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سازمان نظام مهندسي ساختمان 
 استان يزد 
 

 هدف   - ١

  عدم امكان ادامه همكاري في مابين درخواست هاي صاحبكاران و مهندسان ناظر وتعيين تكليف  رسيدگي به -

  بخش نظارت) در  نظارت بر حسن اجراي خدمات مهندسي (  -

  تنسيق امور مربوط به نظارت  -

  ي ملي هاجهت حفظ سرمايه  جلوگيري از وقفه در انجام امور نظارتي و توقف عمليات اجرايي  -

  و مهندسان ناظر  روان سازي و تسهيل امور صاحبكاران -

 دامنه كاربرد  -٢

  مختلف و مكانيزم ادامه فرآيند نظارت  هاي در رشته  مهندسين ناظر جانشينيدرخواست بررسي 

 تعاريف  - ٣

 ساختمان استان   يسازمان: سازمان نظام مهندس -

 هاي ساختمانارت در يك يا چند رشته از رشتهناظر: شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بكار نظ -

 صاحب كار: مالك يا نماينده مالك ساختمان -

  هيئت رئيسه سازمان هيئت مديره/و تأييد به انتخاب  كارت داوريو داراي  مهندسان داراي پروانه اشتغال بكار :داوران /داور -

ف - قواعد  و  اصول  مجموع  ملي ساختمان  مقررات  ملي ساختمان:  اجرا مقررات  كنترل  ترتيب  و  بايد در    يني  كه  آنهاست 

بهره  اجرا،  محاسبه،  ساختمان طراحي،  نگهداري  و  جبرداري  در  تأها  بهداشت  هت  ايمني،  مناسب،بهره و  مين  آسايش،  دهي 

 حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه ملي رعايت شود. 

ساختما - ناظر  توسط  كه  خدماتي  مجموعه  اطمينانظارت:  حصول  براي  تأن  و  ساختماني  عمليات  انطباق  از  با ن  سيساتي 

نقشه پروانه ساختمان،  در  مندرج  ملي ساختمان و مشخصات  اساس مقررات  بر  آن  به  فني منضم  ها و محاسبات و مشخصات 

 پذيرد.اصول مهندسي و رعايت ضوابط ايمني و حفاظت كارگاه ساختمان انجام مي 
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 مستندات قانوني -٤

و   ٤-٤-  ١٤قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند    ٣٣فصل هفتم آيين نامه اجرايي ماده    ٢٩از ماده     "پ"توجه به بند    با 

ي به شرح موارد در    ،قانون فوق الذكر  آيين نامه اجرايي  ٧٣از ماده    ٨مقررات ملي و بند  شيوه نامه آيين نامه اجرايي    ١٠-٤-١٥

  مي باشد:   ان پذيرامكناظر   جانشيني مهندس ،ذيل

  شرايط درخواست جانشيني مهندس ناظر 

  پايان قرارداد  فسخ قرارداد

  ابطال پروانه اشتغال بكار ناظر   فوت ناظر 

مدت زمــان قــرارداد نظــارت پايــان يافتــه، لــيكن عمليــات 

  ساختماني به اتمام نرسيده است.

  عدم صالحيت ناظر   محجوري ناظر 

  يت ناظر تغيير فعال  انتقالي مهندس ناظر

  دارا بودن يكي از شرايط مندرج در فسخ قراردادهاي نظارت 

  ناظر فوت -

     روز، موضوع جانشيني مشخص و تعيين تكليف گردد.  ١٥مدت حداكثر ظرف مي بايست فوت شخص حقيقي،  با

حقوقي  با اشخاص  عامل  مدير  بايست    ،فوت  حداكثر  ظرف  مي  تروز    ٤٥مدت  و  جانشيني مشخص  موضوع  تكليف    يينع، 

    گردد.

  حجر و ناتواني: -

منجر يا ذهني، حبس، حادثه و تصادفات  ناتواني جسمي  و  غير ممكن  به نقص عضو كه عمالً    معلوليت  ناظر  براي  را  نظارت 

  ييد مراجع قانوني نيز رسيده باشد.  به تأو  نمايد

  مفاد مندرج در ماده فسخ قراردادهاي نظارت  فسخ و ابطال قرارداد:شرايط  -

  مدت زمان قرارداد نظارت پايان يافته، ليكن عمليات ساختماني به اتمام نرسيده است. قرارداد:مدت پايان يافتن  -

  سلب صالحيت قانوني:  -

  اشتغال به كار حكوميت قطعي منجر به ابطال پروانه  م شوراي انتظامي و ٦داشتن حكم درجه  
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  مهندس ناظر:  تعيين جانشين  فرآيند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به   ادفسخ قراردمراجعه و ارائه درخواست 

  مالك يا مهندس ناظر) (سازمان
ثبت درخواست مي تواند از طريق سامانه و به صورت  

  (بدون مراجعه به سازمان)انجام شود.  الكترونيك

و  پرداخت حق الزحمه مربوطه  
كميته  ارجاع به 

 (داور/داوران)داوري

  كميته داوريبررسي درخواست در  

انفساخ 
  قرارداد

رد درخواست و 
  تقاضي اعالم به م

توسط   تكميل و تحويل فرم صورتجلسه فصل مشترك

  (اعالم موارد انجام شده با امضاي ناظر قبلي) داور

  مابه التفاوت  پرداخت  

توسط   ، حق الزحمه نظارت

 عامل انفساخ 

ظرف  پرداخت 

  ساعت  ٤٨مدت 

و تحويل به  جانشين  ناظر تعيين كميل فرم ت

  سازمان استان 

اعالم به شهرداري جهت  

  اصالح پروانه ساخت 

  اعمال اصالحات در سامانه هاي سازمان: 
 كسر ظرفيت مهندسين  - 

 اسناد مالي پرونده  - 

 پرداخت حق الزحمه هاي ناظرين - 

  ناظر تعيين  عقد قرارداد نظارت از تاريخ ثبت فرم   - 
  جانشين

درخواست  رد 
و اعالم به 

  (پيامك) متقاضي

 بلي 
 خير 

 خير 

  جانشين معرفي ناظر  
  (از طريق سامانه ارجاع) 

 بلي 

  در حالت پايان قرارداد و عدم تمديد آن از سوي مالك، به شرح ذيل اقدام مي گردد:

كتبي    - بادرخواست  ناظر،  مهندس  ظرفيت  و  كار  مورد تعداد  مدارك  تكميل    و 

  آزاد مي گردد. ،ناظرمهندس  نياز 

  آغاز مي گردد. ناظر جانشينالك جهت تمديد، فرآيند همزمان با مراجعه م -
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  : ناظر جانشينحق الزحمه هاي فرآيند 

  ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٥:  ناظر جانشينهزينه ثبت درخواست 

  

  ناظر جانشين  چگونگي كسر ظرفيت و تعداد كار در فرآيند

  جانشيني   علت
كسر ظرفيت از  

  جانشين  ناظر

كسر تعداد  

  كار
  جانشين الزحمه ناظر حق مابه التفاوت   مدت زمان قرارداد 

     فسخ قرارداد 
زمان باقيمانده قرارداد  

  نظارت اوليه 

  (تعرفه روز سازمان در رشته مورد نظر)*  

)X-١٠٠(  

  نظارت  هاي قراردادتمديد در مطابق با ماده   يك سال     پايان قرارداد 

    مي گردد. تعيين "تاريخ عقد قرارد نظارتمدت زمان سپري شده از "و  "پيشرفت فيزيكي پروژه"براساس دو پارامتر  X شاخص

 MAX =X )]درصد پيشرفت فيزيكي[ ; ]درصد مدت زمان سپري شده[(

  الزم بذكر است:

 انتقالي يا تغيير فعاليت(در زمينه اجرا يا آزمايشگاه) را داشته باشد، مي بايست ابتدا فرآيند فسخ قرارداد    قصد  ،در صورتي كه مهندس ناظر

 درخصوص پرونده هاي در دست اقدام خود را طي نمايد.(يا پس از اتمام قرارداد نظارت، نسبت به انتقالي يا تغيير فعاليت اقدام نمايد.) 

  براي آنها انجام نشده است، از تاريخ    يا جايگزينيو    ن دوره نظارت آنها به پايان رسيده و فرآيند تمديدهايي كه اكنو  به تمامي ساختمان

مطابق با ضوابط جاري سازمان نسبت به تعيين تكليف پرونده هاي خود اقدام شود تا   مهلت داده مي  ماه  يك  ،  اين دستورالعمل تصويب 

  مطابق با دستورالعمل فوق اقدام خواهد شد. ،نمايند، در غير اين صورت پس از اين تاريخ

  آنجا مديره  كه  از  هيئت  مصوبه  با  ومطابق  نظارت  قرارداد  زمان  مدت  يافتن  پايان  تمديد    و  بايست  ،  آنعدم  كار  مي  تعداد  و  ظرفيت 

د انجام شده  م موار و تحويل فرم صورتجلسه فصل مشترك و جدول ساختار شكست به همراه اعالليكن تكميل    ناظرين آزاد گردد،

 كار براي مهندسين ناظر الزامي مي باشد. ظرفيت و تعداد ، جهت خروج از (ناظرين)با امضاي ناظر

  )جانشيني، ميزان كسر    نوع پرونده:در كليه موارد، تعيين ناظر جانشين از طريق سامانه ارجاع نظارت و با درج كليه جزئيات پرونده

 ه دريافتي و ...) صورت مي پذيرد. ظرفيت، نحوه تعداد كار، ميزان حق الزحم
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  ناظر جانشين  نحوه پرداخت هزينه ها در فرآيند

  پرداخت مابه التفاوت حق الزحمه نظارت   پرداخت هزينه فسخ   موارد جانشيني 

  فوت ناظر
  برداشت از مطالبات ناظر  

  (در صورت عدم مطالبه، تقبل با سازمان)

  برداشت از مطالبات ناظر  

  به، تقبل با سازمان)(در صورت عدم مطال

  محجوري ناظر
  برداشت از مطالبات ناظر  

  (در صورت عدم مطالبه، تقبل با سازمان)

  برداشت از مطالبات ناظر  

  (در صورت عدم مطالبه، تقبل با سازمان)

  سلب صالحيت ناظر 

  (حكم شوراي انتظامي) 

  برداشت از مطالبات ناظر  

  ) پرداخت توسط ناظر(

 ت ناظر برداشت از مطالبا  

  ) پرداخت توسط ناظر(

  شرايط فسخ قرارداد 

  (عدم پاسخگويي و ...)
 پرداخت توسط عامل انفساخ   پرداخت توسط عامل انفساخ  

  پرداخت توسط مالك    پرداخت توسط مالك    پايان قرارداد 

  صالحيت ناظر  عدم

  (تغيير گروه ساختماني) 
  پرداخت توسط مالك    پرداخت توسط مالك  

  

 

  

 

 


