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ساختمان استان هرمزگان یسازمان نظام مهندس
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 نظامنامه ارایه خدمات مهندسی در استان هرمزگان             

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مصوبات هیات چهار نفره استان  به استناد

 . دوین می شودـزگان تـان هرمـطح استـظارت در سـی و نـی طراحـنظامنامه به منظور تعیین نحوه ارایه خدمات مهندساین 

 

  بندي شهرها درجه: ماده یک

منطقه، وضعیت تمکن مالی ساکنین و همچنین نوع و حجم ساخت و سازهاي  هرمزگان با توجه به شرایط خاصتان شهرهاي اس

 . تقسیم می گردند گروهچهار  به

 قشم            -بندرعباس: یک شهرهاي درجه -1

 بندرخمیر       -بندرلنگه: دو شهرهاي درجه -2

 میناب -ان درو  -حاجی آباد -پارسیان  -بندرجاسک  -بستک : سه شهرهاي درجه -3

 وبه تشخیص هیات مدیره سازمان  سیسشهرهاي تازه تاو  3تا  1کلیه شهرهاي زیرمجموعه موارد : چهار شهرهاي درجه -4

 هاي صنعتی  شهرك

 

 ظرفیت اشتغال بکار  ضرایب اعمال: ماده دو

ضرایب زیر براي هریک از شهرستانها درنظر گرفته شده  مهندسی در شهرهاي استان به جهت برقراري عدالت در توزیع خدمات

 . است

 )یک( 1با ضریب : یک شهرهاي درجه -1

 ) هفتاد و پنج صدم( 75/0با ضریب : دو شهرهاي درجه -2

 ) پنج دهم( 5/0با ضریب : سه شهرهاي درجه -3

 )بیست و پنج صدم( 25/0با ضریب :چهار شهرهاي درجه -4

ظرفیت  و صالحیت ان استان هرمزگان می توانند در حدودساختم یکارداننظام  سازمانکلیه کاردانهاي عضو  :تبصره یک

دو ، سه و چهار  )غیر از بندرعباس(یک  شهرهاي درجهنظارت ساختمانهاي واقع در ) فقط(اشتغال خود نسبت به ارائه خدمات 

 .فعالیت نمایند

مبحث دوم  12ه ساختمانهاي آن مشابه هم بوده از ضرایب تکرار جدول شماره براي مجموعه هاي ساختمانی ک :تبصره دو

 . مقررات ملی ساختمان جهت طراحی مجموعه هاي ساختمانی استفاده خواهد شد

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان
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 1/2/88مورخ  02/100/4636براي تعاونی مسکن مهر، از ضرایب مندرج در جدول ذیل حسب ابالغیه شماره  :سهتبصره 

 . جهت نظارت استفاده خواهد شد وزارت راه و شهرسازي

 

 ضرایب اعمال ظرفیت تعداد واحد

1-0 1 

20-2 6/0 

40-20 55/0 

60-40 5/0 

80-60 45/0 

100-80 4/0 

 

 .حق الزحمۀ مهندسی بر اساس تعرفه هرشهرستان و متراژ کل کار محاسبه می گردد: تبصره چهار

 ضرایب اعمال تعداد کار: ماده سه 

 :تنوع ساخت و ساز ،ضرایب اعمال تعداد کار به شرح زیر می باشدبا توجه به 

  براي ساختمانهاي -1

 ) بیست و پنج صدم( 25/0ضریب :  مترمربع    600تا  0زیربناي با -الف

 ) پنج دهم( 5/0ضریب :  مترمربع    1250تا  601با زیربناي  -ب

 

 ساختمانهاي توسعه بنا-2

 . نمی گردددر تعداد کار منظور) براي هر گرایش(تعهد نظارت یا طراحی 4حداکثر:مترمربع  600یک تا  شهرهاي درجهدر  -الف

در تعداد کار منظور )براي هر گرایش(تعهد نظارت یا طراحی 4حداکثر :  مترمربع  300دو، سه و چهار تا  شهرهاي درجهدر   -ب

 .نمی گردد

در د،پذیرانجام ) شخص حقیقی یا حقوقی(اولیه  ه بنا توسط ناظر یا طراحعوسدرصورتیکه نظارت و طراحی پروژه هاي ت:تبصره

 .تعداد کار آنان محاسبه نمی گردد

 ) بیست و پنج صدم( 25/0ضریب :  ساختمانهاي شهرك صنعتی-3

 

 ) یک( 1ضریب   :کلیه ساختمانها به غیر از موارد فوق الذکر-4

نظارت زیر یکصد مترمربع ارجاع شده از سوي  تقبل دو کار طراحی ومان موظف به هریک از مهندسان عضو ساز :تبصره

  .و جزء تعداد کار منظور نمی گرددسازمان، می باشند
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 مهندسانکار مجاز  داشتغال و تعداظرفیت :چهار  ماده

 پایه                  

 رشته
 یک دو سه

 معماري

 16000 12000 8000 ظرفیت

 10 10 10 تعداد

 عمران

 16000 12000 8000 ظرفیت

 10 10 10 تعداد

 مکانیک

 16000 12000 8000 ظرفیت

 10 10 10 تعداد

 برق

 16000 12000 8000 ظرفیت

 10 10 10 تعداد

 

 .ظرفیت اشتغال بکار کاردانها، معادل پنجاه درصد جدول فوق الذکر می باشد :تبصره 

 

 :آئین نامه اجرایی 12نحوه اعمال ماده : ماده پنج

 

: گروه بندي ساختمان ها به شرح ذیل می باشد تعریف

،  از »ب«مترمربع در گروه  2000تا  601،  از »الف«مترمربع در گروه  600ساختمانها از نظر سطح زیربنا به ترتیب از یک تا  -

 . طبقه بندي شده اند» د«مترمربع در گروه  5000و بیشتر از » ج«مترمربع در گروه  5000تا  2001

،  از »ب«طبقه روي شالوده در گروه  5و  4،  3،  از »الف«طبقه روي شالوده در گروه  2و  1اختمانها از نظر طبقات به ترتیب س -

 . تقسیم بندي شده اند» د«طبقه روي شالوده در گروه  10و بیشتر از » ج«طبقه روي شالوده در گروه  10لغایت  6

ان نه فوق به تنهایی گروه ساختمان را براي ارایه خدمات مهندسی توسط مهندسالزم به ذکر می باشد هریک از عوامل دو گا

مان تعیین می نماید، درخصوص ارایه خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقوقی عامل حقیقی در پایه هاي مختلف ساخت

ناي ساختمان در ظرفیت اشتغال طبقه ساختمان مالك تعیین گروه ساختمان براي ارایه خدمات مهندسی خواهد بود و عامل زیرب

  .اشخاص حقوقی موثر می باشد

 



٥

 .ل می گردداعمابه شرح زیر  " کاربري صنعتی با "و  "دو، سه و چهار شهرهاي درجهدر گروه الف"ي در ساختمانها.1

 یا باالتر 3پایه  نمعمار یا عمرا مهندسانتهیه طرح معماري توسط -

یا باالتر 3عمران پایه  مهندسانسازه توسط  انجام محاسبات -

 یا باالتر  3مکانیک یا برق پایه  مهندسانط تهیه طرح تاسیسات مکانیکی و برقی توس -

 یا باالتر 3معمار یا عمران پایه  مهندسانط نظارت بر طرح معماري یا اجراي سازه توس -

 باالتر  یا 3مکانیک یا برق پایه  مهندسانط سنظارت بر اجراي تاسیسات مکانیکی و برقی تو -

 

دو، سه و چهار به شرح  شهرهاي درجهبه دلیل تعداد کم مهندسان طراح جهت ارائه خدمات مهندسی طراحی ساختمان، در  *

 : زیر اعمال می گردد

مهندسان عمران داراي صالحیت نظارت پس از قبولی در دوره هاي آموزشی تعریف شده، می توانند نظارت بر  :یکتبصره 

 . اجراي تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهاي گروه الف را تعهد نمایند

         شده، مهندسان معمار و کاردانهاي فنی داراي صالحیت نظارت پس از قبولی در دوره هاي آموزشی تعریف  :دوتبصره 

 . می توانند نسبت به تهیه طرح معماري ساختمانهاي گروه الف اقدام نمایند

مهندسان عمران داراي صالحیت نظارت پس از قبولی در دوره هاي آموزشی تعریف شده، می توانند نسبت به  :سهتبصره 

 .سازه ساختمانهاي گروه الف اقدام نمایند یحاطر

 

  .ل می گردداعمابه شرح زیر  "یک شهرهاي درجهگروه الف در " ساختمانهاي در-2

 یا باالتر  3معمارپایه  مهندسانتهیه طرح معماري توسط  -

 یا باالتر  3پایه  عمران مهندسانتهیه طرح سازه توسط  -

 یا باالتر  3پایه  مکانیک یا برق مهندسانتاسیسات مکانیکی و برقی توسط تهیه طرح  -

 باالتر  یا 3معمار یا عمران پایه  مهندسان معماري یا اجراي سازه توسطنظارت بر طرح  -

 باالتر  یا 3پایه  برقمکانیک یا  مهندساننظارت بر اجراي تاسیسات مکانیکی و برقی توسط  -

 

  .به شرح زیر اعمال می گردد "ر سه و چها دو،،یک شهرهاي درجهدر  و ج گروه ب " ساختمانهاي در-3

براي ساختمان هاي گروه ج در  1ساختمانهاي گروه ب و پایه براي یا باالتر  2پایه ( [معمار مهندسانتهیه طرح معماري توسط  -

 ] )شهرهاي درجه یک، دو، سه و چهار

در براي ساختمان هاي گروه ج  1ساختمانهاي گروه ب و پایه براي  یا باالتر2پایه ( [ عمران مهندسانتهیه طرح سازه توسط  -

 ] )شهرهاي درجه یک، دو، سه و چهار



٦

براي  1ساختمانهاي گروه ب و پایه براي یا باالتر2پایه  [مکانیک یا برق مهندسانتهیه طرح تاسیسات مکانیکی و برقی توسط  -

 ] )ساختمان هاي گروه ج در شهرهاي درجه یک، دو، سه و چهار

براي  2ساختمانهاي گروه ب و پایه براي یا باالتر3پایه  [معمار یا عمران  مهندسان نظارت بر طرح معماري یا اجراي سازه توسط -

 ] )ساختمان هاي گروه ج در شهرهاي درجه یک، دو، سه و چهار

ساختمانهاي گروه ب و پایه براي یا باالتر3پایه  [ مکانیک یا برق  مهندساننظارت بر اجراي تاسیسات مکانیکی و برقی توسط  -

 ] )اي گروه ج در شهرهاي درجه یک، دو، سه و چهاربراي ساختمان ه 2

 

  .ل می گردداعمابه شرح زیر  " دو ، سه و چهاریک ، شهرهاي درجهدر  دگروه  " در ساختمانهاي -4

  1پایه  معمار مهندسانتهیه طرح معماري توسط -

  1پایه   عمران مهندسانتهیه طرح سازه توسط -

  1پایه   مکانیک مهندسانتهیه طرح تاسیسات مکانیکی توسط -

  1پایه  برق مهندسانح تاسیسات برقی توسط تهیه طر-

  1پایه   توسط مهندسان معمار نظارت بر طرح معماري

  1پایه اجراي سازه توسط مهندسان عمران  نظارت بر 

  1پایه  نظارت بر اجراي تاسیسات مکانیکی توسط مهندسان مکانیک

  1پایه  توسط مهندسان برقنظارت بر اجراي تاسیسات برقی 

 

در صورت عدم تقبل نظارت بر طرح معماري توسط مهندسان معمار،کارفرما مجاز است با هماهنگی سازمان از خدمات  :تبصره

 .مهندسان عمران صاحب صالحیت استفاده نماید

 

 شرکتهاي حقوقی و مهندسان مشاور  ،نحوه فعالیت دفاتر مهندسی طراحی ساختمان: ماده شش

 :بخش طراحی . 1

الزاماً باید عضو یکی از دفاتر مهندسی طراحی یا که داراي صالحیت طراحی می باشند رشته هاي چهارگانه  مهندسان  -الف

 .باشند مجور از سازمان مسکن و شهرسازيشرکتهاي حقوقی  یا مهندسان مشاور داراي 

کلیه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان، شرکتهاي حقوقی و مهندسان مشاور طراح موظف به عقد قرارداد طراحی ساختمان   -ب

مسئولیت . با کارفرمایان بوده و باید مطابق گردش کار تهیه نقشه هاي ساختمانی نسبت به ارائه نقشه هاي ساختمانی اقدام نمایند

تهیه کلیه نقشه ها اعم از معماري، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی  مختلف جهت در رشته هاي مهندسانبا سایر  هماهنگی

 . برعهده مسئول دفتر مهندسی و یا مدیرعامل شرکت حقوقی یا مهندسان مشاور طراح طرف قرارداد با کارفرما می باشد
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ر حدود صالحیت و با رعایت کلیه دارندگان پروانه اشتغال بکار با صالحیت طراحی ، میتوانند خدمات طراحی خود را د-ج

 . ضوابط در سطح استان ارایه نمایند

کم راحی ساختمان در شهرستانها بسیاربا عنایت به اینکه تعداد مهندسان طراح و تمام وقت جهت تاسیس دفتر مهندسی ط :تبصره

الزامی  اد مقیم در شهرهاي مذکوربراي افر دو، سه و چهار شهرهاي درجهجهت ارائه خدمات طراحی در الف شرط بند بوده لذا 

 . نمی باشد

 :بخش نظارت-2

  .کلیه مهندسان ناظر موظفند پس از تنظیم قرارداد نظارت متحدالشکل ، تاییدیه الزم از سازمان نظام مهندسی اخذ نمایند-الف

خدمات نظارت باید مقیم در شهر دارندگان پروانه اشتغال بکار با صالحیت نظارت اعم از مهندس یا کاردان جهت ارایه  -ب   

 .محل احداث پروژه باشند

رد تقاضا ،نسبت به ارایه خدمات نظارت اقدام وشرکت ،در شهر م نمایندگیسیس دفتراشخاص حقوقی میتوانند پس از تا -ج

 .نمایند

 

 :نحوه محاسبه ظرفیت اشتغال به کار :ماده هفت

 .اشتغال بکار براي اعضاي حقیقی و حقوقی به شرح زیراعالم می شود جهت آگاهی اعضاي محترم سازمان،نحوه محاسبه ظرفیت

 

 . مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار که عضو دفاتر مهندسی طراحی یا شرکتهاي حقوقی و مشاور نیستند -1

این دسته از مهندسان می توانند بعنوان شخص حقیقی خدمات مهندسی خود را فقط در زمینه نظارت بر اجراي ساختمان ارائه 

 : نمایند و ظرفیت اشتغال و تعداد کار آنان در هر برش زمانی به شرح ذیل کنترل می شود

 رهاي نظارت در دست اقدامزیربناي کا   ≥  )4ماده طبق جدول (ظرفیت اشتغال بکار مجاز شخص حقیقی 

 تعداد کارهاي نظارت در دست اقدام   ≥  10*

 

 . مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار که عضو دفاتر مهندسی طراحی هستند -2

از آنجا که براي عضویت در دفاتر دارا بودن پروانه اشتغال به کار طراحی الزم است و با فرض دارا بودن صالحیت در هر دو 

مورد طراحی و نظارت، این دسته از مهندسان می توانند بعنوان شخص حقیقی خدمات مهندسی خود را در زمینه طراحی و 

 : یت اشتغال و تعداد کار آنان در هر برش زمانی به شرح ذیل می باشدنظارت بر اجراي ساختمان ارائه نمایند، ظرف
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  زیربناي کارهاي طراحی انجام شده از ابتداي سال+ زیربناي کارهاي نظارت در دست اقدام   ≥) 4ماده طبق جدول (ظرفیت اشتغال بکار مجاز شخص حقیقی 

 ضریب افزایش ظرفیت دفتر مهندسی طراحی                                                                                                                                         

 تعداد کارهاي طراحی انجام شده از ابتداي سال+ تعداد کارهاي نظارت در دست اقدام   ≥ 10*

 

 .حقوقی داراي پروانه اشتغال به کار هستند مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار که عضو شرکتهاي -3

از آنجا که کارهاي طراحی یا نظارت بر اجراي ساختمان توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار عضو شرکتها در قالب 

 : حقوقی انجام می گیرد و ظرفیت اشتغال بکار و تعداد کار شرکتها نیز به شرح ذیل می باشد

 زیربناي کارهاي طراحی انجام شده هر رشته در ابتداي سال+ زیربناي کارهاي نظارت در دست اقدام در هر رشته   ≥)   4ماده طبق جدول (ر مجاز اشخاص حقیقی عضو شرکت در هر رشته مجموع ظرفیت اشتغال بکا

 ضریب افزایش ظرفیت شرکت حقوقی                                                                                                                                                                                         

 

*10 x  تعداد کارهاي طراحی انجام شده از ابتداي سال+ تعداد کارهاي نظارت در دست اقدام   ≥ مجموع تعداد اعضاي شرکت 

                                2        

 

 .هستند)11ماده  4تبصره (مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار که عضو شرکتهاي مشاور داراي پروانه اشتغال به کار  -4

شتغال به کارهاي طراحی و نظارت بر اجزاي ساختمان توسط شرکتها نیز در قالب حقوقی انجام می گیرد و مبانی محاسبه ظرفیت ا

 :کار و تعداد کار آنان به شرح ذیل می باشد

 

 زیربناي کارهاي طراحی انجام شده هر رشته در ابتداي سال+ زیربناي کارهاي نظارت در دست اقدام در هر رشته   ≥)   4ماده طبق جدول (مجموع ظرفیت اشتغال بکار مجاز اشخاص حقیقی عضو شرکت در هر رشته 

                      2 

*10 x  تعداد کارهاي طراحی انجام شده از ابتداي سال+ تعداد کارهاي نظارت در دست اقدام   ≥ مجموع تعداد اعضاي شرکت 

                                2        2 

  .مهندسان در هر رشته می باشدتعداد کار مجاز ، عدد مذکور این نظامنامه  از مطابق جدول مندرج از فصل چهارم *

 

 

 

 

 

 



٩

  متفرقه: شته ماده

باصالحیت نظارت و براي اشخاص حقوقی ،مدیر معماري یا عمران  مهندسانکننده براي اشخاص حقیقی، هماهنگناظر  -1

 .عامل شرکت حقوقی یا مهندسان مشاور که نظارت سازه اي پروژه را تعهد نموده است 

اقدام به ایجاد تعهد در قبال مالکین یا  حدود صالحیتظرفیت،تعداد کارو اعضاي داراي پروانه اشتغال نباید بدون رعایت  -2

 .دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی نمایند چون این امر موجب اتالف وقت مالکین،و دفاتر و شرکتها و سازمان می گردد

سوي مسئوالن و مدیران دفاتر مهندسی،شرکتهاي حقوقی،مهندسان مشاور و یا طراح نقشه ها و قرارداد هاي نظارت صرفاً از   -3

 .و ناظر حقیقی و یا نمایندگان معرفی شده از سوي دفاتر و شرکتها پذیرش می گردد

 ه گزارشیآزاد سازي ظرفیت اشتغال بکار براي کار هاي طراحی در اول فروردین هر سال و براي کارهاي نظارت پس از ارا -4

 .می باشد)پایان کار(مرحله پنجم

،ساختمانهاي مسکونی افراد تحت پوشش ...)حسینیه و  مسجد،کتابخانه،(مذهبی و فرهنگی ، آموزشیپروژه هاي ساختمانهاي  -5

در درمانگاه  عمومی از قبیل بیمارستان و اختمانهاي متعلق به موسسات خیریه، ساختمانهاي خدمات درمانیس،  موسسات خیریه

و همچنین در صورت  ل منظور نمی گردداغتشاصورت ارائه خدمات مهندسی رایگان از سوي مهندسان در تعداد کار وظرفیت 

 .آن از ظرفیت اشتغال کسر می گردد  ارایه تخفیف در خدمات مهندسی به میزان

 .سیسات برقی و مکانیکی نمی باشدنظارت تا ع نیاز به ارایه نقشه ومتر مرب 60تا زیر بناي ) غیر از تجاري(براي ساختمانهاي  -6

در چهار رشته معماري ،  ناظرکارفرما مختار است براي هر ساختمانی و در هر تعداد طبقات ، از خدمات مهندسان طراح و -7

 .استفاده نماید عمران ، تاسیسات برقی و مکانیکی

به تصویب هیات مدیره سازمان    1390/  8 /  9   تبصره درجلسه رسمی تاریخ  12بند و     29ماده و    8این نظامنامه مشتمل بر  

 .نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان رسیده و هرگونه تغییرات در آن از اختیارات هیات مدیره می باشد

  


