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 ،، آیین نامه های اجرایی منبعث از آن  1374نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  این دستور العمل به استناد قانون

به منظور نیل به و هیات مدیره سازمان همچنین مصوبات هیات چهار نفره استان  ،دستور العملهای وزارت راه و شهرسازی 

 اهداف مقرر در ماده یک تدوین گردید. 

 هدف –1ماده 

 . سطح استان هرمزگان درر و نحوه ارائه خدمات مهندسی تعیین ظرفیت اشتغال به کا

 تعاریف - 2ماده 

به معنی و تعریفی که در زیر برای هر یک  عبارتها ، واژه ها ، اصطالحات و اختصارات به کار رفته در این بخش به ترتیب الفبا

 ذکر شده  به کار گرفته شده اند:

و اصالحات بعدی  1375نون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه آیین نامه اجرایی : آیین نامه اجرایی قا-2-1

  .آن

تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان  ثبت قرارداد نظارت در سیستم سازماندوره نظارت : مدت زمانی که از تاریخ -2-2

 نجامد.توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می ا

شخص حقیقی یا حقوقی صاحب صالحیت که طرف قرارداد با کارفرما جهت ارائه خدمات  : طراح هماهنگ کننده-2-3

 مهندسی می باشد.

 .و اصالحات بعدی آن  1375قانون : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه  -2-4

 . آیین نامه اجرایی قانون 12گروه ساختمانی : گروه های ساختمانی موضوع ماده  -2-5

و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین مدت زمان نظارت : مدت زمانی که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان  -2-6

 می شود.

محاسبه ،  ، مقررات ملی ساختمان : مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی-2-7

هره برداری و نگهداری ساختمانها در جهت ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش ، صرفه اقتصادی ، حفاظت اجرا ، ب

 صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود. ،محیط زیست 

انی و تاسیساتی با نظارت : مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختم-2-8

ملی ساختمان و  تمشخصات مندرج در پروانه ساختمان ، نقشه ها ، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررا

 اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد.

 

 

 



 و شهرکهای صنعتيدرجه بندی شهرها  – 3ماده 

ن نوع و مالی ساکنین و همچنیتمکن  استان هرمزگان با توجه به شرایط خاص منطقه ، وضعیت تی درو شهرکهای صنع شهرها

 گروه درجه بندی می گردد.حجم ساخت و ساز ها به چهار

 کیششهرهای درجه یک: بندرعباس، قشم،  -3-1

 در لنگه، بندرکنگ، بندر خمیر، بن رودان سیریک ، جاسک ، شهر های درجه دو: بستک، پارسیان، حاجی آباد، میناب، -3-2

 . 2-3و 1-3شهر های درجه سه: کلیه شهر های استان به استثنای شهر های بند  -3-3

 شهرک های صنعتی: کلیه شهرک های صنعتی درسطح استان -3-4

/ص تاریخ 32-10114/96/1ارائه خدمات مهندسی در روستاهای سطح استان مطابق با تفاهم نامه شماره  تبصره یک :

 ان انجامــهرمزگاستان ان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ــفی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگ 22/6/96

 می گردد.  

 حوزه فعالیت -4ماده 

و ثبت ارائه خدمات  دستورالعملحوزه فعالیت که مبنای محاسبه ظرفیت اشتغال به کار اعضا مطابق با ماده پنج این 

 به شرح ذیل است : شدبا میمهندسی 

تا  1002)ماده بر اساس محل اقامت غالب شخص برای هر یک از شهرهای ماده سه حوزه فعالیت اشخاص حقیقی  -4-1

 لحاظ می گردد.قانون مدنی ( کتاب چهارم  1010

آن بر اساس مرکز عملیات حقوقی  اشخاص و دفاتر مهندسی طراحی ساختمانعضو ت اشخاص حقیقی حوزه فعالی -4-2

 دفتر یا شرکت لحاظ می گردد. ، همان حوزه فعالیت آنکتاب چهارم قانون مدنی (1010تا  1002شرکت )ماده 

 یدفتر نمایندگی در سطح استان می توانند اعضای تاسیس مشاور، در صورت ینی و یا مهندسشرکت های حقوق -دو تبصره

رفیت اشتغال به کار خدمات نظارت در حوزه دفترنمایندگی به از حوزه فعالیت دفتر نمایندگی نیز داشته باشند که مبنای ظ

شرکتهای حقوقی تاسیس دفاتر نمایندگی شرایط  العمل) مطابق با دستور.می باشدیت اعضای فعال در آن حوزه میزان ظرف

 ( استان در شهرستانهای

 دهد. می تواند حوزه فعالیت خود را تغییریک بار: هر شخص در طول سال صرفاَ  سهتبصره 

 رشته و پایهتعیین ظرفیت اشتغال به کار به تفکیک   – 5ماده 

تعیین ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقیقی با در نظر گرفتن ظرفیت اشتغال به کارمجاز تعیین شده در ظهر پروانه اشتغال 

 گردد.تعداد دارندگان صالحیت در رشته های مختلف مطابق جدول شماره یک تعیین می و  به کار اشخاص

 

 



 مندرج در ماده سهه کار در شهر های ظرفیت اشتغال ب –جدول شماره یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظرفیت اشتغال به کار مجاز تعداد کار مجاز پایه رشته

 معماری

 8000 10 سه

 12000 10 دو

 16000 10 یک

 20000 12 ارشد

 عمران

 8000 10 سه

 12000 10 دو

 16000 10 یک

 20000 12 ارشد 

تاسیسات 

 مکانیک 

 

 8000 10 سه

 12000 10 دو

 16000 10 یک

 20000 12 ارشد

 8000 10 سه 

 12000 10 دو تاسیسات برق

 16000 10 یک 

 20000 12 ارشد 

 24000 10 سه 

 36000 10 دو نقشه برداری

 48000 10 یک 

 60000 12 ارشد 



کار  ظرفیت اشتغال و تعداد درصد 50حداکثر تا  ،د ناظر به تعداد کافی در هر رشتهدر مناطق محروم و فاق -چهارتبصره 

 هیات چهارنفره استان ( 23/03/1396) مصوبه تاریخ افزایش می یابد.مجاز آن رشته 

 

 برای کلیه رشته ها و کلیه گروههای ساختماني ضرایب اعمال ظرفیت اشتغال به کار – 6ماده 

 تکرار مربوط به طراحي مجموعه های ساختماني ضرایب –جدول شماره دو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضریب تکرار دفعات تکرار ضریب تکرار دفعات تکرار

2 5/67 17 92/26 

3 52/54 18 44/26 

4 47/47 19 00/26 

5 89/42 20 60/25 

6 63/39 25 99/23 

7 16/37 30 84/22 

8 22/35 35 97/21 

9 64/33 40 29/21 

10 33/32 45 74//20 

11 22/31 50 28/20 

12 27/30 60 56/19 

13 42/29 70 02/19 

14 59/28 80 60/18 

15 03/28 90 27/18 

 00/18 بیشترو  100 45/27 16



 ضرایب تعداد کار – 7ماده 

 ) ببیست و پنج صدم ( 25/0با ضریب تعداد کار  ساختمان های گروه الف -7-1

 م(ده)پنج  5/0ا ضریب تعداد کار ب بساختمان های گروه  -7-2

 (کار )یک 0/1با ضریب تعداد کار  و د ساختمان های گروه ج -7-3

 .تعداد کار منظور نمی گردده اولیه ارائه خدمات نماید ساختمانهای توسعه بنا که خدمات دهنددر  -7-4

 گردد. میمنظور خدمات دهنده تعداد کار  درظرفیت اشتغال و 25/0با ضریب های شهرک های صنعتی  ساختمان -7-5

: پذیرش نظارت و طراحی ساختمان های واقع در شهرک های صنعتی استان بر اساس تفاهم نامه فی مابین  پنجتبصره 

 می باشد .و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی سازمان نظام مهندسی کشور 

 اقد نظارت تاسیسات می باشند .قرارداد های نظارت مختص شهرک های صنعتی ف : دفترچه  ششتبصره 

 وزارت راه و شهرسازی معاون محترم مسکن و ساختمان 15/10/1397تاریخ  430/120474:  بخشنامه شماره  هفتتبصره 

توسط  متر مربع ( 400) با زیر بنای حداکثر تا  مالک عمل در خصوص پذیرش طراحی و نظارت ساختمانهای گروه الف

 کار در رشته های معماری ، عمران ، مکانیک و برق می باشد .ه ه اشتغال باشخاص حقیقی دارنده پروان

 تعیین حدود صالحیت  – 8ماده 

های مهندسی در بخش برای تعیین فعالیت نون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ن نامه اجرایی قاییآ 12بر اساس ماده 

 ند.، ساختمان ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوساختمان

  متر مربع 600یا حداکثر زیر بنای شالوده طبقه ارتفاع از روی  2تا  1 : گروه الف ، مقیاس کاربری محله -8-1

 متر مربع 2000زیر بنای  شالوده یا حداکثرطبقه ارتفاع از روی  5تا  3 : ناحیهگروه ب با مقیاس کاربری  -8-2

 متر مربع 5000از روی شالوده یا حداکثر زیر بنای طبقه 10تا  6:  گروه ج با مقیاس کاربری منطقه -8-3

 متر مربع 5000بیش از زیر بنای  از روی شالوده یا  طبقه  10بیش از  : با مقیاس کاربری شهر دگروه  -8-4

محاسبه حق الزحمه خدمات نحوه و به تبع آن  انها در ساختمپیچیدگی و حجم کار  گروه ساختمانی، تعیینتبصره هشت : 

 سنجیده می شود.  یا طبقه ) هر کدام که تعیین کننده گروه ساختمانی باالتر باشد (ی پروژه سطح زیر بنا مبنایبر  ،مهندسی

سه به شرح جداول ذیل می  و دو در شهر های درجه یک ، طبقه بندی صالحیت برای هر یک از گروه های ساختمانی -8-5

 باشد.

کافی وجود پروانه اشتغال به تعداد  : در محل هایی که طراحان ،ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای نه تبصره

آئین نامه اجرایی قانون  12ماده  2و  1نداشته باشد هیات چهار نفره با پیشنهاد سازمان استان ،در چهار چوب تبصره های 

 تصمیم گیری خواهند نمود. 



در شهر های درجه یک، دو و سه طراحيطبقه بندی صالحیت  – سهجدول شماره   

 

طبقه بندی صالحیت نظارت در شهر های درجه یک، دو و سه – چهارجدول شماره   

 

 

 

 

 سازه انجام محاسبات طرح معماریتهیه  گروه  خدمات
 تهیه طرح

 تاسیسات مکانیک

 تهیه طرح

 تاسیسات برق

 الف
یا  3ایه پمهندس معمار 

 باالتر

 3مهندس عمران پایه 

 یا باالتر

مهندس مکانیک یا مهندس 

 یا باالتر  3 برق پایه

مهندس برق یا مهندس 

 باالتر یا 3مکانیک پایه 

 ب
یا  2مهندس معمار پایه 

 باالتر

 2مهندس عمران پایه 

 االتریا ب

مهندس مکانیک یا مندس 

 یا باالتر 2 برق پایه 

مهندس برق یا مهندس 

 یا باالتر 2 مکانیک پایه

 ج
 1مهندس معمار پایه 

 یا باالتر

 1مهندس عمران پایه 

 یا باالتر

مهندس مکانیک یا مهندس 

 یا باالتر 1برق پایه 

مهندس برق یا مهندس 

 باالتریا  1مکانیک پایه 

 د
 1یه مهندس معمار پا

 یا باالتر

 1مهندس عمران پایه 

 یا باالتر

 1مهندس مکانیک پایه 

 یا باالتر

 1مهندس برق پایه 

 یا باالتر

 گروه خدمات
نظارت بر طرح 

 معماری
 نظارت بر اجرای سازه

 طرح نظارت بر

 تاسیسات مکانیکي

 رت بر طرحنظا

 برقيتاسیسات 

 الف
مهندس معمار یا مهندس 

 یا باالتر 3عمران پایه

مهندس عمران یا مهندس 

 یا باالتر 3معمارپایه 

 یا مهندس مکانیک مهندس 

 یا باالتر 3پایه  برق 

یا مهندس  برقمهندس 

 یا باالتر 3پایه مکانیک 

 ب
مهندس معمار یا مهندس 

 یا باالتر 3پایه عمران 

مران یا مهندس مهندس ع

 یا باالتر 3معمار پایه 

یا مهندس  مکانیک مهندس

 یا باالتر 3پایه  برق

یا مهندس  برقمهندس 

 یا باالتر 3پایه مکانیک 

 ج
مهندس معمار یا مهندس 

 یا باالتر 2عمران پایه 

مهندس عمران یا مهندس 

 یا باالتر 2معمار پایه 

یا  2 مهندس  مکانیک پایه

 باالتر
 یا باالتر 2ایه مهندس برق پ

 د
 1مهندس معمار پایه 

 یا باالتر

 1مهندس عمران پایه 

 یا   باالتر

 1پایه  مکانیک مهندس 

 یا باالتر

 1پایه  برق  مهندس

 یا باالتر



 

رشته نقشه برداری در شهرستان بندرعباسطبقه بندی صالحیت نظارت  –پنج جدول شماره   

 

 طبقه و باالتر الزامی می باشد. 8ارائه خدمات نظارت نقشه برداری صرفاً در مرکز استان و برای ساختمانهای  – دهتبصره 

 

 دوم مقررات ملي ساختمان مبحث 5-3-5شرایط اعمال ضریب موضوع بند  – 9 ماده

مبحث مورد اشاره خارج  29-1 بند مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اشخاصی که مطابق با تعریف 5-3-5با استناد به بند 

، شاغل تمام وقت نباشند ، با ارائه مدارک طبق جدول شماره هفت می  33از کارهای ساختمانی مربوط به شیوه نامه ماده 

یت اشتغال به کار و تعداد کار استفاده نمایند ، ضریب مربوط در کلیه پایه ها یین شده برای افزایش ظرفتوانند از ضریب تع

 تعیین میگردد. 50%

به  ،شاغل تمام وقت :شخصی که در بخشهای دولتی یا خصوصی یا موسسات و نهادهای عمومی به لحاظ اشتغال 29-1ماده   

 بیمه شده باشد.  یوه نامه از سوی کارفرماکار دیگری غیر از مشاغل مربوط به این ش

 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 5-3-5شرایط و مدارک احراز ضریب بند  –ششول شماره جد                        

 مدارک نوع عضویت دیفر

 اشخاص حقیقی 1     

 

ه خویش بیم سابقه فرم خوداظهاری شاغل تمام وقت به تایید دفتر اسناد رسمی به انضمام

ساختمان محل عضویت  طراحی مهندسی دفتر از بیمه سابقه یا و بیمه فرما، بدون سابقه

 به مدت حداقل سه ماه پیش از درخواست تمام وقتی

 اشخاص حقوقی 3     

 

بیمه از  سابقه انضمام به فرم خوداظهاری شاغل تمام وقت به تایید دفتراسناد رسمی

 ست تمام وقتیاقل سه ماه پیش از درخواتشکل حقوقی محل عضویت به مدت حد

 

در صورت تغییر ماهیت از حقیقی به  ،اشخاص حقیقی و یا حقوقی که تمام وقتی آنها احراز گردیدهبرای :  یازدهتبصره 

 تا امکان استفاده از شدهاحراز  حقوقی و یا بالعکس و یا جابه جایی از یک تشکل حقوقی به تشکل دیگر، شرایط فوق باید مجدداً

 .م گرددضریب تمام وقتی فراه

 نظارت بر اجرای سازه گروه خدمات

 مهندس نقشه بردار پایه سه و باالتر ج

 مهندس نقشه بردار پایه دو و باالتر د



 

اشخاص حقیقی و یا حقوقی با تکمیل فرم خوداظهاری، در صورت احراز شرایط فوق الذکر در مرحله اول :  دوازدهتبصره 

 این که گردیده وقتی تمام ضریب  %25  مشمول و در مرحله دوم پس از سه ماه تداوم در شرایط مذکور، مجدداً 25%

 .بود دخواه %50 حداکثر میزان

افرادی که در زمان درخواست حداقل به مدت شش ماه حائز شرایط ذکر شده باشند در همان مرحله اول :  سیزدهتبصره 

 .باشند می  %50ه میزان ب تمام وقتی ضریب حداکثر  مشمول استفاده از

 

قانون  33نامه اجرایی ماده از آیین  5-3-6و  5-3-5بندموضوع  یاستمرار استفاده از ظرفیت تمام وقته:  چهاردتبصره 

کنترل می  به صورت مرحله ایو این مهم نظام مهندسی و کنترل ساختمان منوط به حسن انجام تعهد تمام وقتی می باشد 

  گردد.

اجتماعی و یا اداره کل خدمات درمانی استعالم می  تامیناز سازمان نمی نمایند که بیمه نامه ارائه  اعضاییسابقه بیمه  -9-1

 د.گرد

استفاده  9توانند از ضریب بند  می تعهدبا تکمیل فرم  صرفاَ و دنه ندارتگی نیاز به سابقه بیمسئه حکم بازنشبا ارا اعضا -9-2

 نمایند.

 که بیمه اعضا از دو محل ارائه گردد مشمول ضریب فوق نمی گردد.یدر صورت :دهپانز  هتبصر

به سازمان ارائه واحد عضویت و پروانه اشتغال شخصا و با حضور در   را و بیمه تعهدمدارک  داعضا بای:  دهشانزتبصره 

 نمایند.

 

 اشخاص حقوقي ونحوه فعالیت دفاتر مهندسي طراحي ساختمان  – 11ماده 

 طراحي -11-1

می توانند خدمات طراحی یا محاسبه خود را در  مهندسان رشته های هفتگانه که دارای صالحیت طراحی می باشند -11-1-1

دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا یت در عضوبه صورت حقیقی و یا با پروانه اشتغال به کار صالحیت درج شده در  حدود

 ارائه نمایند.راه و شهر سازی  وزارتمشاور دارای مجوز از  ینطراح و یا مهندسحقوقی  شرکت های 

عقد قرارداد مشاور طراح موظف به  ینمهندس شرکتهای حقوقی وکلیه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ،  -11-1-2

 طراحی ساختمان با صاحبان کار بوده و باید مطابق گردش کار تهیه نقشه های ساختمانی نسبت به ارائه آن اقدام نماید.

مسئولیت هماهنگی با سایر مهندسان رشته های مختلف جهت تهیه کلیه نقشه ها اعم از معماری، سازه ، تاسیسات  -11-1-3

 طراح هماهنگ کننده می باشد.ه تاسیسات برقی بر عهدمکانیکی و 

مبحث دوم مفاد مندرج در اد مو ، بر اساسظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی در هر رشتهنحوه محاسبه :  چهاردهتبصره 

 ابالغیه ها و دستورالعملهای ارسالی از وزارت راه و شهرسازی می باشد. مقررات ملی ساختمان و 



 

از حداکثر ظرفیت ستفاده شده در بخش طراحی و نظارت نمی تواند بیش ع ظرفیت و تعداد کار ا: مجمو دهفهه تبصر

 مجاز جدول شماره یک باشد.

 

 نظارت -11-2

 اعضای حقیقی صرفاَ می توانند در محل حوزه فعالیت خود خدمات مهندسی در بخش نظارت ارئه نمایند. -11-2-1

 ارائه نمایند. را در حدود صالحیتت خود خدمات نظارت توانند در حوزه فعالی کلیه کاردان های فنی  صرفاَ می -11-2-2

اشخاص حقوقی می توانند پس از تاسیس دفتر نمایندگی شرکت بر اساس دستور العمل های سازمان ، در شهر  -11-2-3

 مورد تقاضا به ارائه خدمات نظارت اقدام نماید.

 

 سایر -12 ماده

اص حقوقی ، مدیر عامل معمار و برای اشخسان عمران یا مهندس ای اشخاص حقیقی مهندبرناظر هماهنگ کننده  -12-1

 می باشد.را تعهد نموده اند شرکت که نظارت بر اجرای طرح سازه 

مندرج در دستورالعمل ضوابط پذیرش و قراردادهای نظارت بر اساس  نقشه ها و قراردادهای نظارت  پذیرش  -12-2

  گردد. سایت سازمان انجام می

از اتمام  ظرفیت اشتغال به کار برای کارهای طراحی در اول فروردین هر سال و برای کارهای نظارت پس آزادسازی-12-3

 انجام می گردد.ارائه گزارش مرحله پنجم )پایان کار( مدت قرارداد و یا با 

وزه های پر راه و شهرسازی وزیرمعاون محترم  27/09/1400تاریخ  صادره 400/125999مطابق بخشنامه شماره  -12-4

ندسی رایگان از سوی در صورت ارائه خدمات مهدرمانگاهها ، اماکن خیریه و مسکن محرومان  مدارس ، مساجد،ساختمانهای 

 منظور نمی گردد. اعم از زیر بنا و تعداد کار کار ظرفیت اشتغال به،درمهندسان 


