
راهنماي مراجعین به شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

ظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون ، مقررات ، آئین نامه ها ، استانداردها و ن
که در جهت رسیدن به اهداف منظوردر این قانون تدوین و به مورد اجراء تشکلهاي مهندسی ، حرفه اي و صنفی

)1374هندسی و کنترل ساختمان موصب تیرماقانون نظام مه1ماده .(گذاشته می شود 
 هر سازمان استان داراي یک شوراي انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستري استان و

نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شوراي انتظامی مرکزي سازمان نظام ردو تا چها
.سال منصوب می شوند ، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است 3مهندسان ساختمان براي مدت 

رسیدگی بدوي به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه اي و انضباطی و انتظامی
چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز .استان می باشدمهندسان و کاردان هاي فنی به عهده شوراي انتظامی

آئین نامه تعقیب و تعیین مجازات هاي انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شوراي انتظامی نظام مهندسی در
)قانون17ماده . (اجرایی تعیین می شود

 صالحیت شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان صرفاً در خصوص تخلفات حرفه اي اعضاء سازمان می باشد
را ندارد و مراجعین در )حقوقی و جزایی(و شورا صالحیت الزم در خصوص ورود به دیگر اختالفات متنازع فیه 

باشد می بایست به سایر مراجع خصوص جرائم و احقاق سایر حقوق مکتسبه که ناشی از اختالفات غیر حرفه اي
.و محاکم دادگستري مراجعه نمایند

خواهان و خوانده در شوراي انتظامی نظام مهندسی استانحقوق

حق استماع
؛ اجراییآئین نامه87رابر ماده ب

ند و یا اشوراي انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد ند
یا عدم صالحیت داده و در غیر رسیدگی به موضوع را در صالحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت 

صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع این
.آنها اتخاذ تصمیم کند شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات

عدم عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن
.حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود 



حق معرفی و اخذ وکیل یا نماینده قانونی
امکان حضور ، الیحه دفاعیه خود را قبل از جلسه مشتکی عنه می تواند در صورت عدم 87ماده -1تبصره 

.عنوان وکیل معرفی نماید یکنفر را برسیدگی به دبیرخانه شوراي انتظامی استان تسلیم و یا

لتنامه او وفق وکیل داراي پروانه وکالت دادگستري که وکا:وکیل دادگستري :نظام نامه شورا 32-1بند 
، مبنی بر مراجعه به مراجع انتظامی و مشخصاً دفاع از خواسته مورد وکالتمقررات جاري مرتبط، با تصریح 

.خواهان یا خوانده در ارتباط با شکایت مطروحه تنظیم شده باشد 

وکیل و یا شخصی که وکالتنامه او در دفتر اسناد رسمی با تصریح :وکیل رسمی:نظام نامه شورا 33-1بند 
وانده در ارتباط با مراجعه به مراجع انتظامی و مشخصاً دفاع از خواسته خواهان یا خموضوع مورد وکالت مبنی بر 

.، تنظیم شده باشد شکایت مطروحه

ت نامه او وفق مهندس عضو نظام مهندسی که وکال:وکیل عضو نظام مهندسی :نظام نامه شورا 34-1بند
به شوراي انتظامی و مشخصاً دفاع از خواسته ، مبنی بر مراجعه مقررات جاري مرتبط، با تصریح مورد وکالت

.، تنظیم شده باشد وانده در ارتباط به شکایت مطروحهخواهان یا خ

حق ارجاع به کارشناس
شوراي انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهدآئین نامه اجرایی ؛87ماده 2برابر تبصره

آئین نامه و یا این73ماده 25بند می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع 
متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیون هاي تخصصی تشکیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده 

، ید از محل، کسب نظر کارشناسیر مقدماتی از قبیل بازدکند و می تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امو
تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابالغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان 

.تفویض اختیار نماید 

،یا خوانده و یا به تشخیص شورادر صورت درخواست خواهان؛شوراي انتظامینظام نامه27-1وفق بند 
نظیر (ماده یاد شده از آئین نامه با تعیین حدود خدمات کارشناسی 2و تبصره 87شورا می تواند وفق ماده 

نسبت به نقشه ها ، اسناد و مدارك ، مشخصات فنی ، شرایط عمومی و خصوصی مهندسی_بررسی هاي فنی
و هزینه )تهیه گزارش فنی ازدید فنی محلی و معاینه جزئیات اجرا شده و بدر صورت لزومقرارداد و نیز 

مشخص اقدام به تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی نماید .



نظر خواهی از آراء شوراي انتظامی استانحق تجدید

شوراي انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامی ؛آئین نامه اجرایی95ماده 
د .باشاستان هاست و داراي پنج عضو می 

یرخانه مذکور استان ثبت و دبشوراي انتظامیدر دبیرخانه تقاضاي تجدیدنظر؛آئین نامه اجرایی97ماده
در شده و پروانه عضویت ، رأي صاي تمامی اوراق و مدارك و مستنداتپرونده مربوط ، حاوتقاضا را به انضمام

دبیرخانه شوراي انتظامی نظام مهندسی ارسال، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به مشتکی عنه
ظام مهندسی درصورتی که تجدیدنظرخواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شوراي انتظامی ن.می دارد 

سوابق و مدارك الزم را از دبیرخانه شوراي انتظامی استان دریافت ، دبیرخانه مذکور کلیهتسلیم یا ارسال دارد
د .می دار

:آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -90ماده 
مجازات هاي انتظامی اصلی :-الف

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

.محرومیت 
محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت -4درجه 

.محرومیت 
ال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغ-5درجه 

.مدت محرومیت 
.پروانه اشتغالستفاده ازستان ها و ام مهندسی اام از عضویت نظئمحرومیت دا-6درجه 

:هاي انتظامی تبعیب ـ مجازات

سازمان استان و اي یا سازمانی از قبیل عضویت درکسب امتیاز حرفهـ سلب امتیاز کسب شده در مواردي که1
ارکان آن یا اخذ و ارتقاي پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محکومیت قطعی 

.درجه سه به باال



مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات ـ محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت2
حرومیت از تصدي یا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامی و بازرس انتظامی درجه سه تا درجه پنج و م

نظام مهندسی استان، شوراي مرکزي و شوراي انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده 
ن م از انتخاب شدائهاي چهار و پنج و محرومیت درجهاز پروانه اشتغال فقط براي محکومان به مجازات انتظامی د

.هاي مذکور در این بند براي محکومان به مجازات انتظامی درجه ششیا تصدي تمام سمت

هاي انتظامی تبعی را در متن احکام صادره آن شورا ـ شوراي انتظامی مکلف است محکومیت به مجازات1تبصره
.ذکر کند

محکوم شده باشند، در صورتی ـ اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال 2تبصره
که براي دفعات بعدي مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا 

هاي قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت
.هند شدضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خوا

توانند از ي انتظامی میأسال از زمان قطعیت ر10ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن 3تبصره
شوراي انتظامی نظام مهندسی تقاضاي عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر 

موضوع توسط رئیس شوراي مرکزي به مثبت شوراي انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شوراي مرکزي،
وزیر راه و شهرسازي پیشنهاد و با تصویب وي عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال 

.شودشود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمیجدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می

صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال ـ مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به4تبصره
شود مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیرعامل و سایر اشخاص حقیقی که به طور مستقیم و مؤثر در تخلف می

.اند، نیستشخص حقوقی دخیل بوده

ال محکوم شده باشند، در صورتی ـ اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغ5تبصره
مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا که براي دفعات بعدي 

هاي قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و محرومیتپنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت
.جه شش محکوم خواهند شدضبط آن و یا مجازات از نوع در

:آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -91ماده 
اي و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه

هاي محکومیت به مجازاتحقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب 
باشد که متناسب با نوع، درجه انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهاي ذکر شده براي ارتکاب هر یک می



اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی،
:گیردر میمباالتی تعیین و مورد صدور حکم قراپروایی و بیبی

:ايلف ـ تخلفات حرفها

هاي نامهینئین کارها و آئ، الزامات مقررات ملی ساختمان، آـ عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي1
الرعایه و استانداردهاي اجباري در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترك فعل که مخالف یا الزم

باشد اعم از آن که مستقیماً یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد متناقض با آنها 
.به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج

اي که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا ـ عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه2
مورد انجام آنها به نحوي که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا تعهدات قراردادي یا خلف وعده مکرر در

اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد و انرژي یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از 
.درجه دو تا درجه پنج

باشد یا نباشد به مجازات ذینفعارفرما، اعم از آنکه خود در آنهاي عرفاً فاحش غیرضروري به کـ تحمیل هزینه3
.انتظامی از درجه دو تا درجه چهار

هاي مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاري که شرایط روانی ـ به تشخیص ـ اشتغال به حرفه4
انات قطعی مراجع قضایی ـ یا شرایط قانونی یا مدرك صالحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امک

مالی و فنی الزم براي انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وي براي انجام آن 
کار خاتمه یافته باشد، یا تصدي یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین، 

.غایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنجنامه ماین آیینمکرر ) 2ماده (مقررات یا 

تبصره ـ انجام خدمات مهندسی به عنوان کارآموز یا استخدامی براي مهندسی که داراي شرایط قانونی باشد و 
.باشدگیرد، مشمول این بند نمیتحت مسئولیت او صورت می

محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که ـ ارایه خدمات یا مشارکت در ارایه خدمات طراحی،5
ها، سایر ها و دهیاريمسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداري

هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدي مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان
.، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنجهمان شغل



ـ تصدي همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگري وظیفه نظارتی دارد، به مجازات انتظامی درجه دو 6
.تا چهار

ـ تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارك فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی 7
.سه تا درجه پنجاز درجه 

صالح قانونی مراجع ذیـ امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردي که از طریق8
.نظرخواهی شده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه

صالح يهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذـ تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش9
.بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سهذیربطبه تهیه و تسلیم آنها به مراجع قانونی موظف 

ـ صدور گواهی یا اداي شهادت فنی خالف واقع یا اعالم نظر رسمی و داوري و کارشناسی در موضوعات فنی 10
.ا درجه پنجبدون داشتن صالحیت الزم به مجازات انتظامی از درجه سه ت

طرفی در داوري یا کارشناسی یا عدم اعالم جهات رد به طرفین اختالف، در صورت وجود، به ـ عدم رعایت بی11
.مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج

اي و اخالقی الزم براي انجام آن کار، به اي به اشخاص فاقد صالحیت فنی، حرفهـ سپردن انجام کار حرفه12
.تظامی از درجه سه تا درجه پنجمجازات ان

ـ قصور یا تقصیر مؤثر در خلع ید از شرکت تحت مدیریت یا محل اشتغال خود در امور ساختمانی، بیش از دو 13
.بار، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار

:ب ـ تخلفات انضباطی

مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ـ نقض مقررات انضباطی وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات 1
.ساختمان، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو

اي در ـ درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخالقی و شئون حرفه2
.جه پنجهاي اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درهاي گروهی و شبکهرسانه

هاي شغلی و اداري نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات ـ سوءاستفاده از عضویت یا موقعیت3
.انتظامی از درجه دو تا درجه پنج



مدیره، شوراي انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان ـ تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیأت4
اعضاي ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه به وسیله آن عضو یا 

.چهار

ـ انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخالل در انجام وظایف قانونی و جاري سازمان نظام مهندسی ساختمان و 5
ایر مهندسان شود، به ارکان آن شود یا نامه پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت س

.مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار

هاي قانونی و مانند آنها، ابالغی مراجعها و اخطاریهها، اطالعیهها، بخشنامهتوجهی به مفاد شیوه نامهـ بی6
آن منع شده، به ربط قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده، یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاري از ذی

.مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار

اي بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات ـ تمکین در برابر دستور یا تقاضاي نقض الزامات قانونی در امور حرفه7
.انتظامی از درجه یک تا درجه سه

ام خدمات فنی و مهندسی بدون ـ تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هر نام براي انج8
.داشتن مدرك صالحیت مربوط، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه سه

ـ مراعات نکردن کامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسی همکاران مهندس خود اعم از شخص حقیقی 9
مؤسسه خود، به مجازات اي متعلق به دیگري به نام خود یا کارفرما یایا حقوقی و معرفی محصول کار حرفه

.انتظامی از درجه دو تا درجه پنج

اي خود در اختیار دیگري براي استفاده از آن به نام وي، به مجازات انتظامی از ـ قرار دادن محصول کار حرفه10
.درجه یک تا درجه سه

لیت اقتصادي یا ـ اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی متبوع خود به شخصی که به فعا11
.ورزد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا پنجمهندسی فریبکارانه یا غیردرستکارانه مبادرت می

هاي خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضاهاي ـ عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه12
.به مجازات انتظامی از درجه یک تا دوالکترونیک خود به نحوي که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود،

کهکند، ولو آنه میئیا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارااًهایی که انفراداف از امضاي نقشهـ استنک13
.الزحمه دریافت نکند، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دودر قبال آن حق



و مدارك الزم براي دریافت پروانه اشتغال به کار و تصاویر آنها یا اي ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه14
.استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش

ـ دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظایف 15
براي واگذاري کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آنها در امور فنی و اي یا براي گرفتن یا حرفه

.مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش

الزحمه بسیار نامتناسب با عرف رایج ـ سوءاستفاده از اضطرار یا عدم اطالع کارفرما براي گرفتن امتیاز یا حق16
.از وي به مجازات انتظامی از درجه یک تا سهبراي انجام خدمات مهندسی 

هاي ساختمانی و عمرانی، به مجازات هاي مرتبط با طرحـ تبانی در ارایه پیشنهاد قیمت در مناقصه و مزایده17
.از درجه چهار تا درجه شش

هاي توسل به راهها یااي خود یا دیگري یا تقلب در آزمونآمیز یا سابقه یا صالحیت حرفهـ ارایه مدارك تقلب18
اي یا احراز سمت یا جلب آرا در هرگونه انتخابات متقلبانه یا اظهارات خالف واقع براي کسب امتیاز شغلی و حرفه

) بند (ب) این ماده، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه 14مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (
.پنج

اي به موجب حکم قطعی قضایی، به مجازات انتظامی از فعالیت حرفهـ ورشکستگی به تقصیر و تقلب در19
.درجه دو تا درجه پنج

ها و سایر مراجع شهرداريـ مبادرت مأموران کلیه نهادهاي کنترل و بازرسی ساختمان ازجمله شاغالن در20
هاي شهرسازي طرحدار کنترل طراحی و بازرسی ساختمان وهاي عهدهصدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت

و ترافیکی به بیش از دو بار رد انطباق طراحی یا اجراي ساختمان با مدارك فنی بدون دلیل موجه و مستند یا 
اخطار نابجا به صاحبکاران یا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامی از 

.درجه دو تا درجه پنج

اي بدون قرارداد کتبی به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه اي یا خرید خدمات حرفهحرفهـ انجام کار 21
.دو

اي اخالق مهندسی نامه رفتار حرفهاي مذکور در نظامـ نقض سایر الزامات اخالق و شئون رفتار حرفه22
این ماده مجازاتی براي که در بندهاي دیگرمکرر) 2( ساختمان ابالغی وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده 

.ارتکاب به آنها تعیین نشده، به مجازات انتظامی درجه یک تا درجه دو



ـ استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکومیت انتظامی قطعی به عدم استفاده از آن، به مجازات 23
.انتظامی افزایش دوره محکومیت به دو برابر

میت انتظامی خود در مواردي که فقدان آن شرط انجام کار یا گرفتن امتیاز ـ اعالم نکردن یا کتمان محکو24
.اي است، به مجازات انتظامی درجه دو تا سه به عالوه سلب امتیاز کسب شده تا حدي که قابل سلب استحرفه

در ـ چنانچه اعضاي ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، این عضویت عامل مشدد مجازات 1تبصره
.نظر گرفته خواهد شد

تواند در مواردي که وقوع تخلف را ناشی از ضعف اطالعات و مهارت فنی متخلف یا ـ شوراي انتظامی می2تبصره
عدم آشنایی وي با ضوابط و مقررات تشخیص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا 

اي او را اه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صالحیت حرفهکارآموزي خاص در مدت معین و حداکثر شش م
.محدودتر کند

ي محکومیت انتظامی أه باشد استناد به آن براي صدور رـ در مواردي که تخلف داراي جنبه مجرمان3تبصره
.منوط به قطعیت حکم کیفري صادره از مراجع قضایی است

ی به تخلفات انتظامی در جریان وقوع جرم غیرقابل گذشت ـ چنانچه شوراهاي انتظامی در حین رسیدگ4تبصره
.قرار گیرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعالم نماید

ـ احکام محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد اعضاي سازمان استان که فاقد 5تبصره
شود و در زمان صدور یا به وزارت راه و شهرسازي اعالم میپروانه مذکور بوده یا اعتبار پروانه آنان منقضی شده

.شودتمدید پروانه اشتغال به کار اعمال می

ها و یا احکام صادره توسط ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آراي محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه6تبصره
یازمند رأي مثبت دو نماینده وزیر راه و وزارت راه و شهرسازي، وزیر راه و شهرسازي و یا رئیس جمهور است، ن

کننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان ءشهرسازي در شوراي انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضا
.اجرا خواهد بود

:آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 92ماده 
عهده ن آئین نامه بهای90ه مجازاتهاي مقرر در بندهاي مادتشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از 

.و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود شوراي انتظامی استان است



لف مجازات براي هر تخمرتکب دو یا چند تخلف شده باشد،رونده در صورتیکه متخلف در یک پ-1تبصره 
لیکن فقط مجازاتی که شدید تر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات هاي مذکور جداگانه تعیین می شود، 

همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعیین می شود .
) این آئین نامه تعیین می شود .90با رعایت تبصره ماده (،تکرار تخلف، مجازات مناسبدر صورت-2تبصره 
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