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 سمه تعالیب
 

 اصالحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان 
 

 و 02/11/1387مـورخ  02/100/56096ره العمل نحوه فعالیـت سـازندگان مسـکن و سـاختمان بـه شـما      پیرو ابالغ دستور
منظـور   اصالحات زیربـه  02/04/89مورخ 20828/430بخشنامه شماره  و 14/09/88مورخ  46459/400بخشنامه شماره 

ملکی ساختمان با استفاده از خدمات سازندگان مسکن و  شناسنامه فنی و پروانه ساختمانی و صدور رفع معضل گردش کار
 می گردد . ت اقدام الزم ایفادساختمان دربخش اجرا جه

  :مقدمه
بند (د)  مجلس شوراي اسالمی و 1374قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب اسفندماه  33،و4،30استناد مواد  به

از  کل کشور به منظور ایجاد هماهنگی دراجراي سـاختمانهاي مشـمول قـانون مـذکور    1386) قانون بودجه سال 6(تبصره 
ابالغیه درسراسراستان فعالیـت کلیـه سـازندگان حقیقـی و حقـوقی تشـخیص صـالحیت شـده دراجـراي          تاریخ صدوراین 

 ساختمان با رعایت صالحیت ها و ظرفیت هاي مربوطه بشرح موارد زیر می باشد .
چنانچه بخواهند خدمات خـودرا فقـط در قالـب قـرار داداجـراي      ساختمان  ی وحقوقی سازنده مسکن و) اشخاص حقیقالف

 شوند  یزیر احراز صالحیت مارائه دهند مطابق شرایط   ان ( پیمان مدیریت )ساختم
 

 :  1ماده 
 

 تعاریف :
 

 شهر سازي  اشتغال از وزارت راه و سازندگان داراي پروانه صالحیت : سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان داراي پروانه
 فنیسازندگان حقیقی : مهندس ، کاردان 

 ت یا مؤسسه داراي پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی : شرک

 
 :2ماده 

 
 حقوقی  تعیین پایه سازندگان حقیقی و شرایط احراز صالحیت و

 
 سازندگان حقوقی : -1

 موارد زیرتعیین می گردد . حقوقی براساس جداول وشرایط احراز صالحیت سازندگان 
 مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و شرکتها و اداره ثبت شرکت باید به یکی از صور مندرج درقانون تجارت ، در 1-1

 روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد . تاسیس آن در
 به استثناي شرکتهاي پیمانکاري با مصالح  موضوع شرکت فقط ( انجام خدمات اجراي ساختمان ) باشد و 1-2
  کاردانی فنی ساختمان استان عضویت حقوقی درسازمان نظام مهندسی ساختمان یا سازمان نظام 1-3
اشتغال بکار باشند که یک نفر از آنان دررشته  هحداقل دونفراز مدیران شرکت باید مهندس یا کاردان داراي پروان 1-4

 و نفربعدي می تواند دریکی از رشته هاي عمران ، معماري ، تاسیسات برقی وتاسیسات مکانیکی باشد و نعمرا
 شرکت بطورتمام وقت اشتغال داشته باشد  در

ب مورد بر سایر شاغلین امتیاز آور شرکت حس فه اي درامراجراء اعضاء هیات مدیره ، مدیرعامل وارائه سوابق حر 1-5
 نامه اجرایی ویا انطباق با لیست بیمه کارهاي اجرا شده می باشد آین  6اساس ماده 



ی ویا سازمان تبصره : درموارد استثنا ویا تشخیص علت عدم وجود لیست بیمه موارد درهیات مدیره سازمان نظام مهندس
 نظام کاردانی حسب مورد بررسی و تشخیص صالحیت اولیه خواهد شد . 

 
 : 1جدول شماره 

 ضاي حقیقی شاغل امتیاز آوردرشخص حقوقی عامتیاز بندي پایه پروانه اشتغال ا
 
 

  پروانه اشتغال به کار تجربی پروانه اشتغال به کار کاردانی  پروانه اشتغال به کار مهندسی 
 
 
 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 یه پا
 4 3 2 5 3 2 8 5 3 امتیاز

 امتیاز می باشد 30کسب حداکثر امتیاز الزم توسط سازنده دربخش نیروي انسانی 
 

ي احداث شده توسط سازنده مترمربع زیربنا500جهت درنظرگرفتن سوابق حرفه اي سازنده دراجراي به ازاي هر 1-6
 هد گرفت امتیاز تعلق خوا 40یک امتیاز وحداکثر

 درصد سهام الزامی است 20براي هریک از اعضاء هیئت مدیره داشتن حداقل  تبصره :
 تجهیزات سازندگان براساس شاخص هاي زیر انجام می شود  ارزیابی توان مالی ، امکانات و 1-7

 
 : 2جدول شماره 

 
 کارهاي اجرا شده توسط سازنده شاخص هاي زیر مالك عمل خواهد بود  به منظور ارزیابی مطلوبیت 1-8
  

 :3جدول شماره 
 

 نمره  عملکرد موفق درکارهاي قبلی شاخص هاي ارزیابی مطلوبیت کارهاي اجراشده و ردیف 
 نمره10تا رعایت مقررات ملی ساختمان براساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط 1
 نمره 10تا  حسب مورد ارائه گواهی عدم خالف یا پایانکار ویا مدارك مستند مبنی برانجام تعهدات 2
 نمره 10تا درصد مدت قرارداد  25ده درقرارداد هاي مرتبط یا تاخیر کمتر از شوانجام تعهدات درموعد پیش بینی ي ساختمان اجرا 3
 نمره 20تا بازپرداخت به موقع تسهیالت بانکی یا ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تاخیرات مجاز 4
 نمره 20تا با تایید دستگاه نظارت  و. . . ) ساختمان ( رعایت سبک سازي ، بهینه سازي مصرف انرژي استفاده از فناوري هاي نوین صنعت 5

 

 امتیاز شرح  ردیف 
 1 سرمایه وتجهیزات شرکت به ازاي هریک میلیارد ریال  1
 5/0 اعتبارات بانکی به ازاي هریک میلیارد ریال  دریافت تسهیالت و 2
 5/0 مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازاي هریک میلیارد ریال   3
 1 استفاده از اعتبارات جذب یا سرمایه گذاري به ازاي هریک میلیارد ریال  4
 5/0 د) ارائه ضمانت نامه بانکی به ازاي هریک میلیارد ریال ( به ازاي مبلغ قراردا 5
 5/1  میزان سرمایه گذاري هاي قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استردادتسهیالت واعتبارات بانکی به ازاي هریک میلیارد ریال   6

 و امتیـاز مـی باشـد    30حـداکثر   امتیازو 2تجهیزات  حداقل امتیازالزم قابل کسب توسط سازنده جهت درنظرگرفتن نوان مالی ، امکانات و
 می باشد   30حداکثر و 10اجراي ساختمان با مصالح راتقبل نمایند حداقل  ندگانی کهبراي ساز
 الزامی است  1امتیاز مربوط به ردیف  5جدول حداقل  در امتیاز مذکور 10تذکر : از 



 
 عملکرد موفق درکارهاي قبلی طلوبیت کارهاي اجرا شده وه امتیاز بندي شاخص هاي ارزیابی منحو 1-9

 

 :4جدول شماره 
 

 بیشتر و 51 نمره50تا 41 نمره40 تا  31 نمره30تا20
 

 امتیاز 20 امتیاز 15 امتیاز 10 امتیاز 5
 

 
 تعیین می گردد   20وحداکثر  5: حداقل امتیاز الزم که سازندگان باید از این شاخص کسب نمایند 1تبصره 
) بندمـذکور بـراي   1-8) و( 1-7: کسب امتیاز الزم دربخش هاي ارزیابی وکارهاي اجرا شده موضوع ردیـف هـاي (  2تبصره 

 الزامی نمی باشد   3سازندگان حقیقی درپایه  و 3سازندگان حقوقی درپایه 
 
اخـذ صـالحیت براسـاس جـدول      ايحداقل شرایط الزم جهت ترکیب اعضاي اصلی هیئت مدیره سازنده حقـوقی بـر  1-10

نیز امتیـازات   تعیین می گردد . بدیهی است پایه سازنده حقوقی نهایتا با توجه به شرایط ذکر شده دراین جدول و 5شماره 
 از شاخص هاي معرفی شده قبلی تعیین خواهد شد   بدست آمده

 

 :3ماده 
دریـک بـرش    نتعیـین حـدود صـالحیت آنـا     سایر شرایط الزم براي اخذ پروانه و ظرفیت اشتغال سازندگان حقوقی و      

 می باشد   5زمانی به شرح جدول 
 

 :  5جدول شماره 
 1پایه   2پایه  3پایه  پایه سازنده حقوقی

 
 دشاغلین تمام وقت یاترکیب و تعدا

 اعضاي هیئت مدیره شخص حقوقی 

نفرکاردان، 2
نفرمعمار 1

 تجربی*
 
 

نفرمهندس 1
نفر 1، 3پایه 

کاردان *، 
 نفرمعمار1

 تجربی *

 نفر مهندس 2
 نفر1،  3پایه 

 کاردان *، 
 نفر معمار1

 تجربی*

 نفرمهندس 2
 نفر 1، 2پایه 

 ، یا3مهندس پایه 
 نفرکاردان *،1

 یا معمارتجربی* 
 

 نفر مهندس 2
 نفر1، 1پایه 

یا 2مهندس پایه 
، یاکاردان  3
 یا معمارتجربی*،

 طبقه  20حداکثر 10 6 5 ** حداکثرتعداد طبقات مجاز از روي شالوده 
 8 6 4 4 4 حداکثرتعدادکار

 18000 9000 6000 4000 ** مترمربع )حداکثر ظرفیت اشتغال (

 
 وراختیاري است اشتغال بکاراشخاص مذک *پایه پروانه

ظرفیت مجازبراي دارندگان پروانه اشتغال به کارحقوقی کاردانی ، پایه اشـتغال یکـی از اعضـاي     ** مالك تعیین طیقات و
دارنده پایـه دو   مترمربع روي شالوده ،4000طبقه و 5ک تایبه این ترتیب که دارنده پایه ن است ،اهیات مدیره معماریا عمر

اجـراي   مترمربع روي شالوده می توانـد نسـبت بـه   3000طبقه و4دارنده پایه سه  روي شالوده و مترمربع3500طبقه و4تا 
 اختمان اقدام نماید .س



 : 4ماده 
رئیس کارگاه که داراي پروانه اشتغال بکارباشد، به عنوان نماینده تام االختیار مجري بـه   ردیک نفیاساختمانی بدرهرکارگاه 

سازمان نظام مهندسی ساختمان اسـتان   شهرداري و توب به کارفرما ، دستگاه نظارت ،صورت تمام وقت حضور داشته و مک
 معرفی شود که صالحیت شخص مذکور مطابق جدول زیرمی باشد  

 : 6جدول شماره 
 صالحیت رئیس کارگاه  حدود

 

 روي شالوده  حداکثرتعدادطبقات از حداکثرمتراژ ناخالص ساختمان  پایه پروانه اشتغال به کار رئیس کارگاه  
 طبقه  4تا   800تا معماریا عمران  3کاردان پایه 
 طبقه 5تا  1200تا معماریا عمران  2کارادن پایه 
 طبقه  6تا 2000تا معماریا عمران  1کارادن پایه 

 طبقه  6تا 3000تا معماریا عمران  3مهندس پایه 
 طبقه7تا 6000تا معمار یا عمران  2مهندس پایه 

 طبقه 7بیش از  10000تا معماریا عمران  1ه مهندس پای

 
: براي افرادي که خارج از اعضاي هیئت مدیره به صورت رئیس کارگاه فعالیت دارند ارائه حداقل سـه سـال سـابقه    1تبصره 

 ضروري می باشد   4کار اجرا بعداز صدورپروانه اشتغال به کار مطابق با ماده 
، 6000، 3000بـه ترتیـب    1و2و3رگاههاي اجرایی سازندگان حقوقی درپایـه هـاي   هریک از کا: حداکثر زیربناي  2تبصره 

 مترمربع می باشد  10000
مترمربع اسـتفاده از خـدمات سـازندگان حقـوقی کـه براسـاس        10000کارهاي اجرایی با زیربناي بیش از  اي: بر 3تبصره 

 الزامی است  ،فوق الذکر تعیین صالحیت شده اند  موارد
 

 قیقی :  سازندگان ح -2
 

اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال بکاردررشته عمران یا معماري اگر بخواهند خدمات خودرافقط درقالب اجراي 
 ساختمان ( پیمان مدیریت ) ارائه دهند مطابق جدول زیر تعیین صالحیت می شوند 

 

 : 7جدول شماره 
 ن درهربرش زمانی کهساختما اشخاص حقیقی مسکن و ظرفیت اشتغال بکار حدود صالحیت و

 فعالیت می نمایند .» پیمان مدیریت « به صورت 

 
 پایه سازنده حقیقی

 مهندسی  1پایه  مهندسی  2پایه  کاردانی 1پایه  کاردانی 2پایه  کاردانی  3پایه 
 مهندسی  3پایه  معمارتجربی 1پایه  معمارتجربی 2پایه 

حداکثرطبقات از 
 روي شالوده 

3 4 5 6 7 

ثر ظرفیت حداک
 ) اشتغال ( مترمربع

500 800 1500 2500 3500 

 



مرحله سفتکاري برسـد سـازنده    چنانچه آن کار به ساختمان یک کارمی باشد و : تعدادکارمجاز اشخاص حقیقی و1تبصره 
می تواند کاردیگري راتقبل تعهد اجرا نماید مشروط براینکه براي کاراول خودیک نفررئیس کارگاه مطـابق شـرایط منـدرج    

 تعیین نماید .   6درجدول شماره 
فقط  شرایط و اشخاص حقیقی طراح یا ناظر درصورتیکه به خواهند دربخش اجرا فعالیت نمایند به منظور تطبیق :2تبصره 
 ظرفیت مصرفی دربخش هاي نظارت یا طراحی از درصد ظرفیت اشـتغال بکـار ایشـان دربخـش اجـرا کسـرو       ٪50یک بار

 ظرفیت اجراي شخص مذکور محاسبه می شود 
 

 : 5ماده 
 

نظـارت ریاسـت جمهـوري درصـورتیکه متقاضـی دریافـت پروانـه         حقوقی صالحیت شده معاونت برنامه ریزي وسازندگان 
 ظرفیت بندي خواهند گردید . باشند از جدول ذیل تعیین پایه و» پیمان مدیریت « غال به کار ساختمان صرفا بصورت اشت

 

 : 8جدول شماره 
 

 عنوان 
** حداقل ترکیب 
اعضاء دارنده پروانه 
اشتغال درهیئت 

 مدیره 

پایه اشتغال 
پروانه اشتغال 

 به کار

حداکثر ظرفیت 
 اشتغال 

 
حداکثر 
 تعدادکار

حداکثر تعدا 
طبقات مجاز از 
 روي شالوده 

 
   

   
   

  
قی

قو
 ح

ده
ازن

س
 

 

 * پیمانکاران 
 تشخیص 

 صالحیت شده 
معاونت برنامه 
 ریزي ونظارت

 ریاست راه بردي
 جمهوري

 

 
 1نفر مهندس پایه 2

 
 1پایه 

 نامحدود 3 500000 1رتبه 

 20تا   

 15تا   

 10ات    2پایه  2نفر مهندس پایه 2

 6تا    3پایه  ***

 
پیمانکاران تشخیص صالحیت شده معاونـت برنامـه ریـزي ونظـارت راهبـردي       ايبر )8ظرفیت مندرج درجدول شماره ( *

ریاست جمهوري ، حداکثر ظرفیت مجاز این دسته از سازندگان می باشد ودرصورت استفاده بخشی از این ظرفیت درپروژه 
 ) بعنوان ظرفیت مجاز باقیمانده قابل اعمال می باشد   8ه درجدول شماره ( هاي عمرانی ، درصد باقیماند

 
** حداقل یک نفر باید داراي پروانه اشتغال به کارعمران ونفر بعدي می تواند دریـک ار رشـته هـاي عمـران ، معمـاري ،      

 شته باشند .  هردو درشرکت بطور تمام وقت اشتغال به کار دا تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی باشد و
       ن ) یـا  ادان) یا ( یـک نفـر مهنـدس ویـک کـارد     داراي پروانه اشتغال درهیئت مدیره باید ( کار*** حداقل ترکیب اعضاء 
نفر داراي پروانه اشتغال به کار دررشـته عمـران ونفـر دوم    ک حداقل ی شرط الزم این است که : ( دونفر مهندس ) باشند و
 باشد .  تاسیات مکانیکی  هاي عمران ، معماري ، تاسیسات برقی ومی تواند دریکی از رشته 

 
اشخاص حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان که مطابق دستورالعمل فوق الذکر تعیین صالحیت شده اند چنانچه  ) :ب

اشتغال به  بخواهند صرفا به صورت پیمانکاري (اجراي ساختمان با مصالح ) فعالیت نمایند می توانند از افزایش ظرفیت
 شرح جدول ذیل استفاده نمایند . 

 



 
 
 

 :  9جدول شماره
 ظرفیت اشتغال بکار سازندگان حقوقی درهربرش زمانی که  حدود صالحیت و

 .فعالیت نمایند » پیمانکاري با مصالح « به صورت  

 
 عنوان 

** حداقل ترکیب 
اعضاء دارنده پروانه 
اشتغال درهیئت 

 مدیره 

 پایه پروانه  
ال به اشتغ

 کار 

 
 حداکثر ظرفیت 

 اشتغال 

 
 تعدادحداکثر
 کار

 حداکثرتعداد طبقات
 مجازاز روي شالوده 

قی
قو

 ح
ان

دگ
ازن

س
 

 
 مجري حقوقی

 

نف مهندس پایه 2
1 

 20تا 6 60000 1

نفر مهندس پایه 2
2 

 10تا 6 30000 2

 6تا 6 10000 3 ***
* پیمانکاران 

تشخیص 
صالحیت شده 
معاونت برنامه 

ونظارت  ریزي
دي رراهب

ریاست 
 جمهوري

 
نفر مهندس پایه 2

1 

 
 1پایه 

 نامحدود 3 100000 1به رت
 20تا 3 60000 2رتبه 

 15تا 3 20000 3رتبه 

 10تا 3  4رتبه   نفر مهندس پایه 2
   18000  2پایه  2

 6تا 3 6000 5رتبه  3پایه  ***

 
مانکاران تشخیص صالحیت شده معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي ریاست براي پی 9*ظرفیت مندرج درجدول شماره 

جمهوري حدکثرظرفیت مجاز این دسته از سازندگان میباشد ودرصورت استفاده بخشی از ظرفیت درپروژه هاي عمرانـی ،  
 بعنوان ظرفیت مجاز باقیمانده قابل اعمال می باشد .   9درصدباقیمانده درجدول شماره 

معمـاري ،  نفربعدي می تواند دریکـی از رشـته هـاي عمـران ،     کار عمران و ک نفر باید داراي پروانه اشتغال به**حداقل ی
 تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی باشد وهردو درشرکت بطورتمام وقت اشتغال به کارداشته باشند .

یـک کـاردان )    اردان ) یا ( یک نفر مهندس ودونفر کپروانه اشتغال درهیئت مدیره باید ( *** حداقل ترکیب اعضاء داراي
نفـر دوم مـی    حداقل یک نفر داراي پروانه اشتغال به کار دررشـته عمـران و  شرط این است که ، یا و (نفر مهندس ) باشد و

 تاسیسات مکانیکی باشد   تواند دریکی از رشته هاي عمران ، معماري ، تاسیسات برقی و
 

 :  6ماده 
 

 وحدود صالحیت سازندگان حقیقی و حقوقی :  تعیین پایه  نحوه امتیاز بندي ،
بعنوان  5پایه سازندگان حقوقی براساس نتایج حاصله از ارزیابی جداول و شاحص هاي ذکرشده و با توجه به جداول شماره 

احراز  ايالزم برصادرمی شود . حداقل امتیاز   1، 2، 3پایه  3شرط الزم و تعیین پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی در
اعتبار پروانه هاي صـادره سـه    آن بوده و ٪50سازندگان حقیقی  ايبر و امتیاز به باال 70،  45، 20به ترتیب ،1، 2،  3پایه 

 سال است . حوزه فعالیت کلیه سازندگان حقیقی وحقوقی استان صادرکننده پروانه اشتغال می باشد  



ــره  ــه م  1تبص ــالمی ب ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــورخ     : بنی ــالمی م ــوراي اس ــس ش ــوب مجل ــانونی مص ــنامه ق ــب اساس وج
 درانجام وظایف قانونی خود نیاز به احراز صالحیت موضوع این ماده ندارد21/10/1366

صورتیکه شرکت تازه تاسیس باشد جهت ارزیابی سوابق حرفه اي ، توان مالی وتجهیزات ومطلوبیـت کارهـاي   : در 2تبصره 
) سوابق اعضاي هیئت مدیره شرکت به صورت انفرادي ارزیابی 8-1) و ( 7-1) ، ( 6-1ي ( اجرا شده قبلی موضوع ردیف ها

 امتیاز نهایی منظورخواهد گردید  ٪4شده و نهایتا با اعمال ضریب 
 

لغـو و پیمانکـاران   02/10056096دسـتورالعمل شـماره    2از نبد الف ماده 10جزء  3: با ابالغ این اصالحیه تبصره 3تبصره 
حیت شده توسط معاونت برنامهریزي ونظارت راهبردي ریاست جمهـوري چنانچـه سـایر مـوارد مربوطـه بـه       تشخیص صال

 می شوند .   9دستورالعمل مذکور را رعایت نمایند مشمول ظرفیت مندرج درجدول شماره 
ي حداکثر ظرفمـدت  باید 3: پیمانکاران مذکوربه منظور تطبیق پروانه اشتغال به کار خودباشرایط مندرج درتبصره 4تبصره 

ماه از تاریخ ابالغ این اصالحیه اقدام نمانید بدیهی است ادامه کارهاي اجرایی قبلی بالمانع وتقلیل تعهـدکارهاي جدیـد    دو
 فقط در مهلت مذکور امکان پذیرمی باشد  

 
ان سـنجی شـده   قبل از انعقاد هرقرارداد سازنده می بایست توسط کمیسیون سازندگان مسـکن و سـاختمان تـو   : 5تبصره 

ونهایتا قرارداد اجراي ساختمان با مصالح ( پیمانکاري ) پس از بررسی کمسیون سازندگان مسکن و ساختمان به اداره کـل  
 ارسال گردد .» ارگانهاي ذیربط « راه و شهرسازي اعالم تادرصورت تایید نهائی جهت اقدامات قانونی به 

 

 : 7ماده 
 

درتعداد کارهاي مجاز منوط به کارگیري فرد داراي صالحیت اجـرا بـه عنـوان    و حقوقی اشتغال همزمان سازندگان حقیقی 
 رئیس کارگاه بهتناسب کاردرهرپروژه می باشد .  

 یـا اعـالم تعطیلـی کـاراول و     دوم و کاري کاراول و اتمام عملیات سفت : اشتغال سوم سازندگان حقیقی منوط به 1تبصره 
 ازمان نظام مهندسی ساختمان میسر خواهد بود دوم توسط کارفرما وپس از تائید س

 

  :8ماده 
 

شـرح خـدمات ، سـاخت    حق الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن وساختمان براساس مواردي از قبیل نوع پیمـان ، 
ا ، مسافت پـروژه نسـبت بـه مراکـز شـهره     وتعداد طبقات پروژه ، مصالح ، تجهیزات ، وسایل ،ماشین آالت ، نیروي انسانی ،

پیچیدگی کاروهزینه هاي باالسري با تفاهم وتوافق طرفین و مفاد قـرارداد منعقـده بـا احتسـاب کسـورات قـانونی تعیـین        
 خواهدشد .  

 

 : 9ماده 
 

سازندگان حقیقی و حقوقی موضوع این ابالغیه موظفندکلیه مسئولیت هاي اجراي ساختمان را به نحوي که درقانون نظـام  
، آئین نامه اجرایی ، مقررات ملی ساختمان وشیوه نامه هاي منبعث از آن ذکـر شـده برعهـده     مهندسی وکنترل ساختمان

دستگاه نظارت ونـاظران وسـایر مراجـع قـانونی     مراجع کنترل ساختمان ،گیرنده وبه کارفرما مراجع صدورپروانه ساختمان ،
 ذیربط پاسخگوباشند  

ارگاه که داراي صالحیت اجراباشـد بـه عنـوان نماینـده تـام االختیـار       درهرکارگاه ساختمانی باید یک نفررئیس ک: 1تبصره 
سازنده مسکن و ساختمان بصورت تمام وقت حضور داشته وبه کارفرمـا ، مهنـدس نـاظر ودسـتگاه نظـارت معرفـی شـود .        

 دستورالعمل تعیین می شود .همین  6دول شماره جصالحیت شخص مذکوربر اساس 



مدت اجرا می بایست داراي سـازنده سـاختمان ورئـیس کارگـاه باشـند . درصـورت فسـخ         کلیه ساختمانهادرطول:2تبصره 
قرارداد، ادامه کار منوط به معرفی سازنده مسکن و ساختمان جدید به مراجع صدورپروانه و سازمان نظام مهندسـی اسـتان   

 باشند  می باشد . درهرصورت درهرمقطع زمانی ، پروژه ساختمان می بایست داراي رئیس کارگاه 
 
 

 :10ماده 
 

ها الزاما می بایست توسط سازندگان حقیقی و حقوقی داراي صالحیت اجـرا   کلیه ساختمانار تاریخ ابالغ این دستورالعمل 
 شوند .
حقـوقی مـی تواننـد حـداکثر تـا       تعداد کارسازندگان حقیقی و : هیئت چهارنفره استان درخصوص تغییرظرفیت و1تبصره 

به پیشنهاد هیئت مدیره سـازمان نظـام مهندسـی     ا افزایش موارد فوق بنا به مقتضیات استان ودرصدنسبت به کاهش ی30
سایرموارد مشابه هیئت چهارنفره استان مـی   جهت کارشناسی این موضوع و استان اتخاذ تصمیم نمایند . درهمین راستا و

گروه مذکورشامل نماینـدگان تـام اختیـار چهـار     توانند نسبت به تشکیل کارگروه هیئت چهارنفره اقدام نمایند . ترکیب کار
 تشکلهاي صنفی ذیـربط ( حسـب مـورد ) و    نهاد اصلی عضو به انضمام نمایندگان تام اختیار شوراي شهر ، بنیاد مسکن ، و

 به دبیري اداره کل راه و شهر سازي استان می باشد .
به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی اسـتان   : هیئت چهارنفره استان می توانند بنابرمقتضیات استان و 2تبصره 

تعدادطبقات اتخاذ تصمیم نمایند و درهرصـورت اجـراي    رحله اي این دستورالعمل متناسب با مساحت ومنسبت به اجراي 
 مرحله اي این دستورالعمل می بایست ظرف مدت دوسال صورت پذیرد  .

 

 :  11ماده 
 

لعمل کلیه ضوابط ومقررات مربوط به بخش اجرا دردستورالعمل هـاي ابالغـی از سـوي اداره    ار تاریخ ابالغ این دستوورا     
کل راه و شهرسازي شامل بخش صالحیت مضاعف ( اجرا) دستورالعمل سـازندگان انبـوه مسـکن و سـاختمان بـه شـماره       

ودسـتورالعمل  فصل سوم مبحـث دوم مـررات ملـی سـاختمان ( اجـراي سـاختمان )        10/4/1386مورخ 02/100/16758
پیمانکــاران تشــخیص صــالحیت شــده توســط معاونــت برنامــه ریــزي ونظــارت راهبــردي ریاســت جمهــوري بــه شــماره  

                                                                                                                                                مشمول رعایت ضوابطومقررات مفد این دستورالعمل می باشد  17/11/1386مورخ 02/100/55099
 

داري صالحیت ) که متقاضی اجراي پـروژه اي خـارج از ظرفیـت     –: سازندگان انبوه مسکن و ساختمان ( حقوقی 1تبصره 
درصد ظرفیت اشتغال آنهااستفاده شده باشـد ،   50اشتغال به کار خود دریک مقطع زمانی معین باشند درصورتیکه کمتراز 

ن کار رابا اخذ ضمانت نامه یا بیمه مسـئولیت وکیفیـت خـدمات سـاختمانی بهمیزانـی کـه از طـرف        مشروط براینکه کل آ
مؤسسات ضمانت کننده یا شرکت هاي بیمه گر تقبل تضمین شـده اسـت ارائـه نمایـد . پـس از تاییـد کمیتـه ا زافـزایش         

 ظرفیت اشتغال بهره مند شوند  
تمان درساختمانهاي موضوع طرح مهر ( مسکن با حق بهره بـرداري  : ظرفیت اشتغال بکار سازندگان مسکن وساخ2تبصره 

گروه مسکن ( موضوع کـارگروه  کار30/05/87مورخ 87314/316ساله ) موضوع مصوبه شماره  99از زمین به صورت اجاره 
ل قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ) وپروژه هاي خیرین مسکن ساز منوط به اعمال تخفیـف حـداقل معـاد    127اصل 

  درصد ظرفیت مربوطه منظور خواهد شد .  20درصد برابر 50


