها تشکیل می شود 4تا  2جلسات عادی سالی یک بار در تیرماه به مدت. 
 :وظایف

  انتخاب و معرفی افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان دو برابر تعداد مورد
 نیاز به وزیر مسکن

استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی 
بررسی و تصویب تراز نامه شورای مرکزی 
تصویب میزان ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضای نظام مهندسی استان ها 
تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادی شورای مرکزی 



 شورای مرکزی

 عضو علی البدل 7عضو اصلی و  25شامل 
 به وظایف و اختیارات شورای مرکزی می پردازد 114ماده. 
  شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو

 دبیر اجرایی و دو منشی می باشد
  رئیس شورا از بین سه نفر پیشنهادی شورای مرکزی به وزیر

 مسکن انتخاب می شود که رئیس سازمان محسوب خواهد شد
 حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور توسط رئیس جمهور

 صادر می شود و سه ساله می باشد

اعضای هیات رئیسه یک ساله انتخاب می شوند 



 رئیس سازمان نظام مهندسی کشور

  مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی و مسئولیت اجرایی و
نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رئیس سازمان 

 است



 شورای انتظامی نظام مهندسی

 مرجع تجدید نظر آراء صادر شده از شورای انتظامی استان هاست
یک عضو حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه :اعضاء 

 دوعضو با معرفی وزیر مسکن                 
 دو عضو با معرفی شورای مرکزی سازمان                

 

مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی  
استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آن ها در هیات مدیره یا  

خواهد (( شورای انتظامی نظام مهندسی))شورای انتظامی استان، 
 بود



 انحالل سازمان های نظام مهندسی استانی

  ،چنانچه وزارت مسکن ضمن رصد عملکرد سازمان های استان
انحالل هر یک از آن ها را  به دلیل انحراف از اهداف سازمان الزم  

بداند موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر مسکن، وزیر دادگستری و  
تصمیمات با دو رای موافق الزم  . رئیس سازمان مطرح می نماید

 .االجرا خواهد بود
 



 شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی  :هدف شورا
و اصالح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان از طریق اصالح قوانین، 

تدوین آیین نامه و اصالح روشها و ساختار اداری واجرایی و تدوین 
 برنامه های آموزشی

نفر به انتخاب وزیر مسکن 7 :تعداد اعضا 
























