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صالحیت و صدور پروانه اشتغال سازندگان مسکن و  اجرایی تشخیص شیوه نامه

  استان هرمزگان ساختمان

  مقدمه

مورخ  46459/400، بخشنامه 02/11/87مورخ  02/100/56096به استناد دستورالعمل شماره  شیوه نامهاین 

قانون نظام مهندسی و  33و  30، 4 مواد در راستاي اجراي 02/04/89مورخ  20828/430و اصالحیه  14/09/88

کل  1386) قانون بودجه سال 6د) تبصره (( بندمجلس شوراي اسالمی و  1374 اسفندماهکنترل ساختمان مصوب 

 براي تشخیص صالحیت کلیهمشمول قانون مذکور  هايساختماندر اجراي کشور به منظور ایجاد هماهنگی 

زیر تدوین شده  به شرحمربوطه  هايظرفیتو  هاصالحیترعایت سازندگان حقیقی و حقوقی در اجراي ساختمان با 

  است.

   1ماده 

  تعاریف:

: سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان داراي پروانه اشتغال از وزارت راه و سازندگان داراي پروانه صالحیت

  شهرسازي.

  فنی و معمار تجربی دیپلم ،فنی کاردان ،مهندسسازنده حقیقی: 

  شرکت یا موسسه داراي پروانه اشتغال به کارسازنده حقوقی: 

  2ماده 

  شرایط احراز صالحیت و تعیین پایه سازندگان حقیقی و حقوقی 

  الف) سازندگان حقوقی

  :گرددمیشرایط احراز صالحیت سازندگان حقوقی بر اساس جداول زیر تعیین 

و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و  اهشرکتدر اداره ثبت  ،یکی از صور مندرج در قانون تجارتشرکت باید به  -1

 آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. تأسیس

 انجام خدمات اجراي ساختمان باشد. موضوع شرکت، -2

 فنی استان. هايکاردانعضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی یا کانون  -3

شرکت باید مهندس یا کاردان داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان که یک  مدیرههیئتحداقل دو نفر اعضاي  -4

برقی یا  تأسیسات هايرشتهدر یکی از  تواندمیمعماري و عمران و نفر بعدي نیز  هايرشتهنفر آنان در 

 م وقت اشتغال به کار داشته باشند.بوده و در شرکت به طور تما بردارينقشهمکانیکی و یا  تأسیسات
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انطباق با لیست  بر اساسشرکت  امتیازآورو سایر شاغلین  مدیرههیئتاعضاء  اجرادر امر  ايحرفهئه سوابق اار -5

  )6شماره  کار برگ(بر اساس  .باشدمی اجراشدهبیمه کارهاي 

نظام مهندسی بررسی و  مدیرههیئتدر موارد استثنا و با تشخیص علت عدم وجود لیست بیمه موارد در  :1تبصره 

 خواهد شد. گیريتصمیم

  در شخص حقوقی امتیازآور: امتیاز بندي پایه پروانه اشتغال اعضاي حقیقی شاغل 1جدول شماره 

  پروانه اشتغال به کار کاردانی  پروانه اشتغال به کار مهندسی  
دارندگان ( تجربیپروانه اشتغال به کار 

  مهارت فنی) هايپروانهدیپلم فنی و 

  1  2  3  1  2  3  1  2  3  پایه

  4  3  2  5  3  2  8  5  3  امتیاز

  .باشدمی 30حداکثر امتیاز قابل کسب توسط سازنده از این شاخص 

توسط سازنده  شدهاحداث زیربناي مترمربع 500 هرسازنده در اجرا به ازاي  ايحرفهجهت در نظر گرفتن سوابق  - 6

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 40اکثر یک امتیاز و حد

 کار برگ(بر اساس  :شودمیزیر انجام  هايشاخص بر اساسکانات و تجهیزات سازندگان ما ارزیابی توان مالی، -7

 )7شماره 

  امتیاز  

 1  سرمایه و تجهیزات شرکت به ازاي هر یک میلیارد ریال  

 5/0  دریافت تسهیالت و اعتبارات بانکی به ازاي هر یک میلیارد ریال  

  5/0  میلیارد ریالمشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازاي هر یک  

 1  به ازاي هر یک میلیارد ریال گذاريسرمایه یا استفاده از اعتبار جذب  

  5/0  بانکی به ازاي هر یک میلیارد ریال نامهضمانتارائه  

  قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیالت و اعتبارات بانکی  هايگذاريسرمایهمیزان

  به ازاي هر یک میلیارد ریال
5/1  

یاز و حداکثر امت 2حداقل امتیاز الزم قابل کسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالی، امکانات و تجهیزات 

  .باشدمیامتیاز  30

(بر اساس  زیر مالك عمل خواهد بود: هايشاخصتوسط سازنده  اجراشدهبه منظور ارزیابی مطلوبیت کارهاي  -8

 )8شماره  کار برگ

  نمره  و عملکرد موفق در کارهاي قبلی اجراشدهارزیابی مطلوبیت کارهاي  هايشاخص

  10تا   ربطذيتأیید دستگاه نظارت یا دستگاه  بر اساسرعایت مقررات ملی ساختمان  

 10تا   حسب مورد ارائه گواهی عدم خالف یا پایان کار و یا مدارك مستند مبنی بر انجام تعهدات  

  از  کمتر تأخیر در قراردادهاي مرتبط یا شدهبینیپیشاجراي ساختمان و انجام تعهدات در موعد

  درصد مدت مقرر 25
  10تا 
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 20تا   بازپرداخت به موقع تسهیالت بانکی یا ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تأخیرات مجاز  

  مصرف انرژي و ...) سازيبهینهنوین صنعت ساختمان (رعایت سبک سازي،  هايفناورياستفاده از  
  20تا 

  و عملکرد موفق در کارهاي قبلی اجراشدهارزیابی مطلوبیت کارهاي  هايشاخص: نحوه امتیاز بندي 2جدول 

  و بیشتر 51  نمره 50تا  41  نمره 40تا  31  نمره 30تا  20

  امتیاز 20  امتیاز 15  امتیاز 10  امتیاز 5

  . گرددمیتعیین  20و حداکثر آن  5ن باید از این شاخص کسب نمایند حداقل امتیاز الزم که سازندگا

جدول  بر اساسسازنده حقوقی براي اخذ صالحیت  مدیرههیئتحداقل شرایط الزم جهت ترکیب اعضاي اصلی  -9

در این جدول و نیز  ذکرشدهبا توجه به شرایط  نهایتاًپایه سازنده حقوقی است . بدیهی گرددمیتعیین  3شماره 

  قبلی تعیین خواهد شد. شدهمعرفی هايشاخصمتیازات مکتسبه از ا

  سازنده حقوقی براي اخذ صالحیت مدیرههیئت: حداقل شرایط الزم جهت ترکیب اعضاي اصلی 3جدول 

  1پایه   2پایه   3پایه   حقوقیه پایه سازند

نفر عضو  2ترکیب 

  مدیرههیئتاصلی 
  کاردان-کاردان

- 3مهندس پایه 

  کاردان

مهندس  نفر 2

  3پایه 

نفر مهندس  2

  2پایه 

مهندس  نفر 2

  1پایه 

و با توجه به جدول  ذکرشده هايشاخصنتایج حاصله از ارزیابی جداول و  بر اساسپایه سازندگان حقوقی  -10

. شودمیصادر  1و  2، 3پایه  3شرط الزم تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی در  به عنوان 3شماره 

صادره سه  هايپروانهبه باال و اعتبار  70و  45، 20به ترتیب  1و  2، 3 هايپایهحداقل امتیاز الزم براي احراز 

 1و  2حقوقی  هايپایهپروانه و در  صادرکننده، استان 3سال است. حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه 

  سراسر کشور است.

ظرفیت اشتغال این دسته از سازندگان حقوقی و سایر شرایط الزم براي اخذ پروانه و تعیین حدود صالحیت آنان در 

 باشد.می 4یک برش زمانی به شرح جدول 

  : حدود صالحیت و اشتغال به کار سازندگان حقیقی و حقوقی (بند الف)4جدول شماره 

الحداکثر ظرفیت اشتغ پایه عنوان  
 تعدادحداکثر 

 کار

ت حداکثر تعداد طبقا

 مجاز از روي شالوده

ی
وق

حق
ه 

ند
از

س
 

حقوقیمجري   

1پایه  20تا  6 30،000   

2پایه  10تا  6 9،000   

3پایه  6تا  6 5،000   

*پیمانکاران 

ت تشخیص صالحی

شده معاونت 

ریزي و برنامه

نظارت راهبردي 

1پایه   

1رتبه   نامحدود 3 70،000 

2رتبه  20تا  3 40،000   

3رتبه  15تا  3 20،000   

2پایه  4رتبه   10تا  3 9،000   
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3 پایه ریاست جمهوري 5رتبه   6تا  3 3،000   

ریزي و نظارت راهبردي ریاست براي پیمانکاران تشخیص صالحیت شده معاونت برنامه 4*ظرفیت مندرج در جدول شماره 

هاي باشد و در صورت استفاده بخشی از این ظرفیت در پروژهسازندگان میجمهوري، حداکثر ظرفیت مجاز این دسته از 

  باشد. ) به عنوان ظرفیت مجاز باقیمانده قابل اعمال می4درصد باقیمانده در جدول شماره ( عمرانی،

وقی براي سازندگان حق 8و  7هاي ارزیابی مالی و کارهاي اجراشده در ردیف حداقل امتیاز الزم در بخش - 2تبصره 

  ها نسبت به تأمین امتیاز الزم اقدام نمایند.توانند با توجه به موارد سایر بخشالزامی نبوده و می 3در پایه 

 21/10/66قانونی مصوب مجلس شوراي اسالمی مورخ  نامهاساس: بنیاد مسکن انقالب اسالمی به موجب 3تبصره 

  این ماده ندارد.  در انجام وظایف قانونی خود نیاز به احراز صالحیت موضوع

و  ریزيبرنامهدر صدور پروانه اشتغال به کار براي پیمانکاران تشخیص صالحیت شده توسط معاونت  :4تبصره 

عضویت «یعنی  »الف«بند  4و  3نیازي به بررسی صالحیت نبوده و صرفًا رعایت جزء  راهبردي ریاست جمهوري

حداقل دو نفر از مدیران شرکت باید مهندس یا «و » استان هايکاردانحقوقی در سازمان نظام مهندسی و یا کانون 

  شرط الزم و کافی است....» کاردان داراي پروانه اشتغال 

توان مالی و تجهیزاتی و مطلوبیت  ،ايحرفهشرکت تازه تأسیس باشد جهت ارزیابی سوابق  صورتی کهدر  :5تبصره 

شرکت به صورت انفرادي ارزیابی شده  مدیرههیئتسوابق اعضاي  8و  7، 6 هايردیفقبلی موضوع  اجراشدهکارهاي 

  امتیاز نهایی منظور خواهد گردید. 4/0با اعمال ضریب  نهایتاً و 

: مالك تعیین تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی کاردانی، پایه پروانه اشتغال 6 تبصره

طبقه روي شالوده، دارنده  6مدیره معمار یا عمران است. به این ترتیب که دارنده پایه یک تا یکی از اعضاي هیئت

تواند نسبت به اجراي ساختمان اقدام قه روي شالوده میطب 4طبقه روي شالوده و دارنده پایه سه تا  5پایه دو تا 

  نماید. 

کارگیري فرد داراي صالحیت اجرا اشتغال همزمان سازندگان حقوقی در تعداد کارهاي مجاز منوط به به :7تبصره 

  باشد. به عنوان رئیس کارگاه به تناسب کار در هر پروژه می

صالحیت مضاعف) بر اساس ( وه مسکن و ساختمان در بخش اجراحدود صالحیت و ظرفیت سازندگان انب :8تبصره 

گردد. حداکثر ظرفیت اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص ) تعیین می4جدول شماره (

مورخ  02/100/16758حقوقی) در بخش اجرا مشروط بر اینکه سرمایه اجراي پروژه طبق دستورالعمل ابالغی شماره 

براي مجریان حقوقی در جدول مذکور با رعایت  شدهتعیینوسط سازنده تأمین گردد دو برابر ظرفیت ت 10/04/1386

حقوقی) با پایه یک بدون ( باشد. همچنین حدود صالحیت سازنده انبوه مسکن و ساختمانپایه بندي مربوطه می

  محدودیت حداکثر تعداد طبقات خواهد بود. 

اي خارج از داراي صالحیت مضاعف) که متقاضی اجراي پروژه-اختمان (حقوقیسازندگان انبوه مسکن و س: 9تبصره 

درصد ظرفیت اشتغال  50ظرفیت اشتغال به کار خود براي یک مقطع زمانی معین باشند در صورتی که کمتر از 
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مات بیمه کیفیت خد هاي بیمه گر،ها استفاده شده باشد، مشروط بر اینکه کل آن کار را نزد یکی از شرکتآن

  مند شوند.توانند از افزایش ظرفیت اشتغال بهرهساختمانی و مسئولیت نمایند می

چنانچه بخواهند خدمات خود را فقط در قالب  ب) اشخاص حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان،

  .شوندمیقرارداد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)، ارائه دهند مطابق شرایط زیر احراز صالحیت 

و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و  هاشرکتاداره ثبت  در ،به یکی از صور مندرج در قانون تجارتشرکت باید  -1

 تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد.

 در موضوع شرکت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.  -2

 استان. هايکاردانعضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا کانون  -3

داقل دو نفر از مدیران شرکت باید مهندس یا کاردان داراي پروانه اشتغال به کار باشند که یک نفر آنان در ح -4

هفتگانه ساختمان و یا مرتبط با آن به استثناي رشته  هايرشتهدر یکی از  تواندمیرشته عمران و نفر بعدي 

 باشند.  شهرسازي باشد و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته

ماده  بر اساسشرکت حسب مورد  امتیازآورو سایر شاغلین  مدیرههیئتاعضاء  ياجرادر امر  ايحرفهارائه سوابق  -5

 .باشدمی اجراشدهآئین نامه اجرایی و یا انطباق با لیست بیمه کارهاي  6

یین حدود صالحیت سازندگان حقوقی و سایر شرایط الزم براي اخذ پروانه و تعاین دسته از ظرفیت اشتغال  - 6

 .باشدمی 5آنان در یک برش زمانی به شرح جدول 

  نمایند (بند ب)حداکثر ظرفیت اشتغال به کار سازندگان حقوقی در هر برش زمانی که به صورت پیمان مدیریت فعالیت می - 5جدول 

  1پایه   2پایه   3پایه   پایه سازنده حقوقی

ترکیب و تعداد شاغلین 

تمام وقت یا اعضاء 

مدیره شخص هیئت

  حقوقی

نفر کاردان پایه  1

1  

  کاردان* نفر 1

نفر معمار  1

  تجربی*

نفر مهندس پایه  1

1  

  نفر کاردان* 1

  نفر معمار تجربی* 1

  نفر مهندس پایه  2

3  

کاردان* یا  نفر 1

  معمار تجربی*

  2نفر مهندس پایه  2

 3نفر مهندس پایه  1

  نفر کاردان* 1یا 

  یا معمار تجربی*

  1مهندس پایه نفر  2

 2 نفر مهندس پایه 2

  و یا کاردان* یا 3یا 

  معمار تجربی*

حداکثر تعداد طبقات 

  مجاز از روي شالوده
  طبقه 10باالتر از   10  6  5  3

  7  5  -  3  -  حداکثر تعداد کار

حداکثر ظرفیت اشتغال 

  (مترمربع)
2،500  4،000  6،000  9،000  14،000  

  *پایه پروانه اشتغال به کار اشخاص مذکور اختیاري است. 

 1و  2، 3هاي حداکثر زیربناي هر یک از کارهاي اجرایی سازندگان حقوقی به روش پیمان مدیریت در پایه :1تبصره 

  باشد. مترمربع می 10،000و  6،000، 3،000به ترتیب 
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مترمربع استفاده از خدمات سازندگان حقوقی که بر  10،000براي کارهاي اجرایی با زیربناي بیش از  :2تبصره 

  اند، الزامی است.اساس بند الف تعیین صالحیت شده

  سازندگان حقیقیج) 

، توان مالی، ايحرفهسابقه  شرایط احراز صالحیت سازندگان حقیقی نیز با توجه به پروانه اشتغال به کار، -1

. سازنده حقیقی الزامًا باید داراي پروانه اشتغال شودمیو عملکرد موفق قبلی تعیین  اجراشدهمطلوبیت کارهاي 

 اصلی عمران یا معماري باشد.  هايرشتهبه کار مهندسی، کاردانی و یا تجربی در یکی از 

د درص 50سازنده حقیقی براي احراز شرایط الزم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل  -2

 کسب نماید. شدهتعیین هايشاخصرا از جداول و  )2(بند الف ماده  امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی

 .باشدمیپروانه  صادرکنندهستان حوزه فعالیت سازنده حقیقی ا - 3

ظرفیت اشتغال این دسته از سازندگان حقیقی و سایر شرایط الزم براي اخذ پروانه و تعیین حدود صالحیت  - 4

 باشد.می 6یک برش زمانی به شرح جدول آنان در 

  (بند ج)اشتغال به کار سازندگان حقیقی ظرفیت  و: حدود صالحیت 6جدول شماره 

 پایه  عنوان
حداکثر ظرفیت 

 اشتغال

حداکثر تعداد 

 کار

ت حداکثر تعداد طبقا

 مجاز از روي شالوده

ی
یق

حق
ه 

ند
از

س
 

 مهندس

1پایه  7تا  3 3،000   

2پایه  6تا  3 2،000   

3پایه  5تا  3 1،400   

 کاردان

1پایه  5تا  3 2،000   

2پایه  4تا  3 1،000   

3پایه  3تا  3 800   

ا دیپلمه فنی ی

 معماران تجربی

1پایه  4تا  3 1،000   

2پایه  3تا  3 500   

3پایه  2تا  3 300   

مذکور براي سازندگان  8و  7هاي ارزیابی مالی و کارهاي اجراشده در موضوع حداقل امتیاز الزم در بخش - 1تبصره 

ها نسبت به تأمین امتیاز الزم اقدام توانند با توجه به موارد سایر بخشالزامی نبوده و می 3و  2حقیقی در پایه 

  نمایند.

کارگیري فرد داراي صالحیت اجرا به کارهاي مجاز منوط به بهاشتغال همزمان سازندگان حقیقی در تعداد  :2تبصره 

  باشد. عنوان رئیس کارگاه به تناسب کار در هر پروژه می

کاري کار اول و دوم و یا اعالم تعطیلی کار اشتغال سوم سازندگان حقیقی منوط به اتمام عملیات سفت :3تبصره 

  سی ساختمان استان میسر خواهد شد.ام مهنداول و دوم توسط کارفرما و پس از تأیید سازمان نظ



٧ 
 

  

بخواهند خدمات  کهد) اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار در رشته عمران یا معماري 

  ارائه دهند. خود را فقط در قالب قرارداد اجراي ساختمان (پیمان مدیریت)

 .نمایندمیي شخص حقیقی دریافت متناسب با پروانه اشتغال به امر نظارت خود پروانه سازندهاین افراد  -1

ظرفیت اشتغال این دسته از سازندگان حقیقی و سایر شرایط الزم براي اخذ پروانه و تعیین حدود صالحیت  -2

  باشد.می 7آنان در یک برش زمانی به شرح جدول 

اشتغال به کار اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان در هر  حدود صالحیت و ظرفیت -7جدول شماره 

  نمایند. (بند د)برش زمانی که به صورت پیمان مدیریت فعالیت می

  پایه سازنده حقیقی
کاردانی پایه  2پایه 

  معمار تجربی 1 و 2

 2پایه 

  کاردانی

 1پایه 

  کاردانی

 3 پایه

  مهندسی

 2پایه 

  مهندسی

 1پایه 

  مهندسی

تعداد طبقات حداکثر 

  از روي شالوده
2  3  2  5  6  7  

حداکثر ظرفیت 

  مترمربع)( اشتغال
300  600  1،000  1،500  2،500  3،500  

و چنانچه آن کار  باشدمیاشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان یک کار این دسته از تعداد کار مجاز  :1تبصره 

کار دیگري را تقبل تعهد اجرا نماید مشروط بر آنکه براي  تواندمیبرسد سازنده  کاريسفتبه مرحله اتمام عملیات 

  کار اول خود یک نفر رئیس کارگاه تعیین نماید. 

  3ماده 

 شرح خدمات، الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن و ساختمان بر اساس مواردي از قبیل نوع پیمان،حق

مسافت پروژه نسبت به مراکز  نیروي انسانی، آالت،ماشین وسایل، تجهیزات، مصالح، مساحت و تعداد طبقات پروژه،

  هاي باالسري با تفاهم و توافق ظرفیت و مفاد قرارداد منعقده تعیین خواهد شد. پیچیدگی کار و هزینه شهرها،

  4ماده 

ر هاي اجراي ساختمان را به نحوي که داند کلیه مسئولیتسازندگان حقیقی و حقوقی موضوع این ابالغیه موظف

هاي منبعث از آن ذکرشده بر عهده گیرند و به نامهآئین نامه اجرایی و شیوه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،

ربط مراجع ذي دستگاه نظارت و ناظران و سایر مراجع کنترل ساختمان، مراجع صدور پروانه ساختمان، کارفرما،

  پاسخگو باشند. 

االختیار مجري رئیس کارگاه که داراي صالحیت اجرا باشد به عنوان نماینده تامدر هر کارگاه ساختمانی باید یک نفر 

مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفی شود. صالحیت شخص مذکور بر اساس  تمام وقت حضور داشته و به کارفرما،

تمان هاي نظام مهندسی ساخشود. سازمانشده توسط نظام مهندسی ساختمان استان تعیین میمبانی تنظیم

  اند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین مبانی و ابالغ آن اقدام کنند.ها موظفاستان
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  5ماده 

فسخ قرارداد، ادامه کار  در صورتداراي مجري و رئیس کارگاه باشند.  بایستمیدر طول مدت اجرا  هاساختمانکلیه 

. در هر باشدمیمنوط به معرفی مجري جدید به مراجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

  .داراي رئیس کارگاه باشند بایستمیساختمانی  پروژه ،صورت در هر مقطع زمانی


