
 ساختمان كنترل و يمهندس نظام قانون يياجرا نامه نيآئ

 ساختمان كنترل و نظارت: چهارم فصل

 و ساختمانها يتمام ياجرا و يطراح در ساختمان يمل مقررات و ضوابط ياجرا بر هيعال نظارت تيمسئول ـ33 ماده
 عهده بر است، يالزام آنها مورد در مزبور مقررات و ضوابط ياجرا كه يشهر عمران و يشهركساز و يشهرساز يطرحها
 خواهد جامعه افراد به را الزم يهايآگاه ها، هياطالع و هياعالم انتشار با مذكور وزارت و است يشهرساز و مسكن وزارت

 .داد

 به پاسخ متن و يساختمان يها پروانه متن و نيزم كيتفك يها نقشه هيدييتأ متن در موظفند هايشهردار ـ34 ماده
 نام شامل كه را يهاد و يليتفص جامع، يطرحها مصوبات مشخصات ،ياراض تراكم و يكاربر درباره استعالم هرگونه
 .ندينما ذكر است يقانون هيابالغ خيتار و شماره و بيتصو خيتار كننده، بيتصو مرجع

 كي ،يياجرا اتيعمل شروع روز نينخست از موظفند كننديم ساختمان احداث به اقدام كه يانيكارفرما و مالكان ـ35 ماده
 ساختمان ياجرا مدت تمام در را، ساختمان پروانه از نسخه كي و يشهردار مهر به شده ممهور ساختمان نقشه از نسخه

 .شود گذاشته آنها ارياخت در ساختمان كنترل مأموران مراجعه صورت در تا ندينما ينگهدار كارگاه محل در

 تخلف با كه مورد هر در تواننديم يردولتيغ و يدولت يدستگاهها و سازمانها و يحقوق و يقيحق اشخاص هيكل ـ36 ماده
 را خود اطالعات با تيشكا دهند،يم ساختمان يمل مقررات و يشهرساز مقررات و ضوابط از تخلف احتمال اي شده مواجه

 .ندينما ميتسل اي ارسال استان در يشهرساز و مسكن سازمان و تهران در يشهرساز و مسكن وزارت به

 ،يا نمونه كنترل صورت به راساً را ساختمانها استان، يشهرساز و مسكن سازمان اي يشهرساز و مسكن وزارت ـ37 ماده
 مذكور مقررات از تخلف احراز صورت در دهد،يم قرار يبازرس و يدگيرس مورد تيشكا افتيدر از پس اي يمورد و سرزده

 كار ادامه از يريجلوگ اي اصالح دستور مستندات، و ليدال ذكر با فصل، نيا در مندرج مواد و قانون) 35( و) 34( مواد در
 .دينمايم ابالغ ربطيذ نظارت مسئول مهندس و يساختمان پروانه صدور مراجع و هايشهردار به را

 صورت در موظفند) 34( مـاده در شده ادي اشخاص و مراجع قانون،) 35( ماده موضوع نظارت اعمال منظور به ـ38 ماده
 يصورت در و دهند قرار يشهرساز و مسكن وزارت ارياخت در را الزم يفن يها نقشه و اطالعات مورد حسب درخواست،

 مهندس به را كار ادامه از يريجلوگ اي اصالح دستور مستندات و ليدال ذكر با دينما برخورد يتخلف به شده ادي وزارت كه
 ياجرا در. است يريگيپ قابل موضوع تخلف، رفع تا و دينما ابالغ ربطيذ يساختمان پروانه صدور مرجع و نظارت مسئول

 .باشنديم يهمكار به موظف ربطيذ مراجع هيكل فهيوظ نيا



 كه ييمحلها در يشهردار و استان يمهندس نظام يهايهمكار با است موظف استان يشهرساز و مسكن سازمان ـ39 ماده
 و يطراح نهيزم در) پيت( همسان يطرحها هيته به نسبت قانون) 36( ماده ياجرا در باشند،ينم قانون) 4( ماده مشمول

 اساس بر يمتقاض چنانچه و دهنديم قرار انيمتقاض ارياخت در را مذكور ينقشهها هايشهردار. دينما اقدام ساختمان ياجرا
 و صادر را يساختمان پروانه مقررات، ريسا تيرعا با موظفند هايشهردار د،يبنما ساختمان پروانه درخواست همسان، نقشه
 .ندينما نظارت اعمال رأساً

 يمهندس در كنترل ستميس اصالح و يمهندس نظام توسعه يبرا ازيموردن قاتيتحق و مطالعات منظور به ـ40 ماده
 از ساختمان يمهندس يفيك ارتقاء و يمحل اتيمقتض و امكانات با متناسب كشور، سطح در آن گسترش و ساختمان

 يها برنامه نيتدو و يياجرا و يادار ساختار و روشها اصالح ،يقانون يها ننامهيآئ نيتدو ن،يقوان اصالح شنهاديپ قيطر
 "ساختمان كنترل و يمهندس نظام توسعه يشورا" عنوان تحت عضو) 7( از مركب ييشورا مختلف، سطوح در يآموزش

 و انتخاب يشهرساز و مسكن ريوز توسط مذكور يشورا سيرئ و اعضا. شوديم ليتشك يشهرساز و مسكن وزارت در
 .شوديم ليتشك يشهرساز و مسكن وزارت در مذكور يشورا رخانهيدب


