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سرفصل هاي کلی دوره
ت حقوقی صالحیقانونی و اصول و مبانی : بخش اول

مهندسی ساختمان
صالحیت اجرا و شرح وظایف و اختیارات : بخش دوم

)  یا پیمانکار(قانونی مجري 
قراردادهاي ساخت : بخش سوم
کارگاهنکات حقوقی و اجرایی : بخش چهارم
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و اصول و مبانی قانونی: بخش اول
حقوقی صالحیت مهندسی 

ساختمان
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مبانی قانونی حقوقی-فهرست مطالب بخش اول
حق و حقوق
انحالل، انتقال و زوال حق
 شهريحاکم بر ساخت و ساز نظام
مبانی قانونی و مقررات
صالحیت مهندسی ساختمان
وظایف نهادها و دستگاههاي مرتبط با ساخت و ساز
عوامل اجراي پروژه هاي ساختمانی
چالش هاي مهندسی ساختمان کشور
 داراي صالحیت حرفه اي(مسئولیت اشخاص صاحب حرفه(
مسئولیت کیفري
مسئولیت انتظامی
شرکت ها و مسئولیت حقوقی آنها
اخالق حرفه اي مهندسی
فرایند دادرسی و صدور راي
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-روایت یک پرونده
ایمسئولیت حرفه 

مھندس مجری مدیرعامل شرکت که در محل کار حاضر 
نبود
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1درس 
اراي مسئولیت ناشی از صالحیت حرفه اي قائم به شخص د

یچ است و وکالتا، نیابتا و یا به ه) اصیل(پروانه اشتغال 
.صورتی قابل واگذاري به غیر نیست

گواهینامه رانندگی: مثال دیگر
پزشک: مثال دیگر

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجرا-



حق و حقوق
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تعریف علم حقوق
 ،به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیتعلم حقوق به معناي خاص آن

؛ اما در معناي عام، دیگر و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود استدادرسی 
باط مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استن(آگاهی هاي عالمانه مرتبط با این مقررات 

.  را نیز شامل می شود) حقوق و جامعه شناسی حقوقی

 دم و نیز  تعیین و تنظیم روابط بین مردم با مرمجموعه اصول، قواعد و مقرراتی که به منظور
در یک اجتماع معین درمردم با دولت در قالب شناسائی حق و تکلیف فرد و جامعه 

.جهت تامین نظم عمومی آن اجتماع بکار می رود علم حقوق نامیده می شود

گر و  افراد با همدیتنظیم روابط عادالنه ي متقابل هدف اصلی علم حقوق : هدف علم حقوق
.با دولت و نیز تامین نظم عمومی در سایه ي عدالت همگانی در جامعه بشري است
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طبقه بندي پدیده هاي حقوقی
ی  اشخاص انجام ماراده و قصد قبلی اعمالی که بنا بر ): عقد و ایقاع(اعمال حقوقی -1

گیرد و قانونگذار براي آنها، آثار حقوقی معینی ایجاد می کند اعمال حقوقی نامیده                           
.  می شوند

ثار دخالت ندارد و آآن در اشخاص قبلی اراده ي آن بخش از وقایعی که : وقایع حقوقی-2
. ی شودحقوقی ناشی از آن به حکم قانونگذار ایجاد و تعیین میگردد وقایع حقوقی نامیده م

:وقایع حقوقی به دو دسته ي ارادي و غیرارادي تقسیم میشوند
 غصب و اتالف عمدي مال غیر: مانندوقایع حقوقی ارادي
 اتالف غیر عمدي مال غیر و تسبیب، مرگوالدت: مانندوقایع حقوقی غیر ارادي ،
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حقوق مدنی
حقوق اشخاص و محجورین
حقوق اموال و مالکیت
حقوق قراردادها
ضمان قهري(الزامات خارج از قرارداد(
حقوق خانواده
عقود معین و نامعین
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انواع حق
......مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس شوراي اسالمی، مجلس خبرگان و:سیاسیحق ) الف

........حق حیات، حق آزادي شغلی و بیان، مانند حق آزادي :عمومیحق ) ب
ت، توانایی، سلطه و اختیار شخص صاحب حق در مقابل دیگران است همانند حق مالکی:خصوصیحق ) ج

.حق ارتفاع

 معانیاقسام حق به اعتبار
و حق ) مستقر(، حق حال و حق موئجل، حق ثابت )مشروط(دائم و حق موقت، حق منجز و حق معلقحق 

متزلزل
 حق ها(حقوقسایر:(
حق اهللا،  .7حق حاکمیت، .6حق اقامه ي دعوي، .5حق استیفاء ،.4حق تمتع، .3حق انتفاع، .2ارتفاق، حق .1
، )مرغوبیت(حق حبس، حق الناس، حق اشرافیت .10حق تعقیب، .9تقدم و حق رجحان، اولویت،حق حق .8

حق شخصی یا فردي یا جزیی، .17حق تبعی، .16حق شفعه، .15حق خیار، .14، )ثابت شده(حق مکتسبه .13
.حق موضوعی یا حق تحققی.20حق نسبی یا اعتباري، .19حق مستقل یا مطلق، .18
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1-نمونه هاي حق در قانون اساسی
 20اصل (یکسان قانونی از حمایت برخورداري(
 22اصل (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض(
 23اصل (آزادي اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید(
فی و  ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاي مخابرات تلگرا

)25اصل (سمع و هر گونه تجسس استراق تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، 
 28اصل (آزادي انتخاب شغل و داشتن حق شغل(
ی، در راه  برخورداري از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاري، پیري، ازکارافتادگی، بی سرپرست

و غیره ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهاي پزشکی به صورت بیمه
)29اصل (
 سر ا وسایل تحصیالت عالی را تو تامین متوسطه آموزش و پرورش رایگان براي همه ملت تا پایان دوره

)30اصل (کشور حد خودکفایی 
 31اصل (حق داشتن مسکن متناسب بانیاز(
 33اصل (حق انتخاب مسکن و محل اقامت(
 34اصل (حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه(
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2-اساسینمونه هاي حق در قانون 
 35اصل (حق انتخاب وکیل(
 37اصل (حق استفاده از اصل برائت(
 38اصل (و شهادت ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار(
 39اصل (و زندانی فرد بازداشتی ممنوعیت هتک حرمت(
 41اصل (حق داشتن تابعیت(
مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش : حق برخورداري از نیازهاي اساسی

)43اصل (و امکانات الزم براي تشکیل خانواده 
 46اصل (حق مالکیت شخصی براموال مشروع(
 165اصل (علنی از محاکمه برخورداري(
 171اصل (خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی از دریافت برخورداري حق(
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قانون مدنی
ص با حاکم بر ارتباطات اشخاقانونیمجموعه اي از مواد قانونی است که اساسی ترین قواعد قانون مدنی

.بیان می کنندجامعهیکدیگر را در 
اعم از احوال شخصیه: مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می شود، عبارتند از

ق حقوو حقوق تعهدات، مسئولیت مدنی، )مختصات و شرایط صحت(و وضعیت، قراردادها و عقود اهلیت
.طالق، ازدواجاعم از خانواده

 شور کحقوق خصوصیقانون مدنی کشورهاي مختلف معموالً قدمت زیادي دارد و به عنوان پیکره اصلی
ز قرارداد وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادي و خارج ا. کمتر دستخوش تغییرات عمده می شوند

.را نیز تحت تأثیر قرار می دهدحقوقاشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه هاي 
 در -جلد دوم؛ )1307مصوب (در اموال -جلد اول: مدنی ایران متشکل از سه جلد استقانون

این قانون برگرفته از حقوق اسالم، به. ادله اثبات دعوا-جلد سوم؛ )1314و 1313مصوب (اشخاص 
است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتواي برخی مواد، تقلیدي از قوانینفقه امامیه ویژه 

م ترین این قانون از مشهورترین و مه. استقانون مدنی فرانسه و تا حدودي سوییس اروپایی، به ویژه 
ه  متون درسی حقوق است که نوشته هاي حقوقی بسیاري پیرامون آن وجود دارد؛ از معروف ترین حاشی

دکتر سید حسن امامی، محمدجعفر جعفري  نویسان و شارحان این قانون، می توان به مرحوم 
.اشاره کردلنگرودي و امیرناصر کاتوزیان
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 رابطه حق و مسئولیت–قانون مدنی
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زمان شروع حق و مسئولیت مجري-پرونده
کوچه ساختمان-کرج
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...حکایت
میخی افتاد،

بخاطرمیخی نعلی افتاد،
بخاطرنعلی اسب افتاد،

بخاطراسبی سواري افتاد،
بخاطرسواري جنگی شکست خورد،

بخاطرشکستی مملکتی نابودشد،
.وهمه ي اینهابخاطرکسی بودکه میخ راخوب نکوبیده بود

...سبب... در مسائل قانونی و حقوقی جزئیات مهم اند
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اشدحتی یک حرف در پرونده ها می تواند تعیین کننده ب

الزم نیست اعدامش کنید! تعلل!
تعلل الزم نیست، اعدامش کنید!
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انحالل، انتقال و زوال 
حق
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سقوط تعهدات
انحالل حق
انتقال حق
زوال حق
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انحالل حق
د  اسباب انحالل قراردادها متعد. خوردن قرارداد پس از تشکیل آنرا انحالل قرارداد گویندبه هم 

:است که در سه بخش زیر به آنها اشاره شده است
اقاله یا تفاسخ . الف

ه در  گاهی سبب انحالل قرارداد، توافق و تراضی طرفین قرارداد براي بر هم زدن عقد الزم است ک
.این صورت آنرا اقاله یا تفاسخ می نامند

اراديانحالل (فسخ . ب(
)  قاعای(حق فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه . فسخ استقرارداد، حق در مواردي نیز سبب انحالل 

.انحالل یک طرفه ي قرارداد با استفاده از خیارات قانونی را حق فسخ می گویند. است
.رطخیار شرط و خیار تخلف ش: قرارداد و یا بواسطه ي شروط ضمن عقد ایجاد می شود عبارتند از

انحالل قهري (انفساخ . ج(
در پاره اي از موارد، انحالل قرارداد بدون دخالت اراده طرفین قرارداد و به حکم قانون صورت می  

.پذیرد که در این صورت آن را انفساخ می گویند
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انتقال حق
الی  بدیهی است که منظور از انتقال حق، انتقال حق مالی است و این امر در هر دوي حقوق م

:که اسباب انتقال حق به دو صورت است.اعم از عینی و دینی جاري است
ي  اسباب انتقال حق می تواند بصورت ارادي و در نتیجه ي عقود: انتقال ارادي) الف

اسناد تجاري همچون  . مثل عقد بیع، اجاره، قرض، صلح، حواله، ضمان، هبه واقع گردد
.سفته، برات و چک نیز با ظهر نویسی منتقل می شوند

ر  در این نوع انتقال، اراده ي صاحب حق تاثیري د: انتقال قهري به حکم قانون) ب
. مانند ترکه به وارث. انتقال ندارد
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زوال و اسقاط حق
این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهري آن جدا         : اسقاط حق عملی است ارادي ودر قلمرو اعمال حقوقی قرارمی گیرد

.می کند ، زیرا دردسته اخیر  اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد
 ف ، تعریهباتوجه ب.گرددحق از سوي دارنده آن می یم قمستعملی است ارادي که موجب زوال ،حقاسقاط : حقاسقاط تعریف

.اصلی آن رادرسه موردزیر خالصه کردویژگیهاي ومی توان ارکان اسقاط حق 
 توضیح .انتقال آن متمایز می گردانداز راحق ویژگی اسقاط این : بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء اسقاط کننده استاز

یع حق مالکیت  مثال درعقد بیع ، که با. اینکه ، نتیحه هرانتقال حقی،از بین رفتن حق مالک پیش از انتقال نسبت بدان حق است 
وقوع بیع از بعدنیز متقابال حق مالکیت خود را بر ثمن به بایع منتقل می کند، مشتري ودهدانتقال می مشتري خود را برمبیع به 

:، حق بایع برمبیع وحق مشتري برثمن از بین می رود ، امااین زوال حق از دو جهت با اسقاط آن تفاوت دارد
 شاء اسقاط ناشی از انبالذات وبه عبارت دیگر ،از بین رفتن حق اوال :استحق اثر مستقیم انشاء از بین بردن حق دراسقاط

زایل می  ولی درانتقال حق اثر مستقیم وبی واسطه انشاء انتقال حق بوده ، وحق انتقال دهنده ثانیا وبالعرض. محسوب می شود 
رانتقال ،  اما تفاوت دیگر دراین است که ، بعد از اسقاط ، حق به کلی از بین رفته وعمر اعتباري آ ن خاتمه می یابد ، ولی د. گردد

.حق باقیمانده وتنها دارنده آن عوض می شود
ش تنها صاحب حق است که می تواند باوجود برخی شرایط از حق خوی: اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت می گیرد

از راه اعطاي نمایندگی یا دادن قانون یاوبنابراین، مادامی که خود صاحب حق از طریق وکالت ، .نمایداسقاط راصرفنظرکرده وآن 
ی درتعهد حت. هیچ کس نمی تواند حق دیگري رااسقاط نماید. اختیارات خاص به برخی افراد ، چنین اختیاري را به کسی نداده اند

وجود به نفع ثالث هم ، که دوطرف عقد حقی را براي ثالث به وجود می آورند، ایجاد حق از سوي آنها مالزمه با اختیار اسقاط حق ب
از سوي طلبکار  ) اجراي احکام مدنی .ق266ماده (همچنین ، طلبی که به سود ثالثی تامین شده است )7.(آمده براي ثالث ندارد

.غیرقابل اسقاط است زیرا ابراء مدیون دراین فرض مالزمه با اسقاط حق دیگري بدون داشتن نمایندگی دارد
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حقحدود آزادي اراده در اسقاط 
 قانون 30ماده (تسلیط قاعده و)مدنیقانون 10ماده (به اصل حاکمیت اراده باتوجه

هرصاحب حقی می تواند  : گفتمیتوان اختصاردیگر به قواعد واي اصول پاره و)مدنی
اسقاط اینکه مگرحقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید اعمال ازدرقالب یکی 

.باشد) قوانین امري واخالق حسنهعمومی، نظم (امري قواعد بامزبور مخالف 
 این،  بنابر. باشداسقاط حقی جایز است که جزئی : گفتباید . م. ق959ماده دررعایت

سیکاگربراي مثال . اسقاط تمام یاقسمتی از حقوق به طورکلی باطل است
ونی  خود را به طور کلی ساقط کند این اسقاط حق، اثري نداشته و از نظر قانازدواجحق

.باطل است
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زمان پایان حق و مسئولیت-پرونده
 فسخ قرارداد مجري در نظام مهندسی و...
افتادن بچه از نرده راه پله
سقوط سنگ از ارتفاع
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نظام حاکم بر ساخت 
و ساز شھری
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نظام حاکم بر ساخت و ساز کشور

نظام فنی اجرایی طرح هاي عمرانی کشور
نظام مهندسی و کنترل ساختمان
نظام فنی اجرایی پروژه هاي نفت و گاز
نظام فنی اجرایی پروژه هاي شهرداري ها
ساخت و ساز خارج از نظامات مرسوم
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یمقایسه ساخت در نظام فنی اجرایی و نظام مهندس

االجراضوابط الزم تعریفنام مرجعمرجعنام دیگرنوع

نظام فنی و 
اجرایی

طرح ھای 
عمرانی و 
غیرعمرانی

سازمان برنامه و 
بودجه

سازمان برنامه و 
بودجه

ھستند که برای ھاییپروژه 
کشور در عمران و آبادانی 

، سطح استانی و ملی تعریف
طراحی و اجرا می شوند 
، مانند فرودگاه، نیروگاه، سد

...  بیمارستان، راه و

بخشنامه ھای فنی، قراردادی، 
مالی از نوع اول معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راھبردی ریاست 

جمھوری
ضوابط آتش نشانی

االجرااستانداردھای الزم 
آیین نامه ھای حفاظت و ایمنی 

وزارت کار

ساخت و ساز 
ساختمانیشھری

وزارت راه و 
وزارت راه و شھرسازیشھرسازی

ھستند ھاییپروژه 
ساختمانی که صرفاً در 

محدوده شھرھا ساخته می
مقام (و شھرداری ھا شوند

برای آنھا ) رسمی ساختمان
.می کنندپروانه صادر 

مھندسیقانون نظام
گانه مقررات ملی 22مباحث 

ساختمان
شھرسازیضوابط 

ضوابط آتش نشانی
االجرااستانداردھای الزم 

آیین نامه ھای حفاظت و ایمنی 
وزارت کار
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چالش هاي عمومی نظام هاي فنی اجرایی  
کشور

 تعدد، تنوع و بعضا تعارض در رویه ها، استانداردها و(عدم یکپارچگی این نظام ها(...
 مومی  مثال در شرایط ع(عدم تطبیق بسیاري از بخش ها با عرف ها و مقررات بین المللی

...)پیمان، آیین نامه هاي تشخیص صالحیت، ضوابط و
مشکالتی در تطبیق اسناد باالدستی و ضوابط و مقررات اجرایی
تعدد و تعارض نهادهاي درگیر
 نظام ها و ناکارامدي بخش هایی از این بهره وري پایین
 ا و و رابطه برنامه ه) به ویژه توسعه پایدار(مشخص نبودن شاخص توسعه اي مورد نظر

طرح ها با این شاخص ها
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پرونده
 هم داشت) برگه گذار(ساختمانی که پیمانکار داشت، مجري...
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مبانی قانونی و 
مقررات
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تعریف قانون

 امعهیعنی تعیین درجات حقوق و حدود حقوق یعنی وظایف افراد هیئت جقانون
.  بشري نسبت بهیئت جامعه خود

 بشريیعنی تنبیه یا وسائل استقرار انتظام هیئت جامعه حدود
 تقصیریا کیفر در ازاي یعنی قصاصتنبیه
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کشورمهم ترین قوانین و مقررات اثرگذار بر ساخت و ساز
قانون تملک آپارتمان ها■
مستاجرقانون موجر و ■
مبحث گانه مقررات ملی ساختمان به ویژه 22مباحث ■

ساختماندوم مقررات ملی 
آیین نامه حفاظت کارگاههاي ساختمانی■
نامه تشخیص صالحیت عوامل اجراي طرح هاآیین ■
نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزي ■
ساختمانمقررات ملی ■
استانداردها و آیین نامه ها■
مشخصات فنی پیوست پیمانها■
نشریات ارشادي و آموزشی■
برنامه ریزيدستورالعمل هاي سازمان مدیریت و ■
آیین نامه اجرایی قوانین■

قانون اساسی■
برنامه و بودجهقانون ■
عمومیقانون محاسبات ■
قانون مدیریت خدمات کشوري■
توسعهقوانین برنامه هاي ■
ساالنهقوانین بودجه ■
قانون مدیریت خدمات کشور■
قانون برگزاري مناقصات■
قانون کار■
)هريبراي پروژه هاي ش(قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ■
تجارتقانون ■
قانون شهرداري ها■
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سایر قوانین و مقررات

قانون اجراي احکام■
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی■
قانون زمین شهري■
قانون نظام صنفی کشور■
قانون بهبود مستمر کسب و کار■
آیین دادرسی مدنی■
آیین دادرسی کیفري■
قانون تأمین اجتماعی■
آراي وحدت رویه حقوقی■
آراي وحدت رویه کیفري■
مقررات شوراهاي حل اختالف■

قانون مدنی■
قانون مجازات اسالمی■
قانون تجارت■
قوانین ثبتی■
قانون ثبت شرکت ها■
قانون تملک آپارتمان ها■
قانون تملک آپارتمان ها■
قانون موجر و مستاجر■
قانون تعزیرات حکومتی■
قانون آیین دارسی کیفري■
کارقانون ■
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دسیسلسله مراتب قوانین و مقررات ساخت و ساز مهن
قانون اساسی
 مثل قانون شهرداري و قانون نظام مهندسی و کنترل(قوانین موضوعه مصوب مجلس

)ساختمان
 مصوب هیأت وزیران(آیین نامه اجرایی(
 تهیه شده در وزارت راه و شهرسازي(مقررات ملی ساختمان(
دستورالعمل ها، ابالغیه هاي وزارت راه و شهرسازي و...
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سنگ کاری : پرونده
که چشم خود را از 

دست داد
در صورت گرفتن رضایت، یا ھر اقدامی، در مورد تمام 

.عوامل درگیر در کار باید اقدام صورت گیرد
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پرونده
قررات، در صورت بروز تناقض یا اختالف در تفسیر قوانین و م

.قانون باالدستی در سلسله مراتب مالك عمل خواهد بود
آیین نامه حفاظت کارهاي ساختمانی یا مبحث(در مورد پرونده هاي ایمنی قضاوت : مثال

)؟مقررات ملی ساختمان12
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پرونده
طراحی که به اعدام محکوم شد...
 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است-22اصل...
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قانون نظام مھندسی 
و کنترل ساختمان
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قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
13.................................................................... کلیات، اهداف و خط مشی: فصل اول
15................................... تشکیالت، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان : فصل دوم
29................................................... امور کاردانها و صنوف ساختمانی: فصل سوم
29....................................................... مقررات فنی و کنترل ساختمان: فصل چهارم
32............................................................................... آموزش و ترویج : فصل پنجم
متفرقه: فصل ششم................................................................................................
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آیین نامه اجرایی قانون
44...................................................................................................... کلیات: فصل اول
46...... پروانه اشتغال بکار مهندسی، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال: فصل دوم
58............................................ پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی: فصل سوم
62................................................................ نظارت و کنترل ساختمان: فصل چهارم
65........................................... سازمان نظام مهندسی ساختمان استان: فصل پنجم
100....................................................... شوراي انتظامی نظام مهندسی: فصل ششم
103..................................................................................... هیأت عمومی: فصل هفتم
106.............................................................................. شوراي مرکزي: فصل هشتم
112..................................................................................... رئیس سازمان: فصل نهم
مقررات متفرقه: فصل دهم...................................................................................
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سایر آیین نامه ها
-3 4آئیننامه ماده

118.................................... آئیننامه صدور پروانه مهارت فنی براي کارگران ماهر 
-4 27آئیننامه ماده

122............................. ارجاع امور کارشناسی به مهندسان داراي پروانه اشتغال
-5 28آئیننامه ماده

فنیتشکیالت حرفهاي کاردانهاي آئیننامه 
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کلیات، اهداف و خط مشی: فصل اول
 تعریف-1ماده
 اهداف و خط مشی-2ماده
 سازمان نظام مهندسی ساختمان-3ماده
 پروانه اشتغال-4ماده
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اهداف قانون-2ماده 
.تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمی در معماري و شهرسازي1-
.شهرسازيساختمان و تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فنی و مهندسی در بخشهاي 2-
.تأمین موجبات رشد و اعتالي مهندسی در کشور3-
.ملّی ساختمان و افزایش بهرهوريو مقررات ترویج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن 4-
.باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجراي خدمات5-
.ارتقاي دانش فنی صاحبان حرفهها در این بخش6-
و ، آسایش و صرفه اقتصاديبهرهدهی مناسبوضع مقررات ملّی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، 7-

و مستحدثاتمردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنیه حمایت از اجراء و کنترل آن در جهت 
.ملّیو سرمایههاي عمومی و حفظ و افزایش بهرهوري منابع مواد و انرژي 

.تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاري خدمات مهندسی8-
ي طرحهاي جامع و تفصیلی و هادي از سوو مفاد الزام به رعایت مقررات ملّی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي 9-

با بخش  مرتبطو حقوقی شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقیقی ، تمام دستگاههاي دولتی
و سکن آنها و فراهم ساختن زمینه همکاري کامل میان وزارت مو فعالیتهاي ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط 

.، شهرداریها و تشکلهاي مهندسی و حرفهاي و صنوف ساختمانشهرسازي
نی تهیه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداساختمانی در جلب مشارکت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف 10-

.کشور
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تشکیالت، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان: فصل دوم
بازرس سازمان استان-18ماده ■
ھیأت عمومي سازمان نظام -19ماده ■

مھندسي ساختمان
شوراي مذكور-20ماده ■
مركزيوظايف و اختیارات شوراي -21ماده ■
رئیس سازمان-22ماده ■
مسئولیت رئیس سازمان-23ماده ■
شوراي انتظامي نظام مھندسي-24ماده ■
ر شرايط تقاضاي پروانه اشتغال بكا-25ماده ■

مھندسي
بررسي عملكرد سازمانھاي استان-26ماده ■
ارجاع امور كارشناسي-27ماده ■

اركان سازمان-5ماده ■
تشكیل سازمان استان-6ماده ■
عضويت در سازمان استان-7ماده ■
تشكیالت سازمان استان-8ماده ■
مجمع عمومي سازمان استان-9ماده ■
ھیأت مديره سازمان استان-10ماده ■
شرايط انتخاب شوندگان ھیأت مديره -11ماده ■

سازمان استان
تعداد اعضاي ھیأت مديره سازمان -12ماده ■

استان
ھیأت اجرائي انتخابات-13ماده ■
ھیأت مديره، ھیأت رئیسه و رئیس -14ماده ■

سازمان استان
وظايف و اختیارات ھیأت مديره-15ماده ■
گروھھاي تخصصي-16ماده ■
شوراي انتظامي سازمان استان-17ماده ■
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موادي از فصل دوم
هیأت عمومی ها، سازمان استانعبارت است از هر یک از سازمان ارکان -5ماده 

.شوراي انتظامی نظام مهندسیو رئیس سازمان ، شوراي مرکزي سازمان، سازمان
و بازرسان  شوراي انتظامی داراي مجمع عمومی، هیأت مدیره، سازمان استان هر -8ماده 
است

 ها داراي شخصیت حقوقینظام مهندسی استانو سازمان : آیین نامه اجرایی42ماده
رانتفاعی  و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیغیرانتفاعی بوده مستقل و 

.میباشند
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آیین 46ماده -شرایط سلب عضویت اعضاي سازمان استان
نامه اجرایی

نقل مکان به استان دیگر-الف.
نظام مهندسی استاناستعفا از عضویت -ب.
این آئیننامه44سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده -پ.
به دلیل تکرار تخلفسازمان اخراج از -ث.
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قانون15مهم ترین وظایف هیأت مدیره در ماده 
 مقررات ملّیدقیق صحیح همکاري با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجراي

تفصیلیساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و 
 هاي در طرحها و فعالیتو حقوقی نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی

.طریق مراجع قانونی ذیصالحمتخلفان از غیردولتی در حوزه استان و تعقیب 
 کارمشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به
 به مراجعو کمک و کارفرمایان مهندسی ساختمان تنظیم روابط بین صاحبان حرفههاي

و  مناسب کارها به صاحبان صالحیتارجاع در زمینه ساختمان و شهرسازي مسئول در بخش 
.در امور فنیفاقد صالحیت جلوگیري از مداخله اشخاص 

 و شهرسازي در  وزارت مسکن کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماري و همکاري با
.استانداردها و معیارهاساختمان و زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملّی 

همکاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیاي طبیعی.
 و ارائه آن به مجمع عمومیسازمان تأیید ترازنامه.
 ن و  مسکبه وزارت تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاري خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد
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امور کاردانها و صنوف ساختمانی: فصل سوم
 مقررات و تشکیالت حرفهاي کاردانهاي فنی-28ماده
 هیأت عالی نظارت-29ماده
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مقررات فنی و کنترل ساختمان: فصل چهارم
 پذیرش نقشهها و مدارك توسط شهرداریها و مراجع صدور پروانه-30ماده
 مسئولیت امضاء-31ماده
 موارد تخلف از قانون-32ماده
 مقررات ملّی ساختمان-33ماده
 رعایت مقررات ملّی ساختمان-34ماده
 نظارت عالیه-35ماده
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مانقانون نظام مهندسی و کنترل ساخت33ماده 

با میتوانند متناسبسازمانهاي استان ■
رات  پیشنهاد تغییشرایط ویژه هر استان 

خاصی را در مقررات ملّی ساختمان قابل 
این پیشنهادات. اجرا در آن استان بدهند

ط با پس از تأیید شوراي فنی استان ذیرب
قابلو شهرسازي تصویب وزارت مسکن 

.اجرا خواهد بود
ب با مقررات ملّی ساختمان متناس-تبصره ■

یکبار موردتغییر شرایط، هر سه سال 
عایت  بازنگري قرار میگیرد و عنداللزوم با ر

ماده قابل ترتیبات مندرج در این 
.تجدیدنظر است

اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی،  ■
و نگهداري  بهرهبرداري محاسبه، اجرا، 

ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی،  
، آسایش و صرفه بهرهدهی مناسببهداشت، 

ن و اقتصادي ضروري است، بوسیله وزارت مسک
حوزه شمول این . خواهد شدشهرسازي تدوین 

اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجراي آنها و
حدود اختیارات و وظایف سازمانهاي عهدهدار  ■

در هر کنترل و ترویج این اصول و قواعد 
ه مبحث به موجب آئیننامهاي خواهد بود که ب

و و شهرسازي وسیله وزارتخانههاي مسکن 
د  کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواه
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:قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان34ماده 
و شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان

حرفه  امور شهرسازي، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان
ها هاي مهندسی ساختمان و شهرسازي و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک

وابط و و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ض
ایت عدم رع. را رعایت نمایندمکلفند مقررات ملی ساختمان مقررات شهرسازي 

مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از این قانون محسوب
.میشود
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فصل پنجم و ششم
آموزش و ترویج: فصل پنجم
 ترویج و آموزش مقررات ملّی ساختمان-36ماده
متفرقه: فصل ششم
 هزینه و درآمد سازمان و ارکان آن-37ماده
 تأسیس سازمانها و تنظیم روابط آنها-38ماده
 تأمین هزینههاي تدوین، ترویج و کنترل مقررات ملّی ساختمان-39ماده
 جزاي نقدي متخلفان-40ماده
 تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمرانی-41ماده
 تهیه آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان-42ماده
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مبحث دوم مقررات 
ملی ساختمان
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مرجعیت مقررات ملی ساختمان
اجراي  اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل ملی ساختمان، مجموعه مقررات -2-2-1

جهت که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها در آنهاست 
و ست ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادي، حفاظت محیط زیتأمین 
.جویی در مصرف انرژي و حفظ سرمایه هاي ملی رعایت شودصرفه 

در سراسر اصول مشترك و یکسان الزم االجرا ملی ساختمان داراي مقررات -2-2-2
بناي  بري و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کارکشور است 

.، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می باشدموجود
تشخیص صحتملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در مقررات -2-2-3

،  اداري،تجاريطراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسکونی، 
.عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است
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مباحث مقررات ملی ساختمان
ایمنی و حفاظت کار در حین ( مبحث دوازدھم •

)۱۳۹۲(-)اجرا 
طرح و اجرای تاسیسات برقی (مبحث سیزدھم • 

)۱۳۸۲(-)ساختمانھا 
۱۳۹۱( -)تأسیسات مکانیکی (مبحث چھاردھم • 
(

-)آسانسورھا و پلکان برقی (مبحث پانزدھم • 
)۱۳۹۲  (

(  -)تأسیسات بھداشتی (مبحث شانزدھم • 
۱۳۹۱  (

)  ۱۳۸۹( -)لوله کشی گاز طبیعی(مبحث ھفدھم • 

-)عایق بندی و تنظیم صدا( مبحث ھجدھم • 
)۱۳۹۰(

(  -)صرفه جوئی در مصرف انرژی (مبحث نوزدھم • 
۱۳۸۹(

)۱۳۸۴(-)عالئم و تابلوھا(مبحث بیستم • 
)۱۳۹۱)( پدافند غیرعامل(مبحث بیست و یکم • 
مراقبت و نگھداری از (مبحث بیست و دوم • 

)۱۳۹۲) (ساختمانھا

)۱۳۹۲(-)تعاریف( مبحث اول •
)۱۳۸۴(-)نظامات اداری( مبحث دوم •

-)حفاظت ساختمانھا در مقابل حریق (مبحث سوم • 
)۱۳۹۲(

-)الزامات عمومی ساختمان ( مبحث چھارم • 
)۱۳۹۲(

-)مصالح و فرآورده ھای ساختمانی(مبحث پنجم • 
)۱۳۹۲(

)۱۳۹۲(-)بارھای وارد بر ساختمان ( مبحث ششم • 
)۱۳۹۲(-)پی و پی سازی ( مبحث ھفتم • 
طرح و اجرای ساختمان ھای با ( مبحث ھشتم • 

)۱۳۹۲(-)مصالح بنایی
طرح و اجرای ساختمان ھای بتن آرمه ( مبحث نھم • 
)۱۳۹۲(ویرایش چھارم، چاپ دوم-)

طرح و اجرای ساختمان ھای فوالدی ( مبحث دھم • 
(-)۱۳۹۲(

–) طرح و اجرای صنعتی ساختمان ( مبحث یازدھم • 
)۱۳۹۲(
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شیوه نامه ها
 وظایف تمامی سازمانها ، نها دها و مراجع عهده دار کنترل  33در آیین نامه اجرایی ماده

ه هایی  مقررات ملی ساختمان در کشور تعیین و ترتیبات اجرایی آن موکول به شیوه نام
گردیده است

دستورالعمل هاي موضوع مواد مقررات ظرف مدت شش ماه به : مبحث دوم2-11-2بند 
وه  وسیله وزارت مسکن و شهرسازي تهیه و ابالغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نح

اجرا یا اعمال مواد مقررات یا دستورالعمل هاي مربوط، طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازي
.عمل خواهد شد
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قانوننامه اجرایی و آیین 33شیوه نامه اجرایی آیین نامه ماده 
 1384اردیبهشت 18ابالغ
هشت فصل
 ساختمانفنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی اطالعات دفترچه
ید نظام کارآمد ملی براي اعمال مقررات ملی ساختمان و ارتقاي کیفیت به وجود آ: هدف

هی  بهره داجراي ساختمان موجبات اطمینان از ایمنی، بهداشت، نحوة نمودن با کنترل و 
، آسایش و صرفه اقتصادي تمام بهر هبرداران ساختمان فراهممناسب
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حدود شیوه نامه
 قانون4موضوع بخشی از ماده ( آن و ملحقات هاي مجریان ساختمان نامه شیو ه(
 آن صالحیت دفاتر مهندسی و نحوه تاسیستعیین حدود نامه انبو ه سازان مسکن ، شیوه

)آیی ننامه اجراي ي9موضوع ماده (
 قانونآیی ن نامه اجرایی 12نحوه عمل به ماده
 آیین نامه اجرایی13موضوع ماده ( تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی(
 آیی ن نامه 15و 14موضوع مواد ( حدود صالحیت و اشتغال به کار اشخاص حقوقی تعیین

)اجرایی
 تمان در بخش اجراي ساخمعماران تجربی تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغا ل کاردا نها و

اجراییآیین نامه 29موضوع ماده ( 
 موضو ع  (ت مهندس ي براسا س شر ح خدما ت گرو ههاي ساختما ن قیمت خدما فهرس ت

اجرایینامه آیین 117ماده 
 مجریان ساختمانقراردادهاي همسان شرایط عمومی، خصوصی و
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1384شت ماه ھا مصوب اردیبھمجموعه شیوهنامه
 کلیات-فصل اول
طراحی ساختمان-فصل دوم
 اجراي ساختمان-فصل سوم
نظارت ساختمان-ارمھفصل چ
 به  ند سی ساختمان و نحوه عمل ھاي قیمت خدمات مھرستھف-فصل پنجم

آییننامه اجرایی12ماده 
 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان-فصل ششم
 حقوقی اشخاصشیوه نامه تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال -فتم ھفصل

انکنترل ساختمندسی و ھآییننامه اجرایی قانون نظام م11ماده 4موضوع تبصره 
 پیوست مربوط به شیوهنامه مجریان ساختمان-شتمھفصل
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!توجه
 حاکم بر ساخت و ساز است و وزارتخانه و ضوابط حداقلی مقررات ملی ساختمان

.سازمان هاي نظام مهندسی می توانند ضوابط تکمیلی ابالغ کنند
 ،سترافع مسئولیت هاي مهندس نیعدم آشنایی با قوانین، مقررات و دستورالعمل ها!
خانم + مهندس عمران و برق جکوزي: پرونده(هم ... نمره آزمون، تخصص و

)براي تایید گود) معمار(مهندس ناظر 
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تعاریف
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تعاریف و اصطالحات پایه
است حقیقی داراي مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی مهندسی از شخصی : مهندس

که می تواند ) قانون4ماده مطابق (کار مهندسی اشتغال به دانشگاهی معتبر و داراي پروانه 
.نظارت و اجرا باشدطرح، داراي صالحیت هاي 

آیین نامه) 9(هرگونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده  : دفتر مهندسی
.باشداجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده 

 کاردانهاي فنی و معمارانمهندسان داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی: حقیقیشخص ،
.می باشندتجربی داراي پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی 

 سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که براي انجام خدمات، مؤسسهشرکت: حقوقیشخص ،
، داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن ومهندسی

.شهرسازي باشد
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تعریف ساختمان در شیوه نامه
تا  بنایی واحد که وجه هاي بیرونی آن در سطح و ارتفاع، از زیر پی : ساختمان -1-14

.نقطه، یک پوسته معماري بسته را تشکیل دهدباالترین 
.مجاور همسامانه اي واحد متشکل از دو یا چند ساختمان : ساختمانی مجتمع -1-15
أسیسات یا تبنایی که طرح معماري یا سازه یا تأسیسات مکانیکی و : ساختمان ویژه -1-17

یا  حی به طرابرقی آن داراي پیچیدگی یا حساسیت خاص م ي باشد و بنا بر ضرورت نیاز 
ولتاژ و ،، صدا محاسبه یا کنترل دقیق شرایط هوا ، دما، رطوبت ، پاکیزگی ، فشار نسبی 
.استنیز خاص فرکانس خاص در یک یا چند رشته ساختمانی دار د و موارد استفاده آن 
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دوره اجرا
1-26- ان گزارش پایمدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل : اجرا دوره

پروانه  کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداري یا سایر مراجع صدور 
.به طول می انجامدساختمان 

1-31-دوره نظارت همان دوره اجراست.
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صالحیت مھندسی 
ساختمان
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رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان
عمران
نقشه برداري
ترافیک
معماري
شهرسازي
تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برقی

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجرا-



پروانه اشتغال مهندسی
 و ) 1(، پایه )2(، پایه )3(پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه -11 ماده

ارآموزي به  براي متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا ک. ارشد صادر می شود
به ) 3(جهت ارتقا از پایه . صادر می شود) 3پایه (  پروانه اشتغال ) 5(میزان مندرج در ماده 

)  6(به ارشد ) 1(سال و از پایه ) 5(، )1(به پایه ) 2(سال و از پایه ) 4(داشتن ) 2(پایه 
.سال سابقه کار حرفه اي در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروري است
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گروه بندي ساختمان ها
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اشخاص حقیقی–صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی 
)اشخاص حقیقی-4کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی1٫
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل 6ارائه گواهی سابقه کار متقاضی به استناد ماده 2٫

سال1: سال، دکتري2: سال، کارشناسی ارشد3: کارشناسی) اشخاص حقیقی5کاربرگ شماره .(ساختمان
و پرداخت بدهی اعالم شده در باجه موسسه مالی و  ) از طبقه اول(دریافت فرم اعالم بدهی عضویت 3٫

هنگام اعتباري توسعه یا باجه بانک ملی مستقر در سازمان و ارائه فیش واریزي بعنوان تسویه حساب، در
.تحویل دادن مدارك

رت  از پایگاه اطالع رسانی وزا(ارائه تصویر کارنامه و شماره سریال قبولی در آزمون حرفه اي مهندسان 4٫
)www.inbr.irمسکن به نشانی

برابربا ) کتريد-کارشناسی ارشد-کارشناسی-)مرتبط(کاردانی (تصویر دو نسخه از مدارك تحصیلی معتبر  .5
).د نمی باشدبرابربا اصل شده به صورت ابرازي مورد تایی(اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی 

و کارت ملی) تمامی صفحات(اصل و تصویر شناسنامه 6٫
سن آنها با براي متولدین ذکور که(اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی یامعافیت دائم 7٫

.)سال تمام باشد50احتساب روز و ماه کمتر از 
جدید بازمینه سفید 6*4دو قطعه عکس رنگی 8٫
اصل رسید بانکی 9٫

ل تهیه از تکمیل شده توسط شخص متقاضی ، قاب(» آگهی تحویل مرسوالت پیشتاز« پاکت پستی و 10٫
)واحد نشریات مستقر در طبقه همکف سازمان
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ه  احراز صالحیت و دریافت پروانه اشتغال به کار سازند
داراي صالحیت از سازمان مدیریتحقوقی  درخواست احرازصالحیت-1کاربرگ شماره1٫

مشخصات متقاضی احرازصالحیت-2کاربرگ شماره2٫
امتیازبندي پایه پروانه اشتغال اعضاي حقیقی شاغل امتیازآور-3کاربرگ شماره3٫
ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات-4کاربرگ شماره4٫
ارزیابی سوابق حرفه اي-5کاربرگ شماره5٫
ارزیابی مطلوبیت کارهاي اجرا شده-6کاربرگ شماره6٫
راي ب“تکمیل و تحویل فرم خوداظهاري مدیرعامل واعضاي هیأت مدیره و کلیه شاغالن درشخص حقوقی 7٫

ودرج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تایید آن توسط سازمان نظام ”هریک بصورت جداگانه
مهندسی ساختمان استان تهران

ظر اعم از  اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره و کلیه شاغالن مورد ن8٫
تمام وقت و پاره وقت

گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران9٫
سفیدبا زمینه / رنگی مدیر عامل6*4دو قطعه عکس 10٫
بانکیاصل و تصویر رسید 11٫
یره یا تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام یکی از اعضاي هیأت مد12٫

شرکت
تکمیل تعهدنامه هاي مربوطه درسربرگ شخص حقوقی13٫
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)یریتپیمان مد(صدور پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی 
درخواست احرازصالحیت-1کاربرگ شماره1٫
مشخصات متقاضی احرازصالحیت-2کاربرگ شماره2٫
آئین نامه اجرایی و یا انطباق بالیست بیمه کارهاي اجرا 6ارزیابی سوابق حرفه اي به استناد ماده 3کاربرگ شماره3٫

شده
)نفر از مهندسان عضو سازمان2توسط (کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار 4٫
)رتخانه هاسازمانهاي دولتی و وزا/ توسط اشخاص حقوقی(کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار5٫
براي هریک“تکمیل و تحویل فرم خوداظهاري مدیرعامل ،اعضاي هیأت مدیره وکلیه شاغالن درشخص حقوقی 6٫

اختمان  با درج وضعیت تمام وقت و یا پاره وقت بودن، که تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی س” بصورت جداگانه
.استان تهران انجام می پذیرد

تمام اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره و کلیه شاغالن مورد نظر اعم از7٫
وقت و پاره وقت

گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران8٫
سفیدبا زمینه / رنگی مدیر عامل6*4دو قطعه عکس 9٫

بانکیاصل و تصویر برابر اصل رسید 10٫
ا شرکتتصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام یکی از اعضاي هیأت مدیره ی11٫
تکمیل تعهدنامه هاي مربوطه درسربرگ شخص حقوقی12٫

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجرا-



احراز صالحیت و دریافت مجوز سازنده حقیقی
درخواست احرازصالحیت-1کاربرگ شماره1٫
مشخصات متقاضی احرازصالحیت-2کاربرگ شماره2٫
امتیازبندي پایه پروانه اشتغال-3کاربرگ شماره3٫
ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات-4کاربرگ شماره4٫
ارزیابی سوابق حرفه اي-5کاربرگ شماره 5٫
ارزیابی مطلوبیت کارهاي اجرا شده-6کاربرگ شماره6٫
اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر7٫
سفیدبا زمینه / رنگی 6*4دو قطعه عکس 8٫
تصویر برابر اصل رسید بانکی  9٫

تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل به نام سازنده10٫
تسویه حساب با سازمان11٫
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)پیمان مدیریت(دریافت مجوز سازنده حقیقی مراحل 
درخواست احرازصالحیت-1کاربرگ شماره1٫
مشخصات متقاضی احرازصالحیت-2کاربرگ شماره2٫
آئین نامه اجرایی ویا انطباق با لیست بیمه کارهاي6ارزیابی سوابق حرفه اي به استناد ماده 3٫

اجرا شده
نفر از مهندسان عضو  2توسط (کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار 4٫

)سازمان
زمان هاي سا/ توسط اشخاص حقوقی(کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار 5٫

)دولتی و وزارتخانه ها
اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر6٫
سفیدبا زمینه / رنگی 6*4دو قطعه عکس 7٫
اصل و تصویر رسید بانکی 8٫
اصل و تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل، به نام سازنده9٫

تسویه حساب با سازمان10٫
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شرایط لغو اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی
.فوت دارنده پروانه اشتغال- الف 
.حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد-ب 
عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ  -پ 

.انقضاي مهلت
ازحقوق  محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت-ت 

.اجتماعی باشد تا انقضاي مدت محرومیت از حقوق اجتماعی
ا در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعی شوراي انتظامی استان ی-ث 

شوراي انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار،
ونی  تصمیم وزیر مسکن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابالغیه ها و اطالعیه هاي قان-ج 

.وزارت مسکن و شهرسازي
.قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن-چ 
.انحالل یا فقدان شرایط الزم در خصوص اشخاص حقوقی-ح 
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مراحل و عوامل اجرای 
کار
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مراحل چرخه عمر

:سطح اول ساختار شکست چرخۀ عمر پروژه

www.ravanshadnia.com

مراحل چرخۀ عمر پروژه

ایده و  -1
طراحی، محاسبات و  -2پدیدآوري

متره و برآورد و کنترل
طراحی با الزامات 

تهیه مصالح-3
د بازرسی اقالم و مستن-4

سازي مشخصات فنی  
مصالح خریداري شده

کنترل و -6اجرا-5
نظارت

بازرسی و   -7
انجام تست هاي  

مورد نیاز 

بهره برداري-8
ارتقا ساختمان از -9

ا  نظر عملکرد انرژي ی
مقاوم سازي 

تخریب -11بازسازي-10
ساختمان و بازیافت

مصالح
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عوامل داراي صالحیت خدمات مهندسی
مهندس طراح
مهندس مجري
مهندس ناظر

پایه و براي خدمات طراحی، اجرا و 3رشته هاي هفت گانه و در صالحیت در حدود -
.نظارت طبق مبحث دوم تعیین می گردد

صالحیت نگهداري و تعمیرات، تخریب، گودبرداري و پایدار سازي، -
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رابطه عوامل و نهادهاي مرتبط با کار ساختمانی
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ساختار مورد نظر پیش نویس مبحث دوم

)صاحب�ار(مالک

پیمان�ار �ل

بازر��ی و کن��ل ناظر

ارتباط قراردادي

ارتباط سازما�ي

شهرداری 

www.ravanshadnia.com

نظام مهند��ی

اداره راه و شهرسازی 

طراح

شورای هماهن�ی کن��ل 
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خدمات آزمایشگاهی
جام مهندسان حقیقی یا حقوقی که وظیفه انجام مطالعات و تهیه گزارش ها یا ان

آزمایش هاي مختلف در پروژه مانند گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاك، 
ی آزمایش هاي جوش و بتن و غیره را بر عهده دارند باید ضمن رعایت مقررات مل

ی  ساختمان و سایر الزامات مربوط و انجام دقیق عملیات محلی، دقت الزم و کاف
در غیر این صورت هر گونه ایراد یا نقص یا . را در خدمات خود مبذول دارند

ي یا اشتباه در انجام این خدمات ممکن است موجب بروز مسئولیت مدنی، کیفر
.انتظامی شود
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تفاوت نظارت و بازرسی
 یا بازرسی فعالیتی همچون اندازه گیري ، ازمایش، ازمون 8402مطابق استاندارد ایزو

الزامات  نتایج با و مقایسه entityنهاد یا موجودیت یک یا چند ویژگی از یک سنجش 
)conformity(مشخص شده و ارائه گواهی انطباق
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مقایسه نظارت، بازرسی، ممیزي و کارشناسی
حرفهردیف

نام 

شغل

حوزه عملکردانجام
توضیحات

حقوقمدیریتفنیمستمردوره ای

1
نظارت

(Supervision)
−−−ناظر

ابزارھایباکارانجامازقبلنظارت.داردکنترلیوھدایتیجنبه

،ارزیابیبااجراحیندرگیرد،میصورتپیشگیریومواجھهاخطار،

صورتدرکارانجامبعدوشودمیانجامالزمھایکنترلوپایش

وداشتهفنیجنبهنظارت.گرددمیصادرالزمھایتائیدیهصحت،

.شودمیانجاممستمربصورت

2
بازرسی
(Inspection)

−بازرس

درویکر.باشدمیجریانسوءواشکاالتتخلفات،کردنپیداصرفا

میگزارشموضوعتخلفمالحظهومشاھدهصورتدر.داردپلیسی

میحقوقیومدیریتیفنی،ھایجنبهبازرسعملکردحوزه.شود

.باشد

3
ممیزی

(Audit)
−−ممیز

تمدیریحوزهدربیشتر.باشدمیتطبیقعدموتطبیقدنبالبه

.داردکاربرد

4
کارشناسی

(Expert)

کارشن

اس
−−−

برمشخصحیطهوخاصموضوعیکخصوصدرفنیصرفانظراعالم

.باشدمیشدهصادرکارشناسیقراراساس

،(Assessment)ارزیابی،(Revisionبازنگري،(Monitoringپایش،(Control)کنترلابزارهايباشدهذکرحرفهچهارهردر:مهمنکته

.یافتدستنظرموردنتایجبهتوانمی...و)Experiment(آزمایش،(Evaluation)ارزشیابی
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تعرفه خدمات 
مھندسی
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درس+پرونده
مسئولیت ناشی از صالحیت حرفه اي عموما تابع حق الزحمه، مبلغ قرارداد، شرایط

.نیست... قرارداد و
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وظایف نھادھا و 
ا دستگاھھای مرتبط ب

ساخت و ساز

www.ravanshadnia.com
-دکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجرا



نهادهاي مرتبط با کار ساختمانی
شهرداري و یا سایر مراجع صدور پروانه
وزارت راه و شهرسازي
سازمان نظام مهندسی ساختمان

لی  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون شهرداري ها، مقررات م: مقررات حاکم
ر ، آیین نامه هاي حفاظتی کارگاه، سای)به ویژه مبحث دوم و مبحث دوازدهم(ساختمان 

قوانین موضوعه کشور
دممالک و یا سرمایه گذار، طراح، سازنده، ناظر، بهره بردار، عموم مر: ذینفعان کلیدي.
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مرجع صدور پروانه
قانون 55ماده 24و بند 100شهرداري ها به موجب ماده : داخل محدوده وحریم شهرها

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و 2و فراز آخر ماده 1شهرداري و ماده 
1384مصوب نحوه تعیین آنها 

 تعاریف "قانون 2به موجب فراز آخر ماده : ) باستثناي شهرك هاي صنعتی( شهرك ها در
شهرداري شهري که شهرك در  "، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها12محدوده وحریم شهر
.حریم آن قرار دارد 

 قبل از تشکیل شهرداري، شرکت عمران شهر جدید، و پس از آن : شهرهاي جدیددر
شهرداري شهر 

در محدوده مصوب دولتشرکت شهرك هاي صنعتی استان مربوطه: در شهرك صنعتی.
سازمان عمران منطقه آزاد: در مناطق آزاد تجاري و صنعتی.
 تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و "قانون 3دهیاري بموجب ماده : هادر روستا

.  و بخشداري ها در مورد روستا هاي فاقد دهیار1384مصوب  "نحوه تعیین آنها
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ممبحث دو-وظایف شهرداري ها در کنترل ساختمان
2-6-1-ا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ھرداريھش

عالم ندسی ساختمان استان اھو اقدام به سازمان نظام مت بررسی ھجناظران باید موارد را 
)قانون شهرداري ها100اقدامات مندرج در ماده  . + (نمایند

2-6-2-رت  و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم کتبی وزاا ھرداريھش
ندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوصھنظام مسازمان رسازي یا ھمسکن و ش

تا  ناظر، دستور اصالح را صادر نمایند وبا اطالع وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت 
.زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیري نمایند

2-6-3-ایی که ھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانھرداريھش
ی  ندسی ساختمان استان، مقررات ملھنظام مسازمان طبق تشخیص ناظران و تایید 

.ودند نمھ، پایان کار صادر نخوارفع نقصا رعایت نشده باشد، تا زمان ھساختمان در آن
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مسئولیت هاي شهرداري براي شروع عملیات
 ار قرار کشهرداري ها مکلفند مشخصاتی از امالك مجاور را که در سامانه آرشیو الکترونیک اسناد موجود است، در اختیار صاحب

.دهد
الزام صاحب کار و سازنده براي خرید بیمه مسئولیت و کیفیت در کلیه گودبرداري ها
انجام تمهیدات الزم در گودبرداري هاي رها شده به هر طریق الزم جهت رفع خطر و اخذ هزینه هاي مربوطه از صاحب کار
کنترل گزارش هاي گودبرداري تهیه شده توسط ناظر
 ت صدور خواسدر گودهاي با خطر زیاد یا بسیار زیاد حضور نماینده فنی شهرداري در جلسه مشترك و تحویل و تأیید فرم در

مجوز شروع عملیات ساختمانی
 عالم  بندي اانجام بازرسی از گودبرداري هاي در حال انجام، کنترل نحوه انجام عملیات اجرایی گودبرداري و رعایت برنامه زمان

شده
 ها نظارت قانون شهرداري ها، ماموران شهرداري مکلفند بر عملیات گودبرداري ساختمان 100ماده 7با توجه به مفاد تبصره

عمل  تیکه در صورنمایند و هرگاه از موارد تخلف به موقع جلوگیري نکنند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنها رسیدگی شده و 
.ارتکابی آنها واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود

 و مشخصات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداري ها موظفند نام 33آیین نامه اجرایی ماده 10مطابق تبصره ماده
کار اجرا، بهپروانه اشتغال سازنده ذیصالح معرفی شده توسط مالک و قرارداد منعقد شده با وي را، مگر در خصوص مالکان داراي 

قید نماینددر پروانه ساختمان 
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2ماده-اهداف و خط مشی هاي سازمان نظام مهندسی
. تقویت  و توسعه  فرهنگ  و ارزشهاي  اسالمی  در معماري  و شهرسازي-1
. تنسیق  امور مربوط  به  مشاغل  و حرفه هاي  فنی  و مهندسی  در بخشهاي  ساختمان  و شهرسازي-2
.  تامین  موجبات  رشد و اعتالي  مهندسی  در کشور-3
.  ترویج  اصول  معماري  و شهرسازي  و رشد آگاهی  عمومی  نسبت  به  آن  و مقررات  ملی  ساختمان  و افزایش  بهره وري-4
.  باال بردن  کیفیت  خدمات  مهندسی  و نظارت  بر حسن  اجراي  خدمات-5
. ارتقاي  دانش  فنی  صاحبان  حرفه ها در این  بخش-6
ترل  آن  ، آسایش  و صرفه  اقتصادي  و اجراء و کن، بهره دهی  مناسب، بهداشتوضع  مقررات  ملی  ساختمان  به  منظور اطمینان  از ایمنی-7

ري  وره در جهت  حمایت  از مردم  به  عنوان  بهره برداران  از ساختمانها و فضاهاي  شهري  و ابنیه  و مستحدثات  عمومی  و حفظ  و افزایش  به
.  منابع  مواد و انرژي  و سرمایه هاي  ملی

تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاري خدمات مهندسی -8
، ضوابط  و مقررات  شهرسازي  و مفاد طرحهاي  جامع  و تفصیلی  و هادي  از سوي  الزام  به  رعایت  مقررات  ملی  ساختمان-9

، بهره برداران  و تمام  اشخاص  حقیقی  و حقوقی  مرتبط  با بخش  ، مهندسین، شهـرداریها، سـازندگانتمام  دستگاههاي  دولتی
،  زيرساساختمان  به  عنوان  اصل  حاکم  بر کلیه  روابط  و فعالیتهاي  آنها و فراهم  ساختن  زمینه  همکاري  کامل  میان  وزارت  مسکن  و شه

.  شهرداریها و تشکلهاي  مهندسی  و حرفه اي  و صنوف  ساختمان
.جلب  مشارکت  حرفه اي  مهندسان  و صاحبان  حرفه ها و صنوف  ساختمانی  در تهیه  و اجراي  طرحهاي  توسعه  و آبادانی  کشور-10
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ارکان و تشکیالت سازمان هاي نظام مهندسی
 سازمانهیأت عمومی
 سازمانمرکزي شوراي
رئیس سازمان
 مهندسیانتظامی نظام شوراي
هیات مدیره
هیات رئیسه
مجمع عمومی
بازرسان
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تمان ساخدر کنترل وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان 
1-طبق مبحث دوم

ن ندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسھنظام مسازمان -2-7-1
:ساختمانی داراي وظایف زیر میباشدعملیات اجراي 

م ندسی که توسط اعضاي آن سازمان ارائه می گردد و انجاھنظارت بر حسن انجام خدمات م-الف
.به صورت کامل و یا موردي براي انجام وظایف قانونی سازماناي الزم ھکنترل

.اعضاي متخلف از طریق شوراي انتظامی و مراجع قانونی ذیصالحتعقیب -ب
مله ارائه ندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جھتنظیم روابط بین شاغالن حرفه م-پ

خالقی ندسی و اھدات متعارف مھندسی، تعیین تعھتعیین حداقل شرح خدمات ماد براي ھپیشن
.اي یکسان مورد عملھیه و تنظیم قراردادھو تاي کار ھمسئولیتدر قبول 

ا به افراد صالحیت دار حرفه اي و جلوگیري از مداخله اشخاص فاقد ھارجاع مناسب کار-ت
قانون نظام )32( ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده در امور صالحیت حرفه اي 

عقیب  مراجع قضائی صالحیتدار و نیروي انتظامی و تآن به ندسی و کنترل ساختمان و اعالن ھم
.قضایی تا رفع تخلف
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تمان وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان در کنترل ساخ
2-دومطبق مبحث 

انند  توساختمان می نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل سازمان -2-4-11
و بررسی نمایند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجراي ساختمان را 

،  یماتخاذ تصممکلفند در صورت اطالع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسی و 
ی مهندسنظام حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازي استان و شوراي انتظامی سازمان 

انه  ابطال پروساختمان اعالم، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد 
.اشتغال اقدام نمایند
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تمان وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان در کنترل ساخ
3-دومطبق مبحث 

ستان ساختمان اناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی -2-5-4
د  توانناظر نمی . انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد

در آنشاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد که ساختمان 
.منطقه احداث می شود

 کهتا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی : 1تبصره
روانه  پدر آن صادر می گردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه 

.با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر مربوطه را انجام می دهندساختمانی 
 دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه  : 2تبصره

پرداخت آن و همچنین رفع اختالف نظر بین ناظر و مجري، توسط وزارت دریافت و 
.استان تهیه و ابالغ خواهد شدو شهرسازي مسکن 
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وظایف سازمان نظام مهندسی در شیوه نامه
3-1-2- قی اشتغال اعضاي حقیقی و حقوظرفیت کنترل استان به منظور سازمان

.به ثبت فعالیت هاي حرفه اي اعضا و مقادیر آن اقدام می نمایدنسبت خود 
5-3-4-این  2، موضوع جداول شماره ساختمان دفاتر مهندسی طراحی ظرفیت اشتغال

در  ت دارندگان صالحیشرایط استان و تعداد به نامه ، در هر استان با توجه شیوه مجموعه 
استان ومدیره سازمان هیات پیشنهاد تواند به می هاي مختلف ساختمان رشته 

.یابددرصد افزایش یا کاهش 20تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 
5-3-5- اشتغال شرکاي دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهاي ساختمانیظرفیت

دت مبه این مجموعه شیو ه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مربوط 
مدیره آینده شغل تما م وقت دیگري را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیا تیکسال 
و درصد به پی شنهاد هیات مدیره سازمان استان 50استان باشد، حداکثر تا سازمان 
.هیأت سه نفره افزایش می یابدتصویب 
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وظیفه شوراي مرکزي
هاد پیشنهر گونه تغییر بعدي در این مجموعه شیو ه نامه و جداول و ضمائم آن به -3-12

ازي شهرسمسکن و شوراي مرکزي سازمان نظا م مهندسی ساختمان و تصویب و ابالغ وزارت 
.امکان پذیر خواهد بود
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هیأت پنج نفره استان تهران
.ندسی و اجراي ساختمانھالف  معاون نظام م

.ب  معاون عمرانی استانداري 
.ران ھردار تھپ  ش

.رسازيھسازمان مسکن و شرییس ت  
.سازمان استانرییس ث  

 تهران،  تمامی اختیاراتی که هیات سه نفره در این مجموعه شیوه نامه دارد در استان
ل سه حداقپنج نفره موضوع این بند داراي همان اختیارات است و تصمیمات آنان با هیات 

.رأي موافق اعضاي آن معتبر خواهد بود
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ث  مبح-در کنترل ساختمانوظایف وزارت راه و شهرسازي 
دوم

در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد ناظر عالی رسازي بعنوان ھمسکن و شوزارت -2-8-1
روابط و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و کنترل ده دار ھاي عھسازمان

رگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانهھده ھصورت مشارسازي نظارت می نماید و در ھش
نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از استان اعالم ندسی ساختمان ھساختمان و سازمان نظام م

.مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیري مینماید
ترویج مقررات ملی ساختمانوزارت مسکن و شهرسازي باید اقدامات زیر را در جهت -2-10-2

:آورندبه کار بندد و وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرایی ذي ربط مکلفند همکاریهاي الزم را به عمل
افزایش آگاهی هاي عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه هاي عمومی و یا سایر -الف

.روش هاي ممکن
برگزاري دوره ها و سمینارهاي آموزشی و بازآموزي براي تمامی دس تاندرکاران شاغل در  -ب

.بخش هاي ساختمان
.تنظیم و اعمال روش هاي تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان-پ
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ترویج مقررات ملی
دانشگاهیملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته هاي مرتبط مقررات -2-10-1

اهم  فروزارت علوم، تحقیقات و فن آوري تمهیدات الزم را براي تحقق این امر . شودتدریس 
.سازدمی 

ملی  وزارت مسکن و شهرسازي باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات -2-10-2
الزم  به کار بندد و وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرایی ذي ربط مکلفند همکاریهايساختمان 

:آورندبه عمل را 
افزایش آگاهی هاي عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه هاي عمومی و یا  -الف

.هاي ممکنسایر روش 
شاغلبرگزاري دوره ها و سمینارهاي آموزشی و بازآموزي براي تمامی دس تاندرکاران -ب

.بخش هاي ساختماندر 
.تنظیم و اعمال روش هاي تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان-پ
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سایر وظایف وزارت راه و شهرسازي
ه  بتوجه نامه با شیوه یا اعمال مواد این مجموعه اجرا در موارد سکوت یا ابهام در نحوه -3-18

.عمل خواهد شدطبق نظر وزیر مسکن و شهرسازي آیین نامه اجرایی 123ماده 
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نمونه گردش کار بازرسی ساخت

www.ravanshadnia.com

بازرسی ساخت

مطابقت مدارك استاندارد کاالي خریداري شده  
با طرح 

کنترل مقادیر 
ه  کاالي ورودي بب

کارگاه ا مقادیر 
برآورد شده در 

طرح

یت کنترل کیف
کاالي 

سازندگان مجاز
از مبدا

مطابقت تست هاي  
انجام شده با الزامات 

طرح 
آزمایشگاه هاي 

کارهاي 
ساختمانی

شرکت هاي تست 
کارهاي تاسیساتی

شرکت تست 
کارهاي برقی

سایر مجریان

شرکت هاي 
ممیزي انرژي 
پس ار بهره 

برداري

ی و  کنترل مدارك فنی کارگران فن
مجریان 

کارگران ساختمانی

ی کارگران تاسیسات

کارگران برقی

سایر مجریان

کنترل کالیبراسیون دستگاه هاي  
تست

کالیبراسیون دستگاه هاي 
آزمایشگاههاي ساختمانی

ه کنترل کالیبراسیون دستگا
هاي تست تاسیساتی 

کنترل کالیبراسیون دستگاه
هاي تست برقی

کنترل کالیبراسیون دستگاه
ESCOهاي شرکتهاي 
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مسئولیت صاحبان 
حرفه و مشاغل

www.ravanshadnia.com
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انواع مسئولیت هاي مهندس

ضابطه اي شخصی است و بازخواست آن در محضر وجدان و جامعه است): انسانی(اخالقی -1
. و ضمانت اجرایی ندارد

):مدنی(حقوقی -2
ی براي هر کلیه مسئولیتهایی که بر اساس قرارداد بین طرفین منعقد و تعهدات: قراردادي-2-1

.  یک ایجاد می کند
ا جامعه کلیه مسئولیتهایی که بر اساس آن در یک نظام حقوقی ی): قهري(غیر قراردادي -2-2

.شده استبرسمیت شناخته 
وراي پاسخگویی در قبال تشکلی که در آن عضویت داریم مثال ش): انتظامی(حرفه اي -3

انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ن مسئولیت شخص در قبال انجام دادن عمل یا ترك عملی که در قانو): جزائی(کیفري-4

.باشدبراي آن مجازات تعیین شده 
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مسئولیت
ستپاسخگویی شخص در قبال اعمالی که نوعا به او مستند و منتسب ا: مسئولیت.

انواع مسئولیت:
ه ضابطه اي شخصی است و بازخواست آن در محضر وجدان و جامع: مسئولیت اخالقی1.

ته نشده اجراي قانونی و شرعی در نظر گرفو ضمانت است، قانونگذار به آن معترض نشده 
.است

رفته و هر مسئولیتی که شارع یا قانونگذار نسبت به آن موضع گ: مسئولیت حقوقی2.
.ستدر نظر گرفته ا) مانند مجازات و یا پرداخت خسارت(ضمانت اجراي عینی و بیرونی 
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انواع مسئولیت هاي حقوقی
)مدنی، انتظامی، کیفري، اداري(مسئولیت حقوقی 

)ضرر مالی، معنوي و جسمانی(تعهد به جبران خسارت=مسئولیت مدنی-1
ی براي هر کلیه مسئولیتهایی که بر اساس قرارداد بین طرفین منعقد و تعهدات: قراردادي-1-1

.  یک ایجاد می کند
یا کلیه مسئولیتهایی که بر اساس آن در یک نظام حقوقی): قهري(غیر قراردادي -1-2

.شده استجامعه برسمیت شناخته 
ر آن که دقوانین و مقررات حاکم بر تشکلی پاسخگویی در قبال ): انتظامی(حرفه اي -2

)انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمانشوراي مثال (داریم عضویت 
ون مسئولیت شخص در قبال انجام دادن عمل یا ترك عملی که در قان): جزائی(کیفري-3

.باشدتعیین شده مجازات و کیفر عالوه بر مسئولیت خسارات براي آن 
مسئولیت کارکنان دولت و نهادهاي عمومی در قبال تخلف از مقررات و دستورات: اداري-4

اداري انضباطی
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تفاوت مسئولیت مدنی و کیفري
ناشی از  و مسئولیت کیفرياشخاص مسئولیت مدنی ناشی از وارد کردن ضرر خسارت به

نقض نظم عمومی و حقوقی جامعه و یا حق اهللا

 ولیت  ، اما در مسئذکر مسئولیت در قانون نیستدر مسئولیت مدنی ضرورتی براي
و مجازات دارد) عنوان مجرمانه دارد(در قانون آن عمل نهی شده کیفري صراحتا 

حقق  در مسئولیت مدنی، الزامی به اثبات سوء نیت و قصد  افراد وجود ندارد، اما الزمه ت
راي وجود سوء نیت و قصد عامدانه و یا تقصیر جزایی فرد بمسئولیت کیفري 

.استارتکاب جرم 
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شرایط تحقق مسئولیت قراردادي
وجود قرارداد
وجود ضرر
رابطه سببیت بین زیان وارده و عدم اجرا و یا تأخیر اجراي قرارداد
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)غیر قراردادي(قهري مسئولیت عوامل ایجاد 
استیال بر حق غیر است به نحو عدوان: غصب
و یا در صورت استیفاي ناروا نسبت به عین(درخواست تمام و کل یک چیز : استیفاء

.)منافع و کار دیگري، فرد استیفا کننده ضامن است
مواد  (کند شخصی به طور مستقیم و مباشرتا به مال متعلق به دیگري آسیب وارد: اتالف

.)م.ق330تا 328
زمینه و انجام دهنده فعل زیانبار مستقیم در وقوع آن دخالت نداشته باشد ولی: تسبیب

ناد عرفا فعل زیانبار به او اسرا به گونه اي فراهم آورده است که شرایط وقوع فعل
)مجازات اسالمی. ق318ماده . (دارد
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تفاوت مسئولیت قراردادي و قهري
 تخلف از یک قاعده قانونیدر برابر نقض قرارداد
 مومی و غیرقابل اسقاط بودن به دلیل نقض نظم عدر برابر قابل مصالحه و تراضی

منافع جامع
 طالبه ضرر  تقدم اثبات عمل زیانبار به مدر برابر عدم نیاز به اثبات تقصیر متخلف

و زیان
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شرایط تحقق مسئولیت مدنی
وجود ضرر
 یا ترك فعل در خالل انجام عملی که عرف وظیفه مسلم عامل بداند(فعل زیانبار(
 بین عمل فرد واردکننده زیان و ضرر وارده) یا علیت(رابطه سببیت
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انواع ضرر
ضرر مالی
ضرر معنوي
ضرر جسمی
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شرایط ضرر قابل مطالبه
مسلم باشد
مستقیم باشد
نامشروع باشد
جبران نشده باشد
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تخلف و تقصیر
عدي و زیر پا گذاشتن تعهدات قراردادي یا ت(زیر پا گذاشتن بایدها و نبایدها : تقصیر

)تفریط در رفتار اجتماعی
سرپیچی از وظایف و تکالیف مادامی که ضرر و زیانی وارد نشده است: تخلف
تفریط-تعدي
قانون، قرارداد، عرف: منابع تشخیص تقصیر
عنصر روانی-عنصر مادي: ارکان عرف
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نظارت بر قاضی
ان  وارد شود، خسارت وارده جبرضرري به کسیقاضیدر اثر اشتباه یا تقصیرهر گاه

.خواهد شد و بدین منظور، می توان طرح دعوي نمود
 ه  ، براي رسیدگی بقانون نظارت بر رفتار قضات30ماده توجه داشته باشید که مطابق

به اثبات ضات دادگاه عالی انتظامی قاین دعوي، بایستی ابتدا اشتباه یا تقصیر قاضی در 
.برسد
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مسئولیت کیفری
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مسئولیت کیفري
ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه: مسئولیت کیفري
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اصطاالحات مرتبط با سرپیچی از قانون
ه داراي هر فعل یا ترك فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب می گردد ک:جرم

.عنصر مادي، عنصر قانونی، عنصر معنوي: باشدسه عنصر می 
د هر رفتار اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده باش.: ا.م.ق2ماده 

.جرم محسوب می شود
عه اي تخلف بعنوان زیر مجمو) انضباطی(یا اداري) حرفه اي(سرباز زدن از مقررات انتظامی:تخلف

. از جرم مطرح نبوده ومستقال با شخصیت جداگانه اي دراعمال ضد اجتماعی قرار گرفته است
.استسرپیچی از وظایف و تکالیف مادامی که ضرر و زیانی وارد نشده تخلف 
فریط در  زیر پا گذاشتن تعهدات قراردادي یا تعدي و ت(زیر پا گذاشتن بایدها و نبایدها : تقصیر

)رفتار اجتماعی
لیکه رسیدگی به تخلفات اداري برابر قوانین مربوطه هییت هاي تخلفات اداریست در حامرجع 

کانون  مراجع اختصاصی مانند دادسراي انتظامیوانضباطی انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات 
.وکال میباشد
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کتاب هاي قانون مجازات اسالمی
کلیات: کتاب اول
 حدود–کتاب دوم
 قصاص-سومکتاب
دیات-کتاب چهارم
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عناصر جرم
جرمتصریح به جرم بودن کند، پیش از وقوع قانون : قانونیعنصر -1

انه براي سایر تصدیق نامه هاي خالف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خز”: 1370قانون مجازات اسالمی مصوب 540ماده متن 
“.هزار تا دو میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد200ضربه یه به 74دولت وارد آورد، مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا 

در عالم واقع و نه صرف تصمیم و قصدعمل یعنی فعل یا ترك آن :عنصر مادي-2

وظیفه نظارت و ارایه گزارش ها و گواهی هاي مرحله اي را دارند و اگر با سـوء  1374مهندسان ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 
صرفه (مقررات ملی ساختمان 19نیت یا تبانی به عنوان مثال قبل از اتمام عملیات بتن ریزي گواهی نمایند که بتن با درصد مطلوب اجرا شده است یا مبحث 

.رعایت شده است و بعد از آن خالف آن ثابت شود، مهندس ناظر تحت تعقیب قرار خواهد گرفت) جویی در مصرف انرژي

و دویني تـ پیشنهاد می شود جهت تسریع در امور اداري و مراحل صدور پروانه ساختمان و وصول گزارش هاي مرحله اي نرم افزار و برنامـه جـامع کـامپیوتر   
.طراحی شود که کلیه مکاتبات و گواهی هاي صادره توسط مهندسان ناظر ثبت شده و قابل تغییر و دخل و تصرف نباشد

)قصد مجرمانه یا خطاي جزایی(عمد و سو نیت :عنصر معنوي-3

ی دلیـل و  ن ببا توجه به این که صدور گواهی هاي خالف واقع باید با سوء نیت همراه باشد، لذا ممکن است سوء نیت در صدور گواهی خالف واقع متوقف کرد
نـاظر بـا وجـود    یا اینکـه سـاختمان تحـت نظـارت    )ترك فعل یا فعل ناشی از ترك فعل. (غیر قانونی پروژه باشد، بدون این که مالک مرتکب تخلفی شده باشد

.تخلفات عدیده خالی از نقص اعالم شود یا اینکه مثال در مرحله پایان سفت کاري اعالم شود که نازك کاري ساختمان به اتمام رسیده است

فـري یـا   یکهرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خالف واقع چیزي بنویسد یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع بـه امـر  
زي یـ چحقوقی تمام واقع را ذکر نکند یا بر خالف واقع چیزي ذکر کرده باشد، جاعل در اسناد رسمی محسوب می شود، همچنین هرگاه کارشناس رسـمی در 

می در سـ رکه براي ازمایش در دسترس او گذاشته شده است با سوء نیت تغییر دهد به مجازات محکوم می شود و اگر گزارش خالف واقع و اقدامات کارشناس
.شودحکم دادگاه موثر واقع شده باشد به حداکثر مجازات محکوم می 

ی محسوب ممهندس به عنوان خبره با سوء نیت ضمن اظهار عقیده تخصصی بر خالف واقع چیزي بنویسد یا تمام ماوقع را ننویسد جاعل در اسناد رسمیاگر 
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نتایج وجود عنصر قانونی براي جرم
قانون اساسی مبنی بر جرم نبودن  169اصل (عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی -1

.)ا.م.ق10وقوع و ماده از قانون موخر بعد در صورت تصویب 
ج از قانون با  بر خالف قانون مدنی که قاضی می تواند خار: تفسیر مضیق قوانین کیفري-2

تفسیر موسع رسیدگی کند
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)خطاي کیفري(مصادیق تقصیر جزایی
بی احتیاطی
بی احتیاطی به صورت ترك فعل یا خودداري از عمل(بی مباالتی(
عدم مهارت
عدم رعایت نظامات دولتی
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تقسیم بندي جرائم
غیر عمد-عمد
ذشتغیر قابل گ-)تنها با تعقیب شاکی خصوصی قابل پیگیري است(قابل گذشت
مانند  . به همراه عنصر مادي حصول نتیجه هم شرط است(مقید-)مانند ارتشاء(مطلق

)سرقت
مستوجب دیه-مستلزم قصاص-)ا.م.ق15ماده (مستلزم حد: از لحاظ شدت مجازات-

مستوجب تعزیر
مجازات-)مثل تبعید(محدود کننده آزادي-حبس-مجازات بدنی: از لحاظ موضوع مجازات

مجازات -)مثل ممنوعیت حق استخدام(مجازات سالب حق-ممنوعیت از اشتغال-مالی
)  اتمانند انشعاب(محرومیت از خدمات عمومی-)مانند اعالن با نصب پارچه(سالب حیثیت

25.م(و تبعی.) ا.م.ق23. م(، تکمیلی)قصاص، دیه، حد، تعزیر. ا.م.ق15. م(مجازات اصلی .
)ا.م.ق
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موانع مسئولیت کیفري
 صغر، جنون، اجبار و اکراه، خواب و بیهوشی، مست(علل رافع مسئولیت کیفري

مکن  مسلوب االراده، جهل به حکم قانون در صورتیکه تحصیل علم عادتا براي مرتکب م
)نباشد

 ظ  مشروعیت ارتکاب جرم به جهت اجراي قانون یا حف(علل موجه جرم یا اسباب اباحه
-.ا.م.ق156. دفاع مشروع طبق م-مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی-منافع جامعه

)رضایت مجنی علیه-اضطرار
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اسباب سقوط مجازات
محکومیت را منتفی ولی در پرداخت دیه و تعزیر بی تأثیر است.): ا.م.ق98م (عفو.
منسوخ شدن قانون توسط قانون ناسخ: نسخ قانون
 در جرایم قابل گذشتگذشت شاکی
ا.م.ق113تا 105م (مرور زمان(.
 ا.م.ق116و 114در جرایم مستوجب حد طبق م (توبه مجرم(
 ا.م.ق121و 120شبهه یا تردید در وقوع جرم یا شرایط آن طبق م (اعمال قاعده دراء(
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اصول حاکم بر مسئولیت کیفري
 صراحت قانونی(اصل قانونی بودن جرم و مجازات(
 رد خویشاوندان از تعرض و پیگرد و عواقب و کیفر عمل ف(اصل شخصی بودن مجازات

)در امان هستند
 به نفع متهم(اصل تفسیر مضیق(
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
 ا.م.ق9تا 3مواد (اصل سرزمینی بودن جرائم(.
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اشخاص تحت تعقیب به سبب جرم
مستقیما انجام شده) در موارد چند نفره شریک(عنصر مادي جرم توسط وي : مباشر

باشد
می  اگر نبود جرم به وقوع ن. مستقیما جرم نکند ولی سبب جرم را فراهم کند: سبب

...)کسی که چاه کنده. (پیوست
ماده شخص دیگر براي وقوع جرم طبق... ترغیب،تهدید، تطمیع، تسهیل و : معاون جرم

.ا.م.ق126
شروع کننده جرم

مباشرت، سببیت، مشارکت، معاونت، آمریت، شروع: روابط افراد با جرم
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علل مشدده مجازات
 ا.م.ق135تا 131مواد (تعدد جرم(
 ا.م.ق139تا 136مواد (تکرار جرم(
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.ا.م.ق37علل مخففه مجازات طبق ماده 
گذشت شاکی خصوصی
همکاري موثر در شناسایی شرکا و معاونان
اوضاع خاص حاکم در ارتکاب جرم
اعالم متهم قبل از تعقیب
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم
خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده
مداخله ضعیف شریک
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:باشدمیذیلشرحبه616مادهاصالحات1392/2/1مصوباسالمیمجازاتقانونبهتوجهبا
مهارتآنردمرتکبکهامريبهاقدامیامباالتیبییااحتیاطیبیواسطهبهعمدغیرقتلکهصورتیدر:616ماده

دریهدپرداختبهنیزوسالسهتایکازحبسبهمسببشودواقعنظاماترعایتعدمسبببهیااستنداشته
.باشدمحضخطايکهاینمگرشدخواهدمحکومدماولیايناحیهازمطالبهصورت
.گرددنمیرانندگیتصادفاثردرعمدغیرقتلشاملمادهاینمقررات:تبصره

مجرائآنازیکهربرايدادگاهنباشدجرمسهازبیشارتکابیجرائمگاههرتعزیرموجبجرائمدر:134ماده
داکثرحازبیشرایکهرمجازاتباشد،جرمسهازبیشارتکابیجرائمگاههروکندمیحکمرامقررمجازاتحداکثر
فوقواردمازیکهردر.نمایدمیتعییننکند،تجاوزآننصفاضافهبهحداکثرازکهاینبهمشروطقانونیمقررمجازات

شود،اجراءقابلغیریاتبدیلیایابدتقلیلقانونیعللازیکیبهاشدمجازاتاگرواستاجراءقابلاشدمجازاتفقط
.گرددمیاجراءبعدياشدمجازات

رائمجاگروچهارمیکتانباشدجرمسهازبیشارتکابیجرائماگرباشد،حداکثروحداقلفاقدمجازاتکهموردهردر
.گرددمیاضافهآناصلبهقانونیمقررمجازاتنصفتاباشدجرمسهازبیشارتکابی
.شودمیعملفوقمقرراتطبقشود،حاصلمتعددمجرمانهنتایجواحد،مجرمانهرفتارازکهصورتیدر:1تبصره
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مسئولیت انتظامی

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی حقوق ساخت-



منابع مسئولیت مهندسان ساختمان

، 1339و اصالحیه هاي بعدي آن، قانون مسئولیت مدنی مصـوب  1307قانون مدنی مصوب 
و اصـالحات بعـدي   1334، قانون شهرداري ها مصـوب  1370قانون مجازات اسالمی مصوب 

و 1374آن، قانون نظام مهندسی و کنتـرل سـاختمان مصـوب   100ماده 7آن بویژه تبصره 
اختمان مقررات ملی ساختمان، منابع اصلی مسئولیت مهندسـان سـ  و دوگانه مباحث بیست 

.در ساخت و ساز شهري است
ر گـرفتن  در منابع دیگر مانند رویه قضایی و فتاوي فقهی، کمتر به موضوعاتی کـه بـا در نظـ   

ید بـر  در منابع عرفی، تاک. جمیع عوامل ساخت و ساز فعلی پرداخته شده باشد، برمی خوریم
ال عرف بسیار رایج است که بویژه در قرار ها و نظریه هاي کارشناسی مشاهده می شـود، حـ  
زم آنکه در حال حاضر الزامات قانونی کافی وجود دارد به نحوي که مراجعه به عرف را غیـر ال 

.سازد
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اعضاي شوراي انتظامی
شوراي انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آراي صادر شده از شوراي  -95 ماده 

ح زیر  انتظامی استانهاست و داراي پنج عضو می باشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شر
:منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است

.یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضایی- الف 
.دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازي-ب 
.دو عضو به معرفی شوراي مرکزي-ج 
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انتظامیمجازاتهاي 

.اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان-1 درجه 
.توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان-2 درجه 
ط محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضب-3 درجه 

.پروانه اشتغال به مدت محرومیت
بط محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ض-4 درجه 

.پروانه اشتغال به مدت محرومیت
بط  محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ض-5 درجه 

.پروانه اشتغال به مدت محرومیت
.محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال-6 درجه 
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تخلفات انتظامی
هر عدم رعایت ضوابط شهرسازي و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهاي فنی مربوط به آن یا- الف 

ی از اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاري کشور باشد، مجازات انتظام
.درجه یک تا درجه پنج

مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از -ب 
.درجه یک تا درجه چهار

مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی-پ 
.شود، از درجه یک تا درجه پنج

خودداري از انجام اقدامات بازدارنده یا اصالحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات -ت 
تا لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک

.درجه سه
.صدور گواهی هاي خالف واقع، از درجه یک تا درجه پنج-ث 
ه تا تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرك مشابه دیگر، از درجه س-ج 

.درجه پنج
امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردي که از طریق مراجع ذیصالح قانونی نظرخواهی-چ 

.شده است، از درجه یک تا درجه سه
موظف به  تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصالح قانونی-ح 

.تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه
.جعدم توجه به مفاد اطالعیه ها و اخطاریه هاي صادر شده از سوي مراجع ذیصالح و ذیربط، از درجه یک تا درج پن-خ 
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ادامه-تخلفات انتظامی
جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا - د 

.درجه پنج
ل از اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون، خارج از صالحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغا- ذ 

.درجه یک تا درجه پنج
.دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج- ر 
ز درجه سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت هاي شغلی و اداري نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، ا- ز 

.دو تا پنج
.عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندس استان از درجه یک تا درجه سه- ژ 

تان  عدم رسیدگی به تخلفات در شوراي انتظامی استان یا عدم اجراي رأي به وسیله نظام مهندس اس-س 
ن یا  بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شوراي مرکزي در مورد اعضاي شوراي انتظامی استا

.اعضاي هیأت مدیره نظام مهندس استان از درجه دو تا درجه پنج
ارایه خدمات مهندس طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت-ش 

ي بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهاي دولتی و نهادها
.عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج

مدرك تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشینه براي انجام خدمات فنی بدون داشتن-ص 
.صالحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج

.استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج-ض 
وده انجام هر عملی که به موجب آیین نامه هاي داخلی نظام مهندس استان مربوط مخالف شئون حرفه اي ب-ع 

و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار
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شرکت ھا و 
ھامسئولیت حقوقی آن
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شرکت در علم حقوق
 مشارکت دو یا چند شخص در یک شی ء به صورت): قراردادي، قهري(شرکت مدنی

)شخصیت حقوقی ندارند(مشاع و مشترك 
شرکت تجاري-company :شخص حقوقی است که با رعایت قانون تجارت و یا قانون

.تشکیل شده باشد) با توافق اراده دو یا چند شخص(خاص حسب مورد 

 اصل اشتراك شخص حقیقی و حقوقی در حقوق و تکالیف. ت.ق588م
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قانون تجارت20انواع شرکت هاي تجاري طبق ماده 
 خاص-عام(سهامی(
با مسئولیت محدود
 مسئولیت نامحدود شرکا(تضامنی(
مختلط غیر سهامی
 محدود و نامحدود(مسئولیت شرکا متفاوت ): خاص-عام(مختلط سهامی(
نسبی
 غیرسهامی-سهامی خاص(تعاونی تولید و مصرف(
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ویژگی هاي شخص حقوقی
اسم مخصوص به خود
دارایی و سرمایه اختصاصی
اقامتگاه مستقل
تابعیت مستقل
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ارکان شرکت هاي تجاري
موسسین
شرکا
مدیران
مجامع عمومی
بازرسین
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ارکان شرکت هاي سهامی
هیأت مدیره
مجامع عمومی
سهامداران
بازرسین
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قانون اصل چهل و چهارم1ماده 19تعریف مدیر طبق بند 

اعضا هیأت مدیره، مدیرعامل و: مدیران شرکت عبارتند از
ولیت افراد داراي عناوین مشابه یا هر شخص دیگري که مسئ
ه آن، تصمیم گیري در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنام

یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذي صالح قانونی به
.آنها واگذار شده باشد

یه ، مدیر عامل، مدیر تصف)موظف و غیر موظف(هیأت مدیره
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هیأت مدیره و مدیر عامل
رکن اصلی اداره کننده شرکت و داراي اختیارات کامل اداره شرکت: هیأت مدیره

 از بین صاحبان سهام فردي که حداقل سهام تعیین شده در اساسنامه را دارد، توسط مجمع عمومی
موسس یا عادي انتخاب می شوند

مدت مدیریت طبق اساسنامه و حداکثر دو سال است
نماینده اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و شخص حقوقی مرتبط مسئولیت تضامنی دارند
هت در صورت بالمتصدي بودن مدیریتی، هر ذینفعی می تواند درخواست برگزاري مجمع از بازرسان ج

تکمیل مدیران کند
سطح دوم مدیریت شرکت، که در قالب اختیارات محول شده از طرف هیأت مدیره، شرکت را: مدیرعامل

.اداره می کند
ره اش  در صورتیکه مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد، حکم مدیرعاملی نمی تواند بیش از دوره هیأت مدی

.باشد
هیچ کس نمی تواند همزمان مدیرعامل بیش از یک شرکت باشد
ها نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت

.اعالم و در روزنامه رسمی آگهی می شود
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داین اشخاص نمی توانند در مدیریت شرکت باشن
محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده
سرقت، خیانت در  (داراي حکم قطعی محرومیت از حقوق اجتماعی در مدت محرومیت

)امانت، کالهبرداري، اختالس، تدلیس و تصرف غیر قانونی اموال عمومی

ررات  دادگاه شهرستان می تواند به تقاضاي هر ذینفع حکم عزل مدیري که بر خالف مق
.فوق انتخاب شود یا مشمول شرایط شود را صادر کند
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الیحه اصالح قانون تجارت118م -رکنیت هیأت مدیره
:بنابراین. تشکیل شرکت به قبول سمت از سوي مدیران وابسته است

تصمیمات هیأت مدیره در حکم تصمیمات شرکت است1)
اصل بر نامحدود بودن اختیارات هیأت مدیره شرکت سهامی است2)
اگر در مصوبات مجامع در مورد مصوبات هیأت مدیره سکوت شده باشد، اصل بر این3)

است که هیأت مدیره داراي اختیارات کامل و جامع است
توافقات بین هیأت مدیره و شرکت در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست4)
ه غیر  هیأت مدیره می تواند تمام یا بخشی از از امور اداره شرکت را ب: حق توکیل به غیر5)

واگذار کند
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محدودیت هاي قانونی هیأت مدیره
طبق اساسنامه و  (هیأت مدیره حق تخلف و تجاوز از قوانین، خروج از محدودیت هاي قراردادي

و سوء استفاده از اختیارات را ندارند) مصوبات مجامع
بلغ عدم امکان صدور سهام یا گواهینامه موقت سهام قبل از ثبت شرکت و یا قبل از پرداخت م

اسمی هر سهم
 محدودیت موضوع اساسنامه
تغییر اساسنامه فقط از طریق مجمع عمومی فوق العاده
تصویب تراز و بودجه فقط از طریق مجمع عمومی سالیانه
گزارش معامالت شرکت به بازرس
ند و اعضاي هیأت مدیره حقیقی نمی توانند هیچ گونه وام و یا اعتبار از شرکت تحصیل کن

شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید
ن مدیران و مدیرعامل نمی توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضم. ت.ق.ا.ل133. م

.رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند
عدم جواز تقسیم منافع موهوم
عدم اختیار افزایش سرمایه توسط هیأت مدیرهwww.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی حقوق ساخت-



کارشناس
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)دادرس(کارشناس 
ر و شخصی است حقیقی داراي مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی از دانشگاهی معتب

:ازاعم پروانه کارشناسی داراي 
)  دادگستريقانون کارشناسان رسمی ( رسمی دادگستري کارشناس -
)  توسعهقانون برنامه سوم 187ماده موضوع (قوه قضائیه رسمی کارشناس -
و نظام ) قانون27ماده موضع (رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان کارشناس -

مهندسی کشاورزي
کارشناس خبره-
 ب  در حدود صالحیت خود و با رعایت جهات رد کارشناسی با حفظ امانت حسکارشناس

بر اساس تخصص و ... درخواست هر یک از مراجع قضایی ، ادارات ، نهادهاي عمومی و 
.دیدگاه تخصصی اعالم نظر روشن و صریح نماید
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انواع کارشناس
کارشناس رسمی دادگستري
 قوه قضاییه(برنامه پنجم187کارشناس ماده(
 قانون نظام مهندسی27کارشناس ماده
کارشناس خبره
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رشته هاي کارشناسی
 ارزشیابی اموال  معادن، اب و منابع (گروه 12کانون کارشناسان رسمی دادگستري در

راه و ساختمان و نقشه  نقلیه، امور وسائط مالی، امور پزشکی و غذایی، امور منقول؛ 
عمومی،  خدمات اداري و طبیعی، و منابع هنري، کشاورزي فنون فن، صنعت و برداري، 
عادن،  مهندسی آب، مواد، م(رشته کارشناسی و دهها ) تکنولوژيبیو و نانو حوادث، ایمنی 
.دارد....) و برداري، ترافیک، معماري نقشه ساختمان، راه و 
 شاملرشته اصلی 7قانون و دستورالعمل ان در 27بر اساس ائین نامه اجرایی ماده :

سی ترافیک و نقشه برداري سازمان نظام مهندعمران، معماري، شهرسازي، مکانیک، برق، 
.کارشناس دارد2000برساختمان بالغ 

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجرا-



قانون کارشناسان رسمی  27جهات رد کارشناس طبق ماده 
دادگستري

 قوانین ودر تمامی مواردي که رجوع به کارشناسی الزم باشد به استثناي مواردي که در
ی،  دولتدولتی، شرکتهاي مقررات جاري کشور به گونه دیگري براي وزارتخانه ها، مؤسسات 

ر نام یا بر انها مستلزم ذکشمول قانون نهادهاي عمومی غیردولتی و سایر دستگاههاي دولتی که 
ررات خاص که تابع قوانین و مقیا مواردي ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و 

.نداز وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایماده باید دستگاههاي یاد شده در این . می باشد
 سی  دادرقانون آیین ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع 1تبصره

.می باشد
 را به موضوع کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، 2تبصره

سوب و  متخلف محغیر اینصورت طور کتبی اعالم و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در 
.به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند

 می  دادرسی مدنی جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون ایین
.باشد
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)91-م(جهات رد در قانون آیین دادرسی مدنی 
 انند او تودر موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می } کارشناس{دادرس

.را رد کنند
از اصحاب با یکی} کارشناس{قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس -الف 

.دعوا وجود داشته باشد
ا متکفل  یقیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر } کارشناس{دادرس -ب 

.یا همسر او باشد} کارشناس{امور دادرس 
.  یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد} کارشناس{دادرس -ج 
یا یا کارشناسسابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس یا داور } کارشناس{دادرس -د 

.گواه اظهارنظر کرده باشد
جزاییو یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعواي حقوقی یا } کارشناس{بین دادرس -ه 

.باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشدمطرح 
.یا همسر یا فرزند او داراي نفع شخصی در موضوع مطروح باشند} کارشناس{دادرس -و 
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منابع مسئولیت مهندسان ساختمان

، 1339و اصالحیه هاي بعدي آن، قانون مسئولیت مدنی مصـوب  1307قانون مدنی مصوب 
و اصـالحات بعـدي   1334، قانون شهرداري ها مصـوب  1370قانون مجازات اسالمی مصوب 

و 1374آن، قانون نظام مهندسی و کنتـرل سـاختمان مصـوب   100ماده 7آن بویژه تبصره 
اختمان مقررات ملی ساختمان، منابع اصلی مسئولیت مهندسـان سـ  و دوگانه مباحث بیست 

.در ساخت و ساز شهري است
ر گـرفتن  در منابع دیگر مانند رویه قضایی و فتاوي فقهی، کمتر به موضوعاتی کـه بـا در نظـ   

ید بـر  در منابع عرفی، تاک. جمیع عوامل ساخت و ساز فعلی پرداخته شده باشد، برمی خوریم
ال عرف بسیار رایج است که بویژه در قرار ها و نظریه هاي کارشناسی مشاهده می شـود، حـ  
زم آنکه در حال حاضر الزامات قانونی کافی وجود دارد به نحوي که مراجعه به عرف را غیـر ال 

.سازد
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اصطاالحات مرتبط با سرپیچی از قانون
)انضباطی(اداريیا ) حرفه اي(انتظامیسرباز زدن از مقررات :تخلف

ردد که هر فعل یا ترك فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب می گ:جرم
.عنصر مادي، عنصر قانونی، عنصر معنوي: باشدداراي سه عنصر می 

اعمال  تخلف بعنوان زیر مجموعه اي از جرم مطرح نبوده ومستقال با شخصیت جداگانه اي در
.ضد اجتماعی قرار گرفته است

در  مرجع رسیدگی به تخلفات اداري برابر قوانین مربوطه هییت هاي تخلفات اداریست
راي  حالیکه مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وانظباطی مراجع اختصاصی مانند دادس

.انتظامی کانون وکال میباشد
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اعضاي شوراي انتظامی
شوراي انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آراي صادر شده از شوراي  -95 ماده 

ح زیر  انتظامی استانهاست و داراي پنج عضو می باشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شر
:منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است

.یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضایی- الف 
.دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازي-ب 
.دو عضو به معرفی شوراي مرکزي-ج 
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انتظامیمجازاتهاي 

.اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان-1 درجه 
.توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان-2 درجه 
ط محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضب-3 درجه 

.پروانه اشتغال به مدت محرومیت
بط محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ض-4 درجه 

.پروانه اشتغال به مدت محرومیت
بط  محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ض-5 درجه 

.پروانه اشتغال به مدت محرومیت
.محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال-6 درجه 
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تخلفات انتظامی
هر عدم رعایت ضوابط شهرسازي و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهاي فنی مربوط به آن یا- الف 

ی از اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاري کشور باشد، مجازات انتظام
.درجه یک تا درجه پنج

مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از -ب 
.درجه یک تا درجه چهار

مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی-پ 
.شود، از درجه یک تا درجه پنج

خودداري از انجام اقدامات بازدارنده یا اصالحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات -ت 
تا لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک

.درجه سه
.صدور گواهی هاي خالف واقع، از درجه یک تا درجه پنج-ث 
ه تا تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرك مشابه دیگر، از درجه س-ج 

.درجه پنج
امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردي که از طریق مراجع ذیصالح قانونی نظرخواهی-چ 

.شده است، از درجه یک تا درجه سه
موظف به  تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصالح قانونی-ح 

.تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه
.جعدم توجه به مفاد اطالعیه ها و اخطاریه هاي صادر شده از سوي مراجع ذیصالح و ذیربط، از درجه یک تا درج پن-خ 
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ادامه-تخلفات انتظامی
جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا - د 

.درجه پنج
ل از اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون، خارج از صالحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغا- ذ 

.درجه یک تا درجه پنج
.دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج- ر 
ز درجه سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت هاي شغلی و اداري نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، ا- ز 

.دو تا پنج
.عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندس استان از درجه یک تا درجه سه- ژ 

تان  عدم رسیدگی به تخلفات در شوراي انتظامی استان یا عدم اجراي رأي به وسیله نظام مهندس اس-س 
ن یا  بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شوراي مرکزي در مورد اعضاي شوراي انتظامی استا

.اعضاي هیأت مدیره نظام مهندس استان از درجه دو تا درجه پنج
ارایه خدمات مهندس طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت-ش 

ي بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهاي دولتی و نهادها
.عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج

مدرك تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشینه براي انجام خدمات فنی بدون داشتن-ص 
.صالحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج

.استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج-ض 
وده انجام هر عملی که به موجب آیین نامه هاي داخلی نظام مهندس استان مربوط مخالف شئون حرفه اي ب-ع 

و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار
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اخالق حرفه ای
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سوگند نامه مهندسی 
:من در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می کنم

در مقام یک مهندس ، در تمام فعالیت هاي خود ، صداقت،
دقت ، نظم ، حفظ منافع اجتماع و رعایت حقوق همگان را

سر لوحه کار خود در نظر گرفته ، ایمنی ، سالمت و آینده ي 
انسان ها را در نظر بگیرم و منافع مردم را برتر از همه ي تمایالت                                                           

.                                                                                                                             خویش قراردهم
در حرفه مهندسی پویا بوده و تنها توانمندي حرفه اي را شرط رقابت                                                                

.                                                                                                                            قرارداده ، حیثیت و اعتبار دیگران را محترم شمارم
بکوشم که دین خود را نسبت به کشورم ادا کنم و در انجام وظایف                                                                   

.                                                                                                                             حرفه اي متعهد و مسوولیت پذیر باشم
.قوانین و مقررات را محترم و اصول اخالق مهندسی و و جدان حرفه اي را رعایت کنم
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مانساخترفتار حرفه اي اخالقی در مهندسی نظام نامه 
 وع  مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موض2در اجراي ماده

نظام نامه «هیات وزیران درخصوص تدوین و ابالغ 94اسفند 2تصویب نامه مورخ 1ماده 
تصویب ورا دولت نظام نامه هیات ، »رفتار حرفه اي اخالقی در مهندسی ساختمان

.توسط اسحاق جهانگیري معاون اول رییس جمهور به وزارت راه و شهرسازي ابالغ کرد
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اصول اخالقی پنج گانه 
رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع  . 1

.شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع
انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه اي و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامی که با  . 2

.حقوق جمع، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد
طبق بر  رفتار شرافتمندانه، مسئوالنه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نیت و من. 3

دانش حرفه اي در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداري از هر اقدامی که 
.با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد

احتراز از رفتاري که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان . 4
.حرفه مهندسی باشد

رض را  اجتناب از تکفل هم زمان اموري که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعا. 5
.فراهم آورد
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مصادیق رفتار حرفه اي منطبق بر اصول اخالقی
.پرهیز از انجام هرگونه رفتاري که در عرف اخالقی جامعه نکوهیده محسوب شود. 1
برابر انجام دادن وظایف و تعهدات خود در قبال صاحب کار یا استخدام کننده خود با حسن نیت و. 2

.با آیین نامه ها، استانداردها وعرف پذیرفته شده مهندسی
ریتی یا خودداري از پذیرفتن یا تعهد انجام کاري که صالحیت حرفه اي، علمی، فنی، قانونی، مدی. 3

.توانایی جسمی، روانی یا امکانات الزم براي انجام آن را ندارد
اردي اطالع دادن وجود مواردي که بالقوه معارض با منافع صاحب کار یا استخدام کننده خود یا مو. 4

.را که می داند بعداً با منافع آنان معارض خواهد شد، قبل از شروع کار به آنان
دادن آگاهی پیشاپیش و در حین همکاري در حد الزم به کارفرما یا استخدام کننده خود در. 5

فیت  مورد شرایطی که قرار گرفتن او در آن می تواند بر قضاوت  مهندسی وي اثر بگذارد یا از کی
.خدمات  مهندسی وي بکاهد

صادق بودن در اظهارات فنی که طی شهادت ها یا گزارش هاي کارشناسی اعالم می کند و عدم  . 6
ر  کتمان واقعیت هاي مرتبط با آن در عین حفظ اسرار صاحب کار یا استخدام کننده خود مگر د

.مواردي که قانون گذار آن را الزام کرده است
www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجرا-



2-اخالقیمصادیق رفتار حرفه اي منطبق بر اصول 
ی خودداري از اعالم نظر تخصصی در زمانی که در زمینه موضوع اظهار نظر، دانش و اطالع کاف. 7

.نداشته و ارزیابی دقیقی ندارد
.خودداري از انجام خدمت حرفه اي و اظهار نظر کارشناسی بدون قرارداد. 8
اعالم موارد ناقض مقررات و مسئولیت هاي مهندسی به صاحب کار و اقدام در جهت رفع موارد  . 9

.ناقض مقررات و کناره گیري از ادامه کار در صورت اصرار صاحب کار بر ادامه کار
ن عدم انتشار و افشاي اطالعاتی که در جریان ارائه خدمات مهندسی خود به دست آورده، بدو. 10

اي آن  موافقت قبلی کارفرما یا استخدام کننده خود، مگر در مواقعی که قانون وي را ملزم به افش
.نماید

د به ندادن اجازه سوء استفاده از نام یا نشان و یا اعتبار خود یا شخص حقوقی وابسته به خو. 11
.می ورزدشخصی که به فعالیت اقتصادي یا مهندسی فریب کارانه یا بر خالف درست کاري مبادرت

نفراداً امضاي نقشه ها و مدارك فنی و پذیرش مسؤلیت حرفه اي توصیه ها و دستورات فنی که ا. 12
.ندیا به صورت گروهی به منظور اجرا ارائه می کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دریافت نک
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3-اخالقیمصادیق رفتار حرفه اي منطبق بر اصول 
قیم از عدم درخواست، دریافت و یا قبول هرگونه وجه یا امتیاز به صورت مستقیم یا غیر مست. 13

وابط طرف هاي قرارداد صاحب کار یا استخدام کننده خود یا نمایندگان یا جانشینان آنها، خارج از ض
.مندرج در قرارداد خود با صاحب کار یا استخدام کننده مذکور

ه خودداري از انجام تعهد در قبال صاحب کار، مشتري یا استخدام کننده خود در مواردي که ب. 14
.منافع عمومی و محیط زیست لطمه وارد آید

.عدم رقابت غیرشرافتمندانه با مهندسان یا اشخاص حقوقی همکار خود. 15
ز مراعات کامل حقوق مالکیت معنوي همکاران مهندس شخص حقیقی یا حقوقی خود و پرهی. 16

.از هر اقدامی که به آن لطمه زند
خودداري از ارزیابی نادرست و غیر منصفانه یا انتقاد موهوم و مغرضانه از خدمات حرفه مند. 17

، که موجب  دیگر یا انجام هر اقدام یا بیانی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، به راست یا به دروغ
.لطمه به آبروي حرفه اي، آینده شغلی یا وضعیت استخدامی وي شود

پرهیز از دادن وعده هاي خالف واقع و مغایر با اصول و استانداردهاي خدمات حرفه اي به . 18
.منظور ترغیب اقتصادي کارفرما به دادن کار
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4-اخالقیمصادیق رفتار حرفه اي منطبق بر اصول 
پرهیز از اظهارات خالف واقع، مبالغه آمیز یا گمراه کننده در مورد میزان دانش مهندسی یا . 19

صالحیت حرفه اي خود یا شرکا یا کارکنان مؤسسه یا مجموعه اي که در آن کار می کند یا 
ز و  تشکل هاي حرفه اي و صنفی که در آن عضویت دارد و یا انتشار آگهی تبلیغی مبالغه آمی

.گمراه کننده در این زمینه ها
ی  خودداري از اغراق گویی در مورد میزان مسئولیت خود در طرح ها یا مشاغل قبلی و پیچیدگ. 20

اران، فنی و تخصصی آنها و اظهار مطالب نادرست درمورد استخدام کنندگان یا مستخدمین، همک
.شرکا و یا کارهاي قبلی اش در درخواست استخدام خود

ده  عدم به کارگیري واسطه  بین خود و کارفرما و پرداخت وجه یا پذیرفتن تعهد یا دادن وع. 21
.براي به دست  آوردن کار مهندسی، جز از طریق قانونی مانند بازاریابی و وکالت

ار  پرهیز از پرداخت هر گونه وجه، دادن وعده، کمک کردن حزبی یا سیاسی به عوامل صاحب ک. 22
و حرفه مندان براي به دست آوردن کار یا براي حفظ کار و یا دادن وعده حرفه اي براي به دست

.آوردن موقعیت ها، مناصب و مشاغل سیاسی و اجتماعی
هندسی  قرار نگرفتن تحت تأثیر القائات یا تطمیع ذي نفعان در اظهارنظرهاي کارشناسی و م. 23

.خود
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5-اخالقیمصادیق رفتار حرفه اي منطبق بر اصول 
پرهیز از اظهارات خالف واقع، مبالغه آمیز یا گمراه کننده در مورد میزان دانش مهندسی یا . 19

صالحیت حرفه اي خود یا شرکا یا کارکنان مؤسسه یا مجموعه اي که در آن کار می کند یا 
ز و  تشکل هاي حرفه اي و صنفی که در آن عضویت دارد و یا انتشار آگهی تبلیغی مبالغه آمی

.گمراه کننده در این زمینه ها
ی  خودداري از اغراق گویی در مورد میزان مسئولیت خود در طرح ها یا مشاغل قبلی و پیچیدگ. 20

اران، فنی و تخصصی آنها و اظهار مطالب نادرست درمورد استخدام کنندگان یا مستخدمین، همک
.شرکا و یا کارهاي قبلی اش در درخواست استخدام خود

ده  عدم به کارگیري واسطه  بین خود و کارفرما و پرداخت وجه یا پذیرفتن تعهد یا دادن وع. 21
.براي به دست  آوردن کار مهندسی، جز از طریق قانونی مانند بازاریابی و وکالت

ار  پرهیز از پرداخت هر گونه وجه، دادن وعده، کمک کردن حزبی یا سیاسی به عوامل صاحب ک. 22
و حرفه مندان براي به دست آوردن کار یا براي حفظ کار و یا دادن وعده حرفه اي براي به دست

.آوردن موقعیت ها، مناصب و مشاغل سیاسی و اجتماعی
هندسی  قرار نگرفتن تحت تأثیر القائات یا تطمیع ذي نفعان در اظهارنظرهاي کارشناسی و م. 23

.خود
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6-اخالقیمصادیق رفتار حرفه اي منطبق بر اصول 
ه  اعالم و آشکار کردن وابستگی به یکی از طرفین یا دارا بودن جهات رد در مواردي ک. 24

م این  داوري یا کارشناسی به وي ارجاع شده، به طرف هاي اختالف، قبل از پذیرفتن آن و اعال
.که به طرفیت کدامیک سخن می گوید و چه منافعی در موضوع دارد

رفه اي  اعالم کامل سوابق محکومیت هاي مدنی، جزایی و انتظامی مرتبط با فعالیت هاي ح. 25
.گذشته خود به کارفرما و یا استخدام کننده اي که قرار است با وي همکاري نماید

تغال اعالم نحوه انجام تکالیف اخالقی فوق براي درج در سوابق و مرجع صدور پروانه اش. 26
.به کار مهندسی

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجرا-



اخالق حرفه ايفعلیمحیط 
آیا محیط اجراي کارهاي ساختمانی یک محیط مبتنی بر اخالق حرفه اي است؟

سلسله مراتب موفقیت در یک جامعه اخالقی
مسئولیت پذیري
راستگویی
 محیط به مهندس و مهندس به محیط(اعتماد دو جانبه(
موفقیت

ن از دست رفت(اجتماعیفاجعه ...............بهمن ناراستی..............گلوله برفی ناراستی
)سرمایه اجتماعی
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!چرا مراقب باشیم، اما نگران نباشیم؟
تعداد پرونده ها به نسبت کارها
 اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته -37اصل (اصل برائت

.)نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
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فرایند دادرسی و 
صدور رای
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عناصر جرم
)جرمتصریح به جرم بودن کند، پیش از وقوع قانون : قانونیعنصر -1

انـه  براي سایر تصدیق نامه هاي خالف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد یا آنکه خسـارتی بـر خز  ”: 1370قانون مجازات اسالمی مصوب 540ماده متن 
“.هزار تا دو میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد200ضربه یه به 74دولت وارد آورد، مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا 

عمل یعنی فعل یا ترك آن :عنصر مادي-2

وظیفه نظارت و ارایه گزارش ها و گواهی هاي مرحله اي را دارند و اگر با سـوء  1374مهندسان ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 
صرفه (مقررات ملی ساختمان 19نیت یا تبانی به عنوان مثال قبل از اتمام عملیات بتن ریزي گواهی نمایند که بتن با درصد مطلوب اجرا شده است یا مبحث 

.رعایت شده است و بعد از آن خالف آن ثابت شود، مهندس ناظر تحت تعقیب قرار خواهد گرفت) جویی در مصرف انرژي

و دویني تـ پیشنهاد می شود جهت تسریع در امور اداري و مراحل صدور پروانه ساختمان و وصول گزارش هاي مرحله اي نرم افزار و برنامـه جـامع کـامپیوتر   
.طراحی شود که کلیه مکاتبات و گواهی هاي صادره توسط مهندسان ناظر ثبت شده و قابل تغییر و دخل و تصرف نباشد

عمد و سو نیت :عنصر معنوي-3

ی دلیـل و  ن ببا توجه به این که صدور گواهی هاي خالف واقع باید با سوء نیت همراه باشد، لذا ممکن است سوء نیت در صدور گواهی خالف واقع متوقف کرد
نـاظر بـا وجـود    یا اینکـه سـاختمان تحـت نظـارت    )ترك فعل یا فعل ناشی از ترك فعل. (غیر قانونی پروژه باشد، بدون این که مالک مرتکب تخلفی شده باشد

.تخلفات عدیده خالی از نقص اعالم شود یا اینکه مثال در مرحله پایان سفت کاري اعالم شود که نازك کاري ساختمان به اتمام رسیده است

فـري یـا   یکهرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خالف واقع چیزي بنویسد یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع بـه امـر  
زي یـ چحقوقی تمام واقع را ذکر نکند یا بر خالف واقع چیزي ذکر کرده باشد، جاعل در اسناد رسمی محسوب می شود، همچنین هرگاه کارشناس رسـمی در 

می در سـ رکه براي ازمایش در دسترس او گذاشته شده است با سوء نیت تغییر دهد به مجازات محکوم می شود و اگر گزارش خالف واقع و اقدامات کارشناس
.حکم دادگاه موثر واقع شده باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود

وب می محساگر مهندس به عنوان خبره با سوء نیت ضمن اظهار عقیده تخصصی بر خالف واقع چیزي بنویسد یا تمام ماوقع را ننویسد جاعل در اسناد رسمی
-دکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجراwww.ravanshadnia.comشود



منابع علم حقوق
انون ق–قوانین به اعتبار درجات و سلسله مراتب به سه بخش،  قانون اساسی : قانون

)  قوه مجریه(مصوبات وآیین نامه و بخشنامه هاي دولتی -عادي 
عرف قاعده اي است که بتدریج و خود به خود، میان همه مردم یا گروهی از آنان : عرف

.به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است
 شکل گیري رویه هاي مشابه توسط دادگاه ها درخصوص یک قضیه: قضائیرویه
 وقی  عقاید و نظریات علمی صاحب نظران و اساتید حق: حقوقعقاید و نظریات علماي

اصطالحا دکترین نامیده میشود
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چند اصل حقوقی
البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر
االقرار ام الدالیل
عطف به ماسبق نشدن قوانین
ضمان ما لم یجب
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نسبت با جرم
مباشرت
سببیت
مشارکت
آمریت
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1-اقدامات پس از حادثه ناشی از کار
طرح براي) دادگستري یا مجتمع قضایی ( مراجعه حادثه دیده و یا اولیاي دم به مراجع قضایی -1

.شکواییه یا دادخواست
.بررسی شکواییه حادثه دیده توسط مقام محترم قضایی و ارجاع به کالنتري مربوطه–2
ی کار مراجعه حادثه دیده به کالنتري مربوطه جهت تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرس–3

کی  استان یا اداره کار شهرستان جهت بررسی چگونگی وقوع حادثه و اخذ برگه کسب نظر پزش
.قانونی 

ه کتبی  مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانونی جهت تعیین میزان آسیب دیدگی و اعالم نظری–4
)حادثه حین انجام کار.(پزشکی قانونی به کالنتري 

مراجعه حادثه دیده به اداره بازرسی کار سازمان کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار –5
.شهرستان و تحویل نامه کالنتري جهت بررسی صحنه حادثه توسط بازرس کار 

ت به  مراجعه بازرس کار به کالنتري مربوطه براي مطالعه و بررسی پرونده تنظیمی ، عزیم–6
.محل حادثه و تنظیم گزارش براساس شواهد و قرائن و مذاکره با شهود حادثه ، کارفرما و غیره
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2-کاراقدامات پس از حادثه ناشی از 
ه تحویل گزارش حادثه از سوي استان یا اداره کار شهرستان به کالنتري، بمنظور ارجاع ب–7

)ارحادثه حین انجام ک.(مرجع قضایی براي تعیین قصور هر یک از طرفین موثر در بروز حادثه 
ورت  انجام کلیه مراحل باال که از طریق اداره کار انجام می شود رایگان می باشد و تنها در ص–8

تلزم اعتراض هر یک از طرفین دعوي به نظر بازرس کار ، بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مس
)حادثه حین انجام کار.(پرداخت هزینه کارشناسی است 

ات کار  کارفرمایان موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال آن به ادار–9
)حادثه حین انجام کار.(و سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند

ال در ادامه شخص حادثه دیده، مکلف است کلیه اقدامات قضایی را در دادسراي مربوطه دنب-10
قانونی نمایند تا در نهایت راي دادگاه جزایی، بر اساس میزان خسارات و دیاتی که در نامه پزشکی

ام حادثه حین انج.(ذکرمی شود، شخص مقصر را به اندازه درصد تقصیر خود محکوم خواهد نمود 
)کار
تفاده  شخص کارفرما در صورتی که کارگران خود را بیمه نموده باشد، میتواند از بیمه خود اس-11

گاه  که درراي دادگاه نوشته شده است، را به قسمت اجراي احکام کیفري دادنموده و دیه مربوطه
)حادثه حین انجام کار.(تحویل داده تا به کارگر پرداخت شود
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وظایف قوه قضائیه
 ه بر طبق قانون اساسی، رئیسنج  به مدت پجمهوري اسالمی قضائیه از سوي رهبر قو

ایی و عادل، آگاه به امور قضفردي مجتهد، قضائیه باید قوه رئیس . سال انتخاب می شود
.مدیر و مدبر باشد

 هقضائیه وظایف زیر را برعهده داردقو:
مردم و حل اختالفات آنهاشکایتهاي رسیدگی به 1
کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان2
اقدامات مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم3
مشروع در جامعهآزادیهاي گسترش عدل و 4
انونی  قضائیه وظایف قاداري قوه و دستگاه هاي سازمانها نظارت بر حسن اجراي قوانین در 5

.که دارد، انجام می دهدهاي مختلفی خود را از طریق ارکان و سازمان 

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی حقوق ساخت-



هقضائیبرخی ارکان و سازمان هاي وابسته به قوةّ 
 ها و دادسراهادادگاه
دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداري
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان قضایی نیروهاي مسلح
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
سازمان ثبت اسناد و امالك
سازمان پزشکی قانونی
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انتظامی-قضاییمراجع 

اختالفحلشورای•
عمومیدادگاه•
کیفریدادگاهدادسرا•
تجدیدنظردادگاه•
کشورعالیدیوان•
اداریعدالتدیوان•
استانساختمانمھندسینظامسازمانانتظامیشورای•
کشورساختمانمھندسینظامسازمانانتظامیشورای•
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خواسته و طرفین دعوي

طرفین دعوی مرجع عنوان

خواھان            خوانده شورای حل اختالف دادخواست تأمین
دلیل

خواھان            خوانده عمومیدادگاه دادخواست 
عمومی

متشاکی شاکی     
)مشتکی عنه(

دادسرا         دادگاه 
کیفری شکوائیه

واخواندهواخواه
تجدیدنظرخواه            

تجدیدنظرخوانده
تجدیدنظردادگاه دادخواست 

تجدیدنظر
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داور
حل اختالف

دادگاه
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مراحل رسیدگی به شکایات
تحقیقاتو شروع مرحله طرح شکایت * 
مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه* 
مرحله رسیدگی تجدید نظري* 
شکوائیه و اقامه دعوي کیفريتنظیم * 
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قانون مدنی
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قانون مدنی
دیگر را حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکقانونیمجموعه اي از مواد قانونی است که اساسی ترین قواعد قانون مدنی

.بیان می کنندجامعهدر 
 قانون مدنی در سه  -شمسی  تذکر 1314فروردین ماه 20و 19و 17و 1313اسفند 21و 27بهمن و 6 مصوب

در ) 1206تا ماده 956از ماده (آنچه در دوره نهم چاپ شده ) 10-9-6ادوار (دوره قانونگذاري تصویب شده 
که در 1335تا ماده 1207ماده که در دوره ششم به موجب ماده واحده اجازه اجرا داده شده و از ماده 955متن و 

دوره دهم به تصویب مجلس شوراي ملی رسیده
و یتاهلاعم از احوال شخصیه: مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می شود، عبارتند از

اعم از حقوق خانوادهو حقوق تعهدات، مسئولیت مدنی، )مختصات و شرایط صحت(وضعیت، قراردادها و عقود 
.طالق، ازدواج

 تر  کشور کمحقوق خصوصیقانون مدنی کشورهاي مختلف معموالً قدمت زیادي دارد و به عنوان پیکره اصلی
جامعه  وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادي و خارج از قرارداد اشخاص. دستخوش تغییرات عمده می شوند
]1[.را نیز تحت تأثیر قرار می دهدحقوقاست، اما در عمل سایر شاخه هاي 

مصوب  ( در اشخاص -؛ جلد دوم)1307مصوب (در اموال -جلد اول: قانون مدنی ایران متشکل از سه جلد است
.  ادله اثبات دعوا-؛ جلد سوم)1314و 1313

 برخی  قانون برگرفته از حقوق اسالم، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتواياین
.  مواد، تقلیدي از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودي سوییس است

 ر  سید حسن امامی، محمدجعفمعروف ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، می توان به مرحوم دکتر از
-دکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی ساخت و ساز و شرح وظایف و اختیارات: بخش سومwww.ravanshadnia.com.اشاره کردجعفري لنگرودي و امیرناصر کاتوزیان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82


در اموال-اول قانون مدنی جلد 
 کلیدر بیان اموال و مالکیت به طور -کتاب اول
 تملکدر اسباب -کتاب دوم
 در مقررات مختلفه-کتاب سوم
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https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B1_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B1_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B1_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B2_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9_-_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DB%B1
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B1_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B3_-_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87


اشخاصدر -قانون مدنی دوم جلد 
 کلیاتدر -کتاب اول
 تابعیتدر -کتاب دوم
 احوالدر اسناد سجل -کتاب سوم
 تگاهاقامدر -کتاب چهارم
 مفقوداالثردر غایب -کتاب پنجم
 قرابتدر -کتاب ششم
 طالقدر نکاح و -کتاب هفتم
 اوالددر -کتاب هشتم
 خانوادهدر -کتاب نهم
 در حجر و قیمومت-کتاب دهم

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی ساخت و ساز و شرح وظایف و اختیارات: بخش سوم-

https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B1_-_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B2_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B3_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B4_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B5_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B6_-_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B7_-_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD_%D9%88_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B8_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B9_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.DA.A9.D8.AA.D8.A7.D8.A8_.D9.86.D9.87.D9.85_-_.D8.AF.D8.B1_.D8.AE.D8.A7.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.AF.D9.87
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B2_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B0_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D9%88_%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA


ادله اثبات دعويدر -قانون مدنی سوم جلد 
 اقراردر -کتاب اول
 اسناددر -کتاب دوم
 اماراتدر -کتاب چهارم
 در قسم-کتاب پنجم
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https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B3_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B1_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B3_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B2_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B3_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B4_-_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DB%B3_-_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%B5_-_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B3%D9%85


اصالحیه هاي قانون مدنی
 بر متن این قانون  947و حذف ماده 948و 946مربوط به اصالح مواد 1387/11/6ماده واحده مصوب

.اعمال شد
 بر متن این قانون اعمال شد1169مربوط به اصالح ماده 1382/9/8ماده واحده مصوب ،.
 بر 1133و 1110، 1107مربوط به اصالح مواد 1381/8/19قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب

.متن این قانون اعمال شد
 بر متن این قانون اعمال شد1381/4/29قانون مدنی مصوب ) 1130(قانون الحاق یک تبصره به ماده.
 قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب  ) 24(موضوع ماده (قانون مدنی ) 1041( قانون اصالح ماده

.بر متن این قانون اعمال شد1381/4/1مصوب ) 1370
 بر متن این قانون اعمال شد1379/3/1قانون مدنی مصوب ) 1184( قانون اصالح ماده.
 بر متن این قانون اعمال شد1376/8/11قانون مدنی مصوب ) 1173( قانون اصالح ماده.
 بر متن این  1376/4/29قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب ) 1082(قانون الحاق یک تبصره به ماده

.قانون اعمال شد

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی ساخت و ساز و شرح وظایف و اختیارات: بخش سوم-



قانون مجازات 
اسالمی

www.ravanshadnia.com
-دکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی ساخت و ساز و شرح وظایف و اختیارات: بخش سوم



قانون مجازات اسالمی جدید
 در جلسه مورخ اول ) 728(ماده هفتصد و بیست و هشت فوق مشتمل بر قانون

راي  اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شو
قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت  ) 85(اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم

به تأیید شوراي  11/2/1392مجلس با اجراي آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 
.نگهبان رسید

 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304قانون مجازات عمومی مصوب -728ماده ،
، قانون مجازات اسالمی مصوب 18/5/1362، قانون مجازات اسالمی مصوب 7/3/1352
کتاب ) 728(و ) 727(، )726(، )629(، )628(، )627(، )626(، )625(، مواد8/5/1370

، قانون 2/3/1375مصوب » تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده«پنجم قانون مجازات اسالمی
و قانون تعریف محکومیتهاي مؤثر در قوانین جزائی  12/2/1339اقدامات تأمینی مصوب 

و اصالحات و الحاقات بعدي آنها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین26/7/1366مصوب 
.قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون نسخ می گردد

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی ساخت و ساز و شرح وظایف و اختیارات: بخش سوم-



کتاب هاي قانون مجازات اسالمی
کلیات: کتاب اول
 حدود–کتاب دوم
 قصاص-سومکتاب
دیات-کتاب چهارم
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http://www.ekhtebar.com/?p=3692


کلیات-کتاب اول
 کلیاتبخش اول ـ
 هابخش دوم ـ مجازات
 جرائمسوم ـ بخش
 کیفريچهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت بخش
 کیفريبخش پنجم ـ ادله اثبات در امور
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
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اول ـ کلیاتبخش -اسالمیقانون مجازات 
 2تا 1مواد (تعاریف فصل اول ـ(
 9تا 3مواد (مکانفصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانین جزائی در(
 11تا 10مواد (زماناجراي قوانین جزائی در قلمرو -سومفصل(
13تا 12مواد (کیفري قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی فصل چهارم ـ(

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی ساخت و ساز و شرح وظایف و اختیارات: بخش سوم-



مجازات هاـ بخش دوم -اسالمیقانون مجازات 
 22تا 14مواد (اصلیفصل اول ـ مجازات هاي(
 26تا 23مواد (تبعیتکمیلی و مجازات هاي فصل دوم ـ(
 36تا 27مواد (مجازات هافصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال(
 39تا 37مواد (آنفصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از(
 46تا 40مواد (حکمفصل پنجم ـ تعویق صدور(
 55تا 47مواد (مجازاتـ تعلیق اجراي ششمفصل(
57تا 56مواد (آزادي نظام نیمه ـفصل هفتم(
63تا 58مواد (مشروطآزادي نظام ـهشتمفصل(
 87تا 64مواد (حبسفصل نهم ـ مجازات هاي جایگزین(
 95تا 88مواد (اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانانو ـ مجازات ها دهمفصل(
121تا 96مواد (فصل یازدهم ـ سقوط مجازات(
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ـ جرائمسوم بخش -قانون مجازات اسالمی
 124تا 122مواد (جرمفصل اول ـ شروع به(
 125ماده (جرمفصل دوم ـ شرکت در(
 129تا 126مواد (جرم فصل سوم ـ معاونت در(
 130ماده (یافته فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان(
 135تا 131مواد (جرم فصل پنجم ـ تعدد(
 139تا 136مواد (جرم فصل ششم ـ تکرار(
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بخش چهارم ـ شرایط و موانع  -اسالمیقانون مجازات 
مسؤولیت کیفري

 145تا 140مواد (کیفري فصل اول ـ شرایط مسؤولیت(
 159تا 146مواد (کیفري فصل دوم ـ موانع مسؤولیت(
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بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفري
 163تا 160مواد (عمومی فصل اول ـ مواد(
 173تا 164مواد (اقرار فصل دوم ـ(
 200تا 174مواد (شهادت فصل سوم ـ(
 210تا 201مواد (سوگند فصل چهارم ـ(
 213تا 211مواد (قاضی فصل پنجم ـ علم(

 216تا 214مواد (متفرقه بخش ششم ـ مسائل(
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حدود-کتاب دوم-قانون مجازات اسالمی
 220تا 217مواد (عمومی مواد –بخش اول(
 288تا 221مواد (حد جرائم موجب –بخش دوم(
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قصاص-سومکتاب -قانون مجازات اسالمی
 380تا 289مواد (عمومی مواد –بخش اول(
385تا 381مواد (نفس قصاص -بخش دوم(
416تا 386مواد (قصاص عضو -بخش سوم(
447تا 417مواد (اجراي قصاص -بخش چهارم(
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دیات-چهارمکتاب -قانون مجازات اسالمی
 548تا 448مواد (عمومی مواد –بخش اول(
 728تا تا 549مواد (دیه بخش دوم ـ مقادیر(
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برخی مواد قانون مجازات اسالمی
 ثی تصدیق نامه هاي خالف واقع که موجب ضرر شخصی ثالبراي سایر ...: 540ماده

الق ، یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده به شباشد
تقدم و . (هزار تا دو میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد200ضربه یا به 74تا 

)صدور گواهی هاي خالف+ تأخر گزارش هاي مرحله اي 
 دام به  را که به واسطه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اققتل غیر عمدي نیز 616ماده

فته ارتکاب یاعدم رعایت نظاماتیا به سبب مهارت نداشته امري که مرتکب در آن 
باق  است، تعریف کرده لذا در ذیل عناصر قانونی و مادي و معنوي قتل غیر عمده با انط

+  یبی مباالت+ عدم مهارت+ عدم رعایت نظامات اداري. (دیگر مواد قانونی بررسی می شود
)بی احتیاطی

 قانون مجازات اسالمی راجع به تسبیب در  359و 356، 353، 350، 347، 346مواد
.جنایت ذکر شده است می تواند عنصر قانونی جرم را تشکیل دهد

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی ساخت و ساز و شرح وظایف و اختیارات: بخش سوم-



:باشدمیذیلشرحبه616مادهاصالحات1392/2/1مصوباسالمیمجازاتقانونبهتوجهبا
مهارتآنردمرتکبکهامريبهاقدامیامباالتیبییااحتیاطیبیواسطهبهعمدغیرقتلکهصورتیدر:616ماده

دریهدپرداختبهنیزوسالسهتایکازحبسبهمسببشودواقعنظاماترعایتعدمسبببهیااستنداشته
.باشدمحضخطايکهاینمگرشدخواهدمحکومدماولیايناحیهازمطالبهصورت
.گرددنمیرانندگیتصادفاثردرعمدغیرقتلشاملمادهاینمقررات:تبصره

مجرائآنازیکهربرايدادگاهنباشدجرمسهازبیشارتکابیجرائمگاههرتعزیرموجبجرائمدر:134ماده
داکثرحازبیشرایکهرمجازاتباشد،جرمسهازبیشارتکابیجرائمگاههروکندمیحکمرامقررمجازاتحداکثر
فوقواردمازیکهردر.نمایدمیتعییننکند،تجاوزآننصفاضافهبهحداکثرازکهاینبهمشروطقانونیمقررمجازات

شود،اجراءقابلغیریاتبدیلیایابدتقلیلقانونیعللازیکیبهاشدمجازاتاگرواستاجراءقابلاشدمجازاتفقط
.گرددمیاجراءبعدياشدمجازات

رائمجاگروچهارمیکتانباشدجرمسهازبیشارتکابیجرائماگرباشد،حداکثروحداقلفاقدمجازاتکهموردهردر
.گرددمیاضافهآناصلبهقانونیمقررمجازاتنصفتاباشدجرمسهازبیشارتکابی
.شودمیعملفوقمقرراتطبقشود،حاصلمتعددمجرمانهنتایجواحد،مجرمانهرفتارازکهصورتیدر:1تبصره
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رنحوه برخورد با فرد فاقد صالحیت و مها-پرونده
قف  ریزش س: پرونده...(مهر و امضا طراح به معنی پذیرش مسئولیت هاي ناشی از آن است

...)  و ساختمان، طراحی توسط فرد فاقد پروانه و مهر و امضا آن

www.ravanshadnia.comدکتر مھدی روانشادنیا-مبانی قانونی و شرح وظایف و اختیارات: بخش اول-دوره صالحیت ھای اجرا-



1391جرم اول ایران در سال 10
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)مدنی(1394مهم ترین خواسته ها در سال 
درصد کل پرونده هاي 8هزار وارده بوده است که 290وجه بابت امور مختلف حدود مطالبه 1.

مدنی
)  هفت درصد(هزار پرونده بوده 250که مطالبه وجه چک 2.
کشوردرصد خواسته هاي 4.5هزار وارده بوده که 164طالق توافقی 3.
خواسته هادرصد از 3.5هزار وارد که 130مطالبه مهریه 4.
واردههزار 127اعسار از پرداخت 5.
واردههزار 115مطالبه خسارت 6.
واردههزار 86نفقه مطالبه 7.
واردههزار 85به تکمین الزام 8.
واردههزار 72زوجه به درخواست طالق 9.

هزار بوده62میلیون و 2عناوین سایر 10.
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1394سال -)کیفري(اول کشور در دادسراها اتهام 10
واردههزار 696مستوجب تعزیر با سرقت 1.
واردههزار 94عمدي با جرح و ضرب 2.
واردههزار 415به اشخاص عادي توهین 3.
هزار 313صدمه بدنی در تصادفات ایراد 4.
موردهزار 315تهدید 5.
موردهزار 216تخریب 6.
موردهزار 188کالهبرداري 7.
موردهزار 162در امانت خیانت 8.
موردهزار 142مواد مخدر نگهداري 9.

موردهزار 132چک بالمحل صدور 10.

هزار پرونده620میلیون و 2موارد نیز سایر 11.
-دکتر مھدی روانشادنیا-درس حقوق ساخت www.ravanshadnia.com 212



چرا باید مراقب بود، اما نگران نه؟
نسبت تعداد پرونده ها
اطاله دادرسی
اصل بر برائت
پوشش هاي بیمه
آگاهی بیش از پیش مهندسان نسبت به مسئولیت ها
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بازخوانی چند پرونده
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)تنادغیر قابل اس(نمونه نظر کارشناس و رأي دادگاه 
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ی یک  خوان ز ا دهب رون ن : پ م عنوا ش: جر خامو مرگ 
 1383واحد ، که در سال 8طبقه و 4متر مربع جواز ، در 800ساختمانی واقع در قلعه حسن خان، با

به ساختمان کنتور گاز می 04/04/1385دو سال بعد طبق اسناد در تاریخ . ، پایان کار گرفته است 
ف نشده بود، در آن مقطع زمانی ناظر گاز از ناحیه نظام مهندسی و شرکت گاز تولد نیافته و تعری. دهند

واحد بدون دودکش از گاز 8طی سال ها کل . بنابراین سازمان به صورت تک ناظره نظارت شده بود
در تاریخ).مثالً با سوراخ کردن پنجره ها و رد کردن لوله بخاري از آن. (شهري استفاده کردند

ر طبقه ي که هفت سال از تاریخ گرفتن کنتور و نه سال از تاریخ اخذ پایان کار می گذرد، د01/12/92
ر در آن روز خاص، به علت بسته بودن پنجره ها و انجام شستشو د. چهارم مرگ خاموش رخ می دهد

برابر افزایش می 250ترکیب مونوکسید کربن با بخار آب ، خطر کشندگی مونوکسید کربن را ( منزل 
دهد و مرگ خاموش در اثر این گاز عموماً هنگامی که در محل حادثه میزان بخار آب زیاد شده باشد

.)رخ می دهد
 از دیه مادر و پسر قربانی شده در % 10در کارشناسی یک نفره و سه نفره مهندس ناظر به پرداخت

.حادثه محکوم می شود
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ده رون پ ی یک  خوان ز ا م : ب جر ن  ش گود: عنوا ز ری
عمديهشبجرحایرادو...آقايوخانمهامتوفیعمديشبهقتلتثبیتدرمشارکتبه...آقایانمتهمیناتهامخصوصدر

متهمدرصد37/5اولمتهممیزانبهترتیببهاصولیغیربرداريخاكجریاندرساختمانریزشاثردر...آقایانبهنسبت
و...خانموکالتباهامتوفیدماولیاءشکایتموضوعتقصیردرصد10یکهرچهارموسوممتهمینودرصد42/5دوم

انتظامیجعمرگزارشاتدادستانیتوسطصادرهخواستکیفرپروندهمحتویاتبهعنایتبا...آقایانمجروحشکاتشکایت
نفره3هیأتخصوصاکارشناسیهايهیأتنظریههمچنینومجروحینوهامتوفیخصوصدرقانونیپزشکیگزارشات

نظارتباچهارموسومردیفمتهمسازيساختمانجریاندر90/2/18مورخهدرداردآنازحکایتکهکارشناسی
حالدرمجروحینوهامتوفیکهمجاورساختماناصولیغیربرداريخاكاثردردومواولردیفمتهممهندسین
بههمینمتازیکهرکارشناسیبهامرارجاعپیگیريباکهگردیدهمجروحنفردووتعداديونمودهریزشبودنداستراحت

وسومیفردمتهمیندفاعیاتوپروندهمحتویاتجمیعبهنظرلذا.باشندمیتقصیرازدرصديمسئولشدهذکرترتیب
هامتوفیدماولیاءگذشتاعالموابالغوصفبادومواولردیفمتهمینمراجعهعدموایشانوکیلاظهاراتوچهارم

،302،304وسهتبصره295موادبهمستندادادگاه...آقایانچهارموسومردیفمتهمیناز...نامبهشکاتازواحدي
آقایاندومواولردیفمتهممحکومیتبهحکماسالمیمجازاتقانون22ماده6و1بندو616و480،481،484،495

درمسلمانمردکاملدیهفقرهیکومسلمانزنفوتفقرهدوکاملهدیهدرصد42/5ودرصد37/5میزانبهترتیببه...
ناحیهفوقانیناحیهحارثهوراستساعدخلفتحتانیناحیهحارثهبابتکاملهدیهدرصددوپرداختنیزودماولیاءحق

عنوانبهکاملهدیهدرصد8وراستساعدناحیهدرتورمبابتارشدرصدنیموچپساعدفوقانیناحیهحارثهوراست
دیهدرصد4وچپزانويخارجیوداخلیمینیسکپارگیبابتارشدرصد8وچپزانويقدامیمقاطعپارگیبابتارش

...آقايحقدرچپنیدرشتاستخوانفوقانیانتهاياستخوانینسجبهآسیبارشبابتکامله



ده رون پ ی یک  خوان ز ا م : ب جر ن  ش : عنوا ز دامه-گودری ا
چپسمتوسیعساییدگیبابتارشعنوانبکاملهدیهدرصد1وراستشانهحارثهارشعنوانبهکاملهدیهدرصدنیمهمچنینو

کاملهدیهددرصنیموراستچشمملتحمهزیرخونریزيبابتارشعنوانبهکاملهدیهدرصددووسینهقفسهسینهقفسهچپخلف
نجمپوچهارمهايمهرهبیندیسکزدگیبیرونعالئمتشدیدبابتارشبابتکاملهدیهدرصد8وروانیعارضهتشدیدارشبابت

ودماولیاءحقدرتقصیردرصدنسبتبهحادثهوقوعتاریخازسالدوظرفخارجیاولوکمريپنجمهايمهرهبینوکمري
همچنینوهامتوفیدماولیاءگذشتبهتوجهبا...آقایانچهارموسومردیفمتهمینضمناگرددمیاعالمومحکوممجروحین

کیفريدادرسیآیینقانون277مادهبهمستنداونداشتهمسئولیتیدیهپرداختخصوصدر....نامبهشکاتازاحديگذشتاعالم
شاکیدیهبهنسبتخودتقصیردرصدپرداختبهنسبتفقطمذکورنامبردگانوگرددمیاعالموصادرآنانتعقیبموقوفیبهرأي
وفوتبهمنجرقانونیموازینرعایتعدمومباالتیبیواحتیاطیبیجرمعمومیجنبهخصوصدروداردمسئولیت...آقاي

اتشکودماولیاءشدیداعتراضبهتوجهبا...آقایانمحکومیتبهحکماسالمیمجازاتقانون616مادهبهمستنداشکاتمجروحیت
میاعالمومحکومحبسسالدویکهرتحملبهکنونتاحادثهوقوعزمانازنامبردگانهمدردياحساسومراجعهعدمبرمبنی
بجلودادرسیجریانطولدرآنانهمکاريوشکاتگذشتبهتوجهبا....آقایانچهارموسومردیفمتهمینخصوصدروگردد

به...نمتهمیازیکهرمحکومیتبرحکمدانستهتخفیفمستحقرانامبردگاندادگاهپروندهرسیدگیازقبلدماولیارضایت
نفعبهحبسیکسالازبدلنقديجزايعنوانبه)تومانمیلیونششمجموعا(تومانمیلیونسهمعادلریالمیلیونسیپراخت
سپروزدهظرفواخواهیقابلوغیابیدومواولردیفمتهمینبهنسبتصادرهرأينمایدمیاعالمومحکومدولتدرآمدصندوق

.باشدمینظرتجدیدقابلابالغازپسروزبیستظرفوحضوريچهارموسومردیفمتهمینبهنسبتودادگاههمیندرابالغاز



خوانی ز ا دهیکب رون ن:پ معنوا ش:جر ز مدرری ريهنگا ردا خاکب
زاناشیعمديشبهقتلدرتسبیبدرمشارکتاتهامبههمگی)نفر12(...آقایانمتهمیناتهامخصوصدر
وتفبهمنجربرداريخاكوسازوساختجریاندرقانونینظاماترعایتعدمومباالتیبیواحتیاطیبی

درصد20میزانبهدومردیفمتهمیر،وتقصدرصد40میزانبهاولردیفمتهمترتیببه...هامتوفی
میزانبهمشترکا12و11و10و9و8ردیفمتهمینوتقصیردرصد10میزانبهسومردیفمتهمتقصیر،

،پروندهمحتویاتبهعنایتبا...آقايوکالتباهامتوفیدماولیاءشکایتموضوعتقصیردرصد10
آنازایتحککههامتوفیفوتگواهیوقانونیپزشکینظریهوانتظامیمرجعگزارشاتوصادرهکیفرخواست

وچهک-شاندیزخیاباندرواقعرقیهحضرتمسجدشرقیضلعساختمانگودبرداريجریاندراستداشته
عبادتمشعولهاخانمقسمتدرمذکورمسجدداخلهنوزمتوفیکههمگامیمیراحمدي

اندهگردیدفوتآوارزیردرنامبردگانمسجدریزشوتخریباثربرونمودهریزشمسجدساختماناندبوده
انمیزبهمذکورافرادنفرهسهونفرهیککارشناسیهیأتهاينظریهاخذوموضوعبررسیجریاندرکه

هکمذکورمسجدامنايهیأتهمچنینوداشتهنظارتوسازوساختجریاندرکهمسئولیتیئتقصیر
شدهاختهشنحادثهوقوعمسئولاندنکردهجدياقدامهشداروصفبامسجدتخلیهبهنسبتنمازاتمامعلیرغم

ازکارشناسینفره5هیأتتشکیلعلیرغمواعتراضدادگاهدرنفره3هیأتنظریهبهنسبتمتهمانازبعضیو
خارجدالیلاداتازکارشناسینفره5هیأتبهامرارجاعواندنمودهاستنکافکارشناسیهزینهپرداخت
هبنسبتاتهامتوجهعدمبردلیلآنانوکاليومتهمینازدفاعیاتآخرینودفاعاخذجریاندروگردیده

اند،نکردهارائهخودشان



خوانی ز ا دهیکب رون ن:پ معنوا ش:جر ز مدرری ريهنگا ردا دامه-خاکب ا
دانستهلممسومحرزرامتهمانکلیهبهنسبتانتسابیبزهپروندهمحتویاتجمیعبهنظردادگاهلذا

برحکماسالمیمجازاتقانون116مادهرعایتو304و302و300و295موادبهمستندا
دومردیفمتهمومسلمانزننفر6دیهدرصد40پرداختبهپیمانکارعنوانبه...آقايمحکومیت

درصد10پرداختبهنیزراسومردیفمتهمومسلمانمتوفیزننفر6دیهدرصد20بهرا...آقاي
10پرداختبه...مدیریتباتهران...منطقهشهرداريچهارمردیفمتهمومسلمانزننفر6دیه

نفر6دیهدرصد10پرداختبهراهفتممتهمو6و5ردیفمتهمانومسلمانزننفر6دیهدرصد
زننفر6دیهدرصد10پرداختبهمشترکانیزرا12و11و10و9و8ردیفمتهانومسلمانزن

ازوگرددمیاعالمومحکومهامتوفیدماولیايحقدرجرموقوعتاریخازسالدوظرفمسلمان
بهکمحدانستهمحرزرامتهماندادگاهنیزقانونینظاماترعایتعدمومباالتیبیجرمعمديجنبه

پرداختبهراچهارموسومودومردیفمتهمینوحبسسالیکبهرااولردیفمتهممحکومیت
9و8و7و6و5ردیفمتهمینوحبسیکسالازبدلنقديجزايریالمیلیونسیمبلغیکهر
الماعومحکومدولتنفعبهنقديجزايریالمیلیونیکمبلغپرداختبهیکهر12و11و10و

.استتجدیدقابلمقرراتوفقوحضوريصادرهرايگرددمی



نگاهی به چند آمار حقوقی قضایی در کشور
 نفر یک پرونده5تقریبا هر (میلیون پرونده قضایی 15اعالم شد که 1394اسفند 16در (

میلیون 2هزار نفر، 802میلیون و 44ایران با جمعیت ، 1364در سال . استدر حال رسیدگی 
.  نفر یک پرونده قضایی وجود داشت18هزار فقره پرونده یعنی در مقابل هر 471و 
هزار 500میلیون و 11بالغ بر 1395در سال : شهریاري رئیس مرکز آمار و فناوري قوه قضائیه

ود  پرونده تکراري در گردش در واحدهاي قضایی کل کشور وارد شده است که از این تعداد حد
درصد شاهد 3.3بوده است که در مجموع ) یکتا( هزار پرونده غیر تکراري 612میلیون و 5

.افزایش مجموع پرونده ها بوده ایم
 ل  درصد دعاوي و اختالفات ریشه ملکی دارند، که درصد قابل توجهی از آنها به شک50تقریبا

.گیري پرونده هاي قضایی منجر می شوند
محکوم مالی 719هزار و 8: اسداهللا جوالیی مدیرعامل ستاد دیه کشور اخیرا گفته بود

دان غیرکالهبرداري در سطح کشور تحمل حبس می کنند که علت عمده ورود این افراد به زن
.عدم اطالع درست و یا ناقص آنها نسبت به وجود برخی قوانین و مقررات قضایی است

150 به که ) 1395سال (مرکز استان فعال است 30دفتر خدمات الکترونیک قضایی در
.خدماتی همچون ثبت و پیگیري اظهارنامه و تجدیدنظر خواهی رسیدگی می کنند
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انواع بیمه
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه شخص ثالث
 نصب+پیمانکاري(بیمه تمام خطر(
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه کارکنان
بیمه ماشین آالت و تجهیزات
بیمه عدم النفع شکست ماشین آالت
بیمه زلزله+بیمه آتش سوزي
بیمه سازه هاي تکمیل شده
 عیوب پنهان کار(بیمه تضمین کیفیت(
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اصطالحات مرتبط
ات واژه خسارت بدنی به هرگونه خسارت و آسیب وارد شده به کارگران یا کارکنان یک پروژه عملی:خسارت بدنی

.عمرانی که منجر به جراحت، نقص عضو و فوت گردد می گویند
در یکی از  آسیب هاي وارد شده به کارکنان یا کارگران پروژه عملیات عمرانی که منتهی به فوت نمی شود ولی:نقص عضو

.عضو هاي بدن آن ها آسیب جدي و از کار افتادگی یا حذف آن عضو می شود که منجر به دریافت دیه است می گویند
سال خسارات بدنی و جانی که در دین مبین اسالم کسی که مقصر است موظف به پرداخت آن است و ابتداي هر:دیه

.شمسی میزان مبلغ آن مشخص شده و اعالم می گردد
بیمه ارتباطی با کار موضوعکه به هیچ عنوان و نوع خاصی منظور از اشخاص ثالث کلیه افرادي است :اشخاص ثالث

.ندارند
گاه رستوران، اقامت: این واژه در اجراي یک پروژه ساختمانی اجزا و اماکن وابسته به اجراي پروژه مانند:اماکن وابسته

.است…کارگران و 
داخت در صورت ارائه سهوي اطالعات نادرست از جمله تعداد کارکنان در هنگام وقوع حادثه و پر:قاعده نسبی حق بیمه

ق بیمه خسارت، خسارت نسبت به تعیین ریسک واقعی متناسب به حق بیمه ایی که باید پرداخت می شده است به ح
.حاضر پرداخت می شود

محل مورد بیمه و تمامی اماکنی که با توجه به نوع کار جزیی از کارگاه در محوطه مورد بیمه :محدوده مورد بیمه
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پیمانکارانتمام خطر بیمه 
ه  آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، کاربـرد آب یا سـایـر اقـداماتی که ب: الف 

.منظور اطفاء حـریق صورت می گیرد
.سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان: ب 
.هرنوع طوفان: ج 
.زمین لرزه ، نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها: د 
.دزدي ساده ، سرقت با شکست حرز: ه 
.اجراي ناصحیح کار، عدم مهارت، سهل انگاري، اعمال توأم با سوءنیت: و 
و از بین رفتن یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آالت ساختمانی و لوازم: ز 

تجهیزات ساختمانی را که در حین حمل و نقل در محدوده اجراي پروژه، انبار داري، یا در  
.ی دهدهنگام سوارکردن یا پیاده کردن ماشین آالت به وقوع بپیوندد را تحت پوشش قرار م
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ارفرما کلوز هاي مهم و الزامی در بیمه نامه مسئولیت مدنی ک
1-کارکناندر قبال 

 صورت  این کلوز شخص در اثر سقوط، فوت نمی کند بلکه قطع نخاع میشود؛ در آن–تعدد دیات : 1کلوز
پوشش  دو دیه یک فرد بالغ بجاي یک دیه ي کامل، به او تعلق میگیرد و درصورتی که این کلوز تحت

.نباشد خسارت به طور کامل پرداخت نمی شود و کارفرما باید مابقی را از جیب خود بپردازد
ر بسیا.(به موجب این کلوز اگر صدمات جانی بعد از ساعات اداري وارد می شوند جبران خواهد شد:3کلوز

)مهم
صدمات جسمانی که به کارکنان بیمه گذار وارد شده است ناشی از مسئولیت مهندس مجري :4کلوز

.صالحیت دار تحت پوشش قرار میگیرد
لیت وي  صدمات جسمانی که به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران فرعی وارد می شود ناشی از مسئو:6کلوز

.تحت پوشش قرار میگیرد
ر و  صدمات جسمانی که به کارکنان بیمه گذار وارد شده است ناشی از مسئولیت مهندسین ناظ:7کلوز

.تحت پوشش قرار میگیرد) محاسب(مشاور
ا احراز مسئولیت بیمه گذار ناشی از صدمات جسمانی که به کارکنان وارد شده بدون راي دادگاه و ب:8کلوز

.مسئولیت بیمه گذار جبران می شود
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ارفرما کلوز هاي مهم و الزامی در بیمه نامه مسئولیت مدنی ک
2-در قبال کارکنان هزینه هاي پزشکی که در اثر صدمات جسمانی به کارکنان وارد شده بدون اعمال تعرفه دولتی و با ارائه :9کلوز

.صورتحساب مراجع درمانی جبران میگردد
قوانین بیمه تامین اجتماعی بر بیمه گذار وارد می شود،پرداخت66مطالبات بیمه تامین اجتماعی که طبق ماده:10کلوز

.می شود
و یا وداگر کارگري در حادثه اي در کارگاه ساختمانی فوت کند و یا نقص عضو ش:بیمه تامین اجتماعی66ماده1تبصره(

قصر  را از صاحبکار و کسانی که در حادثه ماز کار افتاده شود،بیمه تامین اجتماعی حقوق مستمري ده سال کارگر
)بودند بطور یکجا می گیرد و ماهیانه به فرد زیان دیده و یا وراث او پرداخت میکند

ت  صدمات جسمانی که به شخص بیمه گذار، کارفرما و پیمانکار، مهندسین ناظر و طراح وارد می شود تح: 11کلوز
.پوشش قرار میگیرد

صدمات جسمانی که به اشخاص ثالث وارد می گردد جبران خواهد شد: 12کلوز.
رخ  مبناي محاسبه ن.(اگر بعد از پایان بیمه نامه افزایش نرخ دیات رخ دهد،دیات به نرخ روز پرداخت میشود:13کلوز

)دیات زمان ارجاع پرونده به اجراي احکام است
ال به  مث.(صدمات جسمانی که به اشخاص ثالث وارد می شود ناشی از فعالیت هاي نامرتبط ساختمانی باشد:15کلوز

)حادثه اتفاق بیافتددلیل جابجایی میلگرد سر کوچه
این کلوز از .(وارد می گردد جبران می شود) کارگر افغانی(صدمات جسمانی که به اتباع خارجه غیرمجاز:16کلوز

)اده نکنیدتوسط بیمه مرکزي لغو گردیده و به همین دلیل پیشنهاد میشود اصال از کارگر افغانی استف92/4/25تاریخ
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منبع قوانین و مقررات طرح هاي عمرانی
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