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  بسمه تعالی
  

  نظام نامه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 چهارمحال وبختیاري در شهر ها ومناطق استان

  

  : مقدمه 
مـه  آئـین نا  73مـاده   30قانون نظـام مهندسـی وکنتـرل سـاختمان و بنـد       14و 8به استناد مواد   

ــدگی     ــه دفاترنماین ــام نام ــدوین نظ ــدگی وت ــیس دفاترنماین ــاره ،تاس ــورد اش ــانون م ــی ق اجرائ
اهداف پیش بینی شـده در قـانون ، آئـین نامـه اجرائـی آن تشـکیل تـا نسـبت         خود،جهت نیل به 

آئـین نامـه فـوق الـذکر از طـرف هیـات مـدیره سـازمان بـه دفـاتر            76به اموري که طبـق مـاده   
  .ر گردد نمایندگی تفویض اختیا

  تعاریف : بخش یک 
   در این نظام نامه معنی کلمات وعبارات به شرح زیر می باشد :1ماده 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاري  :سازمان  -1-1
  قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان  :قانون  -1-2
  آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان  :آئین نامه اجرائی قانون  -1-3
  هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاري  :هیات مدیره سازمان  -4- 1
شـوراي انتظــامی سـازمان نظـام مهندسـی ســاختمان اسـتان چهـار محــال        :شـوراي انتظـامی   -1-5

  بختیاري 
دفترنماینـدگی شـهري کـه درآن دفترنماینـدگی تاسـیس مـی       هیات رئیسـه  :هیات رئیسه دفتر-1-6

  .گردد
حـداقل بـه    سـهمیه سـالیانه خـویش را   % 60به عضوي گفته می شـود کـه حـداقل     :عضو دفتر -1-7

  . در آن دفتر نمایندگی استفاده نماید  توالیمسال  2مدت 
تـا سـقف    به مهندسی گفته می شود کـه عضـو دفتـر دیگـر بـوده و طبـق ضـوابط        :میهمـان   -1-8

  .    انتقال دهد  2سهمیه سالیانه خود را به دفتر نمایندگی درجه % 40
  شرایط تاسیس دفاتر نمایندگی ساختار سازمانی ومحدوده جغرافیایی آن دفاتر : بخش دوم 



 ٢ 

در هر یک از شـهرها وشهرسـتانها ومنـاطق اسـتان حسـب نیـاز هیـات مـدیره سـازمان           -2ماده 
،دفاتر نمایندگی تشکیل می گردد که هـدف ، ارائـه خـدمات مهندسـی بـه آن شـهر وشهرسـتانها        
وگسترش فرهنگ سـاخت و سـاز اصـولی وفنـی در اجـراي قـانون و آئـین نامـه اجرائـی قـانون           

  .د ورعایت مقررات ملی ساختمان می باش
براي تشکیل دفاتر وجود تعـداد حـداقلی از مهندسـین عضـو سـازمان کـه داراي پروانـه         -3ماده 

اشتغال به کار مهندسی در رشته هاي اصلی و مـرتبط بـا آن در رشـته هـاي هفـت گانـه و تعریـف        
وبر اساس تعـداد اعضـا بـه دفـاتر نماینـدگی درجـه یـک ودرجـه         بوده شده در این نظام نامه الزم 

  .م بندي می شوند دو تقسی
بـه اینکـه حـداقل    منـوط  ( هر عضو می تواند فقط عضو یکـی از دفـاتر نماینـدگی باشـد      .1تبصره 

  . )در آن دفتر نمایندگی باشد  سال 2حداقل به مدت و سهمیه سالیانه% 60
و همـاهنگی  (سـهمیه سـالیانه را بـا همـاهنگی سـازمان اسـتان       % 40توانند تا اعضاء می  .2تبصره 
  .استفاده نمایند  2بصورت میهمان در یکی از دفاتر نمایندگی درجه )و مقصد مبداء 

  :شرایط عضویت در دفاتر نمایندگی -4ماده 

در آن شهرسـتان   ıدر شهرسـتان مقـیم ویـا متولـد شهرسـتان باشـد        ıعضویت سازمان  -4-1
 . داراي پروانه اشتغال به کار معتبر باشد ). شاغل باشد(مشغول به کار باشد 

ــه    -4-2 ــد ب ــازمان میتوانن ــرف س ــدومعرفی ازط ــدگی باتایی ــویت دردفاترنماین ــیان عض متقاض
  )سال متوالی 2حداقل بمدت (.عضویت دفتردر آیند

نفـر مهنـدس داراي پروانـه اشـتغال بـه       40شـامل حـداقل   : دفتر نمایندگی درجـه یـک    -5ماده 
( حـداقل سـه نفـر    معمـاري  کار سازمان می باشد کـه از رشـته هـاي عمـران ، بـرق ، مکانیـک و       

 .  و از بقیه رشته ها نیز بر حسب نیاز تامین نیرو نماید  )محاسب و ناظر

ــاده  ــه  – 6م ــدگی درج ــر نماین ــداقل:  2دفت ــامل ح ــر  20ش ــدس داراي منف ــتغالهن ــه اش               پروان
محاسـب و  (عمـران ، بـرق و مکانیـک حـداقل یـک نفـر       که از رشته هاي .  می باشدسازمان کاره ب

  . و از رشته معماري در صورت نیاز بصورت میهمان تامین نیرو نماید )ناظر
 -در شهرهائی که امکان تشـکیل دفـاتر نماینـدگی درجـه یـک و درجـه دو وجـود نـدارد         -7ماده

یتواننـد بـا اخـذ    با توجه بـه در خواسـت و تمایل،مهندسـین داراي پروانـه اشـتغال بکـارمعتبر م      
الیــت ســازي درآن شــهر هــا بــه فعشهرو همجــوزدفترطراحی وخــدمات مهندســی ازاداره کــل را

نمایندگی سـازمان نمـی باشـند وبنـام دفـاتر طراحـی مـرتبط        دفاتر،این دفاتر. مهندسی بپردازند



 ٣ 

 آنهـا در نزدیکتـرین دفتـر نماینـدگی    ... امـور مـالی و  ıانجام اموري از قبیل کنتـرل نقشـه    و بوده
  .درجه یک یا دو همجوار آنها صورت می گیرد

در اینگونه دفاتر حداقل یک طراح سـازه و یـک نـاظر سـازه بایـد وجـود داشـته باشـد و         : 1تبصره
  . رشته هاي تاسیسات و معماري را با استفاده از عضو میهمان تامین نماید 

کتبـی داوطلبـین بـه    جهت تاسیس دفاتر نمایندگی ارائـه مـدارك مـورد نیـاز و تقاضـاي       :2تبصره
  .سازمان جهت  تصویب الزامی است

  تشکیالت دفاتر نمایندگی: بخش سوم
بعهـده هیئـت رئیسـه دفـاتر     و درجـه دو   لیت اداره دفـاتر نماینـدگی درجـه یـک    مسئو -8ماده 

که از طریـق انتخابـات و بـه مـدت سـه سـال توسـط هیئـت اجرائـی و نظـارت سـازمان            میباشد 
  .منتخبین  و با صدور حکم از طرف سازمان محول می گرددو از بین  انتخاب گردیده 

و از نفـره بـوده    3جـه دو ،  نفـر و در  5ر نماینـدگی درجـه یـک ،    اعضاء هیئت رئیسه دفـات  -8-1
جهـت صـدور حکـم بـه هیئـت مـدیره        وي را بین خود یک نفر به عنوان مسئول انتخاب نمـوده و 

، توسـط رئـیس سـازمان بـراي     سازمان استان معرفی می نماینـد و پـس از تائیـد هیئـت مـدیره      
هیئـت رئیسـه از بـین خـود یـک نفـر خزانـه دار و یـک         . نامبرده حکم مسئولیت صادر می گردد 

  . نفر مسئول کنترل سهمیه انتخاب و معرفی می نمایند 
سـه نفـر هیـات رئیسـه رسـمیت       بـا حضـور حـداقل   ت رئیسـه دفتر جلسات هیئتشکیل -8-1-1

  .می یابد
همزمـان بــا دوره  (انتخـاب اعضــاء هیئـت رئیســه دفـاتر نماینــدگی بـه مــدت سـه ســال       -8-2

بوده ولی مسـئول دفتـر نماینـدگی بـه مـدت یـک سـال انتصـاب         ) خدمت هیئت مدیره سازمان 
  .گردیده و انتخاب مجدد وي بالمانع است 

مصوبات جلسات هیـات رئیسـه دفتربـا راي اکثریـت حاضـرین درجلسـه و پـس از ارسـال         :تبصره
مـی کننـد   به سازمان و عدم مغایرت با قوانین موجود و تائید هیـات مـدیره قابلیـت اجرائـی پیـدا      

.  
  شرایط عضویت در هیئت رئیسه دفتر عبارتست از  -9ماده

  )یا نظارت طراحی( 2و یا پایه ) رتو نظا طراحی( 3داشتن پروانه اشتغال معتبر پایه -9-1
  در همان محلسال سابقه فعالیت حرفه اي  2حداقل داراي -9-1-1
  عضویت در دفتر نمایندگی-9-2



 ٤ 

  نداشتن پیشینه کیفري-9-3
  نداشتن فساد اخالقی و اعتیاد-9-4
شـوراي انتظـامی   در)سـال قبـل ازنـامزدي   5از(وبـاالتر 3نداشتن محکومیت انتظامی ازدرجـه -9-5

  استان
  قبول و تعهد عمل به نظام نامه اداره دفاتر  -9-6
بازرسـان اصـلی ، شـوراي انتظـامی و اعضـاي      ( عدم عضویت متقاضیان در ارکـان سـازمان   -9-7

  )اصلی هیئت مدیره 
بازرسین دفاترنماینـدگی همـان بازرسـین سـازمان اسـتان یـا نماینـده آنهـا میباشـدکه          -10ماده 

ــدیهی اســت مســئولیت نهــائی بعهــده بازرســین .خواهدشــدرســمابه دفترنماینــدگی معرفــی  ب
  .میباشد استان سازمان

خزانه دار هیات رئیسه دفتـر مطـابق بـا قـوانین و مقـررات مربوطـه زیـر نظـر خزانـه دار           -11ماده
  .سازمان استان انجام مسئولیت می نماید

  :تر نمایندگیاتشکیالت دف -12ماده
ـ عهده مبراداره امورجاري دفاتر نمایندگی  -12-1 لیت امـور مـالی بـر عهـده     و مسـئو ئول دفتـر س

کنتـرل هـاي الزم در خصـوص سـهمیه و عملکـرد اعضـاء بـر عهـده مسـئول کنتـرل           خزانه دارو
  . باشدمیسهمیه 

موظـف اسـت قبـل از انجـام هـر گونـه هزینـه بـا خزانـه دار          خزانه دار دفتـر نماینـدگی    -12-2
و چگــونگی .سـازمان در چهـار چـوب مصـوبات و قـوانین همـاهنگی و مجـوز الزم را اخـذ نمایـد         

  .انجام امور مالی در بخش پنجم به تفصیل آمده است 
در شهرهایی کـه دفتـر نماینـدگی درجـه دو تشـکیل میگـردد و داراي فقـط یـک دفتـر          -12-3

خدمات مهندسی مـی باشـد مـی تواننـد محـل دفترطراحـی و دفتـر نماینـدگی یکـی          طراحی و 
. باشــد و در غیــر اینصــورت دفتــر نماینــدگی بایــد درمحــل مســتقلی در آن شــهر ایجــاد شــود

چگــونگی پرداخــت هزینــه هــاي دفاترمشــترك طراحــی نماینــدگی در آئــین نامــه مــالی دفتــر 
  . خواهد شد مربوطه از طرف هیات مدیره سازمان تصمیم گیري 

در صورتیکه در دفاتر نمایندگی نیـاز بـه طراحـی یـا نظـارت بـیش از میـزان سـهمیه یـا           -13ماده
صالحیت و تخصص اعضاء خـود داشـته باشـد ایـن امـر بـا در خواسـت کتبـی مسـئول دفتـر و           

  .صورت می پذیرداستان معرفی کتبی مهندس مورد نیاز از طرف سازمان 



 ٥ 

تشـویق و ترغیـب مهندسـین جهـت ارائـه خـدمات در دفـاتر        سازمان می توانـد جهـت    -13-1
تشـویقی ســهمیه بـه صــورت   10% ســهمیه و بـا افــزایش  % 40را بــه میـزان   2نماینـدگی در جـه   

  .قطعی و غیرقابل بر گشت در یک سال کاري به آن دفتر نمایندگی انتقال دهد
  :وظایف هیات رئیسه یا مسئو لین دفاتر نمایندگی: بخش چهارم

وظائف هیات رئیسه یا مسئول دفاتر نماینـدگی بـه شـرح ذیـل از طـرف سـازمان اسـتان         -14ماده
  .محول میگردد

نصــب تابلواختصاصــی بنــام دفتــر نماینــدگی شــهر مربوطــه در محــل اســتقرار         -14-1
  دفترنمایندگی با فرمت و ابعاد ابالغی از طرف سازمان

، خزانــه دار و مــدیران امــور اجــراي مصــوبات ابالغــی ســازمان و همکــاري  بــا بازرســان -14-2
  ذیربط سازمان درامور فعالیتها و وظایف قانونی محوله

نظارت بر حسن اجـراي امـور مـالی و اداري دفتـر نماینـدگی بـر اسـاس مصـوبات هیـات           -14-3
  مدیره سازمان 

  کنترل حضور و غیاب کارکنان  -14-3-1
ــه بررســی و تائیــد برگهــاي مرخصــی کارکنــان و ماموریــت آ  -14-3-2 نهــا جهــت انجــام بهین

  امورات روزمره دفتر نمایندگی
  نظارت بر فعالیتهاي حسابداري دفتر نمایندگی -14-3-3
  بررسی تراز هاي مالی تهیه شده توسط حسابداري -14-3-4
تهیه بودجه پیشنهادي سال آتی با کمـک حسـابداري بـر اسـاس دسـتور العمـل هـاي         -14-3-5

  دار سازمانابالغی سازمان با هماهنگی خزانه 
  هماهنگی الزم  و همکاري با خزانه دار سازمان -14-3-6
  بررسی عملکرد بودجه اي دفتر و تعین میزان انحراف از بودجه مصوب -14-3-7
کنترل نقشه هاي ارائه شـده توسـط اعضـاء دفتـر نماینـدگی مطـابق بـا مقـررات ملـی و           -14-4

   و نظارت بر عملکرد گروه هاي کنترل نقشه ضوابط فنی
در صورت نبود نیروي الزم جهـت تشـکیل کمیتـه کنتـرل نقشـه در دفـاتر نماینـدگی         -14-4-1

درجه دو امر کنترل نقشه بـه نزدیکتـرین دفتـر نماینـدگی درجـه یـک یـا سـازمان محـول مـی           
  .گردد



 ٦ 

ارائه پیشنهاد تعیین تعرفه خـدمات مهندسـی بـه سـازمان بـر اسـاس وضـعیت منطقـه و          -14-5
  اخذ مصوبه

ترل سهمیه و ظرفیتهاي اشـتغال اسـتفاده شـده مطـابق قـانون و مبحـث دوم مقـررات        کن -14-6
  الصاق کوپن در دفاتر نمایندگی  کنترل ملی و براساس ظرفیتهاي ابالغی سازمان و

  )ویژه دفاتر نمایندگی درجه یک(تشکیل گروههاي تخصصی فرعی مورد نیاز  -14-7
  مهندسی اعضاء دفتر نمایندگینظارت بر حسن اجراي ارائه خدمات  -14-8
پیش بینی به کار گیري کارکنـان پـاره وقـت یـا تمـام وقـت جهـت انجـام امـور اجرائـی            -14-9

  دفتر نمایندگی پس از اخذ موافقت سازمان
 ارائـه گــزارش عملکـرد ماهانــه در زمینـه هــاي مختلـف بــه سـازمان از عملکــرد مــالی،      -14-10

  جامع و عدم انحراف از بودجه مصوب ، صورت جلسات و غیره به صورتفعالیتها
 نمایندگی به سازمان استان به صورتفیتهاي اشتغال استفاده شده اعضاءدفتراعالم ظر -14-11

  ماهیانه  
  همکاري با مراجع قانونی در حوزه فعالیت دفتربه هنگام بروز حوادث غیر مترقبه  -14-12
ــ  -14-13 ــا ح ــا ســابقه ب داقل ســه عضــو جهــت بررســی ایجــاد شــوراي داوري از مهندســین ب

شکایات واصله از عملکرد مهندسین ، در صـورت عـدم توافقـات الزم و پـابر جـا بـودن شـکوائیه        
موضوع همراه با اظهـار نظـر شـوراي داوري و دفتـر نماینـدگی جهـت طـرح درشـوراي انتظـامی          

  )  1ویژه دفاتر نمایندگی درجه ( استان به سازمان ارسال گردد 
مکاتبات مراجـع حقـوقی و قضـائی واصـله بـه دفتـر نماینـدگی بـه هیئـت           انعکاس کلیه-14-14

  مدیره سازمان 
14-15 ı          انجام مکاتبات بـا شـهرداري مربوطـه در خصـوص پیگیـري مسـائل روز مـره و فعالیـت

  نظارت مهندسین در محدوده فعالیت دفتر نمایندگی و ارسال رونوشت آن به سازمان
ــام مکاتبــات بادســتگاه -14-15-1 هاي اســتانی، شهرســتانی و شــوراي انتظــامی ســازمان و  انج

موارد احتمـالی شهرسـتانی کـه داراي مسـئولیت حقـوقی ومـالی اسـت تنهـااز طریـق سـازمان           
  استان صورت می گیرد 

و ارسال ) 1در جهوماهی دوبار  2جه درماهی یکبار( برگزاري جلسات هیات رئیسه دفتر -14-16
   و اجراي آنها پس از تصویب استان روز جهت تصویب  10صورتجلسات به استان حداکثر طی 



 ٧ 

14-17 ı   ــه اعضــاء در ــراي اطــالع رســانی ب بکــارگیري تمهیــدات و تســهیالت الزم و مناســب ب
  ....... از مجامع ، انتخابات ، فنی ، اجرائی ، آموزشی و  معاموضوعات مختلف 

 معرفی مهندسان نمونه به سازمان استان مهندسان و فعالیت هاي با ارزشتشویق وحمایت از-14-18

ــا اســتفاده از از ســرمایه گــذاري  -14-19 ایجــاد صــندوق قــرض الحســنه در دفتــر نماینــدگی ب
  )   ویژه دفاتر درجه یک ( اعضاء و مطابق با اساسنامه  مصوب و مجوز هیئت مدیره سازمان 

قـرض الحسـنه در   هر عضو سازمان استان فقـط مـی توانـد از خـدمات یـک صـندوق        -14-19-1
  سطح استان استفاده نماید

انجام امـور آموزشـی و رفـاهی مهندسـین تحـت پوشـش دفتـر نماینـدگی بـر اسـاس            -14-20
  بودجه مصوب و اخذ مجوز کتبی از سازمان

هماهنگی الزم با کـانون  کاردانهـا در ارتبـاط بـا اسـتفاده از خـدمات کاردانهـا در دفتـر          -14-21
  )مدیریت فنی (مان استاننمایندگی با هماهنگی ساز

  .همکاري با گروه هاي بازدید کننده ارزیابی نظارت ، اعزامی از سازمان استان  -14-22
اعمال صالحیتهاي مهندسـی در دفتـر نماینـدگی و انعکـاس کمبـود هـا بـه سـازمان اسـتان           14-23

  . جهت اتخاذ تصمیم مقتضی براي برطرف کردن آن 
ـ -14-25 و شـهرداري مربـوط بـه دفتـر نماینـدگی جهـت تعامـل        شـهر ات بـا شـوراي   برگزاري جلس

  بیشتر 
  انجام و پیگیري سایر موارد قانونی محول شده از طرف سازمان استان  -14-26

  دریافت و پرداخت مربوط به امور مالی دفاتر نمایندگی : بخش پنجم 
ـ -15ماده  حقـوقی بـه حسـاب متمرکـز سـازمان اسـتان واریـز        ی وکلیه پرداختها توسط اشخاص حقیق

می گردد ، مبلغ کارکرد افراد و هزینه هاي دفـاتر نماینـدگی پـس از ارائـه اسـناد مثبتـه  بـه حسـاب         
  افتتاحی در بند ذیل واریز خواهد شد 

همـراه   2همراه با خزانـه دار دفتـر نماینـدگی و مسـئولین دفـاتر درجـه        1مسئول دفتر درجه  -15-1
تـا مبـالغ   ه دار سازمان نسـبت بـه افتتـاح حسـاب مشـترکی در شـهر حـوزه فعالیـت اقـدام          با خزان

بـه آن واریـز گردیـده و توسـط صـاحبین امضـاء صـرف         15موضـوع مـاده   واریزي از حساب متمرکـز  
  . هزینه و پرداخت بابت حق الزحمه مهندسین آن دفتر نمایندگی گردد 

از بخـش دوم ایـن    7مـاده   1هندسـی ذکـر شـده در بنـد     امور مالی دفـاتر طراحـی و خـدمات م    -16ماده 
  . نظام نامه در دفاتر نمایندگی باال دست آن شهر صورت می پذیرد 



 ٨ 

مطابق بودجه مصوب آن دفتر نمایندگی و  ......حق الجلسات هیئت رئیسه ، کمیته کنترل نقشه و  -17ماده 
  . ازمحل اعتبارات مربوط به هر دفتر و شیوه نامه ابالغی سازمان استان قابل پرداخت می باشد

مسئول دفتر باید طـوري برنامـه ریـزي نمایـد کـه هزینـه هـاي دفتـر از محـل درآمـدها تـأمین             :تبصره 
  .گردد و دفتر خودگردان باشد

  . ه خود گردانی امور مالی دفاتر متعاقباً اعالم خواهد شد آئین نامه نحو:تبصره 
  شرایط ویژه و توضیحات کلیدي مربوط به نظام نامه : بخش ششم 

طـرح نگردیـده اسـت هیـات     یا موضـوعی  درمواردي که این نظام نامـه سـکوت،اختالف تفسـیرو   -18ماده 
ــه اقــدام رئیســه دفترنماینــدگی یامســئول دفتر ن اســتان اســتعالم از ســازمابایســتی قبــل از هــر گون

سازمان اسـتان توضـیحات الزم را بـه صـورت مکتـوب بـه مبـدا سـئوال کننـده و کلیـه دفـاتر            نمایند و
  . دیگر ابالغ خواهد کرد 

هر گونه تغییر یا حذف و اضافه مواردي از طرف سـازمان بـه ایـن نظـام نامـه جـزء الینفـک ایـن          -19ماده 
  . نظام نامه خواهد بود 

سـئولین دفـاتر نماینـدگی موظفنـد از تـاریخ ابـالغ کلیـه وظـائف خـود را مطـابق بـا            م -20ماده 
  . شرایط مندرج در این نظام نامه انجام دهند  

عدول از هر یک از موارد نظام نامـه از طـرف مسـئولین و اعضـاء دفـاتر نماینـدگی قابـل         -21ماده 
ی اسـت ایـن آئـین نامـه     بـدیه .می سازمان مهندسـی اسـتان مـی باشـد    پیگیري در شوراي انتظا

اختیار عـزل مسـئولین دفـاتر را در صـورت عـدول از آن بـه هیئـت مـدیره سـازمان اعطـا مـی            
   .نماید
در صورت انحالل دفتر نمایندگی ،مسـئول آن دفتـر موظـف اسـت کلیـه امـوال واسـناد         -22ماده

  .  آن دفتر نمایندگی را به سازمان استان تحویل دهد 
تبصـره پـس از بـازنگري کمیتـه      6بنـد و   64مـاده و   23ر شش بخـش و  این نظام نامه د-23مـاده  

ایـن  . هیئـت مـدیره سـازمان بـه تصـویب رسـید       24/11/1391 تدوین نظام نامه درجلسـه مـورخ  
  .   می باشدنظام نامه از تاریخ تصویب الزم االجراء 
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