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  هـ22685ت /9794: شماره
  11/3/1379: تاريخ

  تعالي بسمه
  اسالمي ايران جمهوري

  جمهور رئيس
  تصويب نامه هيأت وزيران

   
  وزارت دادگستري ـ وزارت مسكن و شهرسازي

قانون نظام ) 27(ه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي و به استناد ماد  بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه8/3/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 
  .نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود  ـ آئين1374مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 

   
  حسن حبيبي

  جمهور معاون اول رئيس
 
 
 

  “قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) 27(نامه اجرايي ماده  آئين”
   ـ تعاريف1ماده 
  :شود هاي آن به شرح زير تعريف مي نامه نامه با توجه به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين ين آئينها و اصطالحات مندرج در ا واژه

  .سازمان نظام مهندسي ساختمان استان: الف ـ سازمان استان
  .شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان: ب ـ شوراي مركزي

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساخمان مصوب  تغال به كار مهندسي معتبركه بر اساس آيينمهندس داراي پروانه اش: ج ـ مهندس واجد شرايط
 مصوب وزارت مسكن و شهرسازي، در يك يا چند رشته تخصصي مهندسي، صالحيت ارائه خدمات مهندسي   هيأت وزيران و دستورالعمل17/11/1375

  .كارشناسي را دارا باشد
برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره، برآورد،  كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره: ناسيد ـ خدمات مهندسي كارش

اي ناشي از پروانه اشتغال  ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه
  .باشد نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان ميموضوع قانون 

ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها كه  وزارتخانه: هـ ـ مراجع درخواست كننده
  .متقاضي خدمات مهندسي كارشناسي باشند

   
  2ماده 

نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان  تواند به موجب ضوابط اين آيين ه ميمرجع درخواست كنند
در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را بر اساس دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد . واجد شرايط نمايد

  .كند كننده معرفي مي رسد، انتخاب و به مرجع درخواست  وزارت مسكن و شهرسازي ميو به تصويب
   

  3ماده 
  :واجد شرايط، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج كند» مهندسان«يا » مهندس«كننده  مرجع درخواست

  . ذكر جزئيات الزمالف ـ موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با
  .واجد شرايط مورد درخواست و تخصصهاي هر يك از آنان» مهندسان«ب ـ تعداد 

  .ج ـ محل انجاام خدمات مهدسي كارشناسي
  .واجد شرايط» مهندسان«يا » مهندس«مهلت زماني معرفي  د ـ

  .هـ ـ مهلت زماني براي اعالم نظريه خدمات مهندسي كارشناسي
  .نامه اين آئين) 6(حمه خدمات مهندسي كارشناسي بر اساس تعرفه مندرج در ماده الز و ـ تعهد پرداخت حق

   
  4ماده 

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و  آيين) 74(كننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده  معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست
واست كننده براي خدمات مهندسي كارشناسي، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به گيرد و مراجع درخ كنترل ساختمان صورت مي

  .نامه نيستند كار مهندسي موضوع اين آيين



براي دريافت مطالب بيشتر به سايت . اين مطلب از پايگاه تخصصي مهندسي عمران و زلزله ايران تهيه شده است
www.VOJOUDI.comمراجعه نماييد  . 

 

 2

   
  5ماده 

ن به مرجع نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هيأت مديره سازمان استا
  .كننده ارسال يا تسليم خواهد شد درخواست

   
  6ماده 

نامه، عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي  الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آيين تعرفه حق
 مهندسي و كنترل ساختمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب قانون نظام) 15(ماده ) 15(كه تعرفه خاصي وجود ندارد، در چارچوب بند 

  .وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد
   

   7ماده 
الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي به فرد يا افراد معرفي شده  كننده مهندس يا مهندسان واجد شرايط مجاز به پرداخت مستقيم حق مرجع درخواست
سازمان استان پس از . الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واريز و يك نسخه از فيش بانكي را به سازمان استان مذكور تسليم كنند نيستند و بايد حق

  :كند الزحمه را بعد از كسر كسورات زير به مهندس يا مهندسان معرفي شده پرداخت مي وصول اصل نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده، حق
  .قانون مالياتهاي مستقيم به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي) 104(الحساب موضوع ماده  بابت ماليات علي%) 5(درصد الف ـ پنج 

  .قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) 37(به حساب سازمان استان بابت ارجاع كار در چهارچوب ماده %) 5(ب ـ پنج درصد 
   

  8ماده 
خلفي از مهندس يا مهندسان معرفي شده توسط سازمان استان مشاهده كند، بايد موضوع را به هيأت مديره سازمان استان كننده ت هر گاه مرجع درخواست

  .و شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان مربوط گزارش كند
   

  9ماده 
همان جهات رد مربوط به كارشناس رسمي دادگستري كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را كه  مرجع درخواست

عدم رعايت اين ماده از ناحيه . باشد  بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند، اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده، نيز مي است،
  .شود شده، تخلف انتظامي محسوب ميكننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفي  مرجع درخواست
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  هـ19295ت /29253: شماره
  9/7/1379: تاريخ

  تعالي بسمه
  اسالمي ايران جمهوري

  جمهور رئيس
  تصويب نامه هيأت وزيران

   
  وزارت مسكن و شهرسازي

قانون ) 28(شهرسازي و به استناد ماده  وزارت مسكن و 13/11/1376 مورخ 21538/100 بنا به پيشنهاد شماره 3/7/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 
  :اي كاردانهاي فني را به شرح زير تصويب نمود نامه تشكيالت حرفه  ـ آئين1374نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 

   
  حسن حبيبي

  جمهور معاون اول رئيس
 

  اي كاردانهاي فني نامه تشكيالت حرفه آيين
  1ماده 

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه منبعد در اين  آيين) 26موضوع ماده (اي كاردانهاي فني  حرفهبه منظور انتظام و انسجام امور 
هاي  برداري، ترافيك و رشته هاي معماري، شهرسازي، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، نقشه شاغل در رشته.) شود نامه كاردان ناميده مي آيين

هاي مذكور و باالبردن كيفيت خدمات آنها، در تهران و در مراكز استانهايي كه وزارت مسكن و  مچنين ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهمرتبط با آن و ه
  .گردد  تشكيل مي شود، ناميده مي“ كانون”نامه به اختصار  كانون كاردانهاي فني ساختمان كه از اين پس در اين آيين. كند شهرسازي اعالم مي

   
  2ماده 

تواند در شهرستانهاي تابع هر  باشد و مي كانون داراي شخصيت حقوقي و غيرانتقاعي بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات غيرانتفاعي مي
  .استان داراي شعبه يا نمايندگي باشد

   
  3ماده 

  .نامه يا مرتبط با آن ضروري است اين آيين) 1(ر ماده هاي مذكور د  نفر كاردان فني در رشته30بـراي تشكيل كانون در هر استان وجود حداقل 
   

  4ماده 
  :براي عضويت در كانون احراز شرايط زير الزم است

  .نامه هاي موضوع ماده يك اين آيين در رشته)  ديپلم فوق(الف ـ دارا بودن مدرك كارداني 
  . عضويتب ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي

اي وي در آن  پ ـ ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه
  .استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد
  .هاي مصوب مربوط ت ـ پرداخت وروديه و حق عضويت ساالنه طبق تعرفه

  .گيرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور  تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان قرار ميث ـ
   

  5ماده 
 ماه از 3به منظور تشكيل كانون در هر استان، وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف است حداكثر ظرف 

  .هاي الزم و ثبت نامه واجدين شرايط و صدور كارت عضويت موقت بنمايد نامه اقدام به انتشار آگهي صويب اين آيينتاريخ ت
   

  6ماده 
در هر استان كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حدنصاب مقرر رسيد وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با 

  .اقدام به برگزاري انتخابات اولين هيأت مديره كانون خواهد كردرعايت مواد آتي 
هاي بعدي، برگزاري انتخابات توسط هيأت مديره كانون يا همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتي اين  در دوره

  .نامه صورت خواهد گرفت آيين
   

  7ماده 
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بات كانون هر استان شروع به كار كرده و از آن پس وظايف عضوگيري و صدور كارت عضويت براي اعضاي موجود و پس از پايان برگزاري اولين انتخا
  .نامه به عهده هيأت مديره كانون خواهد بود آتي و انجام ساير وظايف و تكاليف مربوطه با رعايت مفاد اين آيين

نظارت، هيأت مديره سابق موظف است كليه اسناد، مدارك، دفاتر، اموال و دارايي كانون را هاي بعدي نيز به محض تأييد انتخابات از طرف هيأت  در دوره
  .اي به هيأت مديره جديد تحويل نمايد رسماً طي صورتجلسه

   
  8ماده 

  .تواند به طور همزمان عضويت بيش از يك كانون را دارا باشد هر متقاضي نمي
   

  9ماده 
بنا به تقاضاي كتبي متقاضي عضويت او تجديد . د و در هر زمان، عللي كه موجب قطع عضويت شده برطرف شودشو در موارد زير عضويت اعضا قطع مي

  .خواهد شد
  .از عضويت كانون» استعفا«الف ـ 
  .از كانون به موجب حكم شوراي انتظامي سازمان نظام مهدسي ساختمان استان» اخراج«ب ـ 

  .نامه آئين اين) 4(پ ـ سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده 
   

  10ماده 
شود، به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي  در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد متقاضيان واجد شرايط يا عدم ضرورت، كانون تشكيل نمي

  .توانند به عضويت كانون استان مجاوري كه تشكيل و رسميت يافته پذيرفته شود متقاضيان حوزه آن استان مي
   
  11اده م

  :اركان كانون متشكل است از
  . مجمع عمومي الف ـ

  .ب ـ هيأت مديره
  .ج ـ شوراي رابط

  د ـ بازرس
  .هـ كميته انتظامي

 
 الف ـ مجمع عمومي

  12ماده 
  .گردد تشكيل مي) اعم از اصالتاً يا وكالتاً(باشند » معتبر«مجمع عممي كانون از اجتماع تمامي اعضاي كانون كه داراي كارت عضويت 

توانند جداگانه در رأي  نند بايد كارت عضويت خود را ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نميك مي» تفويض«اعضايي كه حق رأي خود را تبصره ـ 
  .گيري شركت كنند

   
  13ماده 

 نفر از اعضاي كانون يا نظر وزارت 15العاده بنا به پيشنهاد هيأت مديره يا بازرس يا  جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق
  .گردد هرسازي تشكيل ميمسكن و ش

   
  14ماده 

 روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دعوتنامه ارسالي با پست سفارشي و يا آگهي در روزنامه كثيراالنتشار يا 15دعوت به تشكيل مجمع عمومي بايد حداقل 
  .محلي صورت گيرد

نها به دعوت سازمان مسكن و شهرسازي استان به ترتيب فوق اولين مجمع عمومي در تهران به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و در استاتبصره ـ 
  .گردد تشكيل مي

   
  15ماده 

. اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند رسميت خواهد يافت» اكثريت مطلق اعضا«جلسات مجمع عمومي با حصول 
تصميمات . يابد مي» رسميت«كننده، جلسه   روز فاصله تشكيل و با هر تعداد عضو شركت15در صورت عدم حصول اكثريت الزم جلسه بعد با حداقل 

  .معتبر خواهد بود) اصالتاً يا وكالتاً(مجمع عمومي با اكثريت نصف به عالوه يك آرا حاضر در جلسه 
الذكر ضروري نيست و انتخاب از  ز حدنصاب فوقباشد احرا در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس ميتبصره ـ 

  .شود طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقها و با رأي مخفي انجام مي
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  16ماده 

رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره خواهد بود و . شود اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه«
مذاكرات . در اولين مجمع عمومي رئيس نيز انتخابي خواهد بود.  و دو ناظر از، بين اعضاي حاضر در جلسه با اكثريت نسبي آراء انتخاب خواهد شدمنشي

اي توسط منشي درج و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به  مجمع در صورت جلسه
  .شود سازمان مسكن و شهرسازي استان و يك نسخه به دبيرخانه كانون ارسال مي

   
  17ماده 

  :العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق
  .الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره

  .البدل ب ـ انتخاب يا عزل بازرس اصلي و علي
  .پ ـ بررسي گزارس عملكرد ساالنه هيأت مديره و اعالم نظر نسبت به آن

  .ت ـ بررسي و تصويب ترازنامه ساالنه كانون و بودجه پيشنهادي هيأت مديره
  .ث ـ تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت ساالنه اعضا و ساير منابع درآمد كانون بر اساس پيشنهاد هيأت مديره

  .الزحمه اعضاي هيأت مديره، شوراي رابط و بازرس ورد پرداخت حقـ اتخاذ تصميم در م ج 
  .چ ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار

  .اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن ح ـ بررسي گزارش فعاليتهاي حرفه
  .ا سازمان نظام مهندسي استانخ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات واصله از سوي هيأت مديره كانون، شوراي رابط ي

  .هاي مربوط به عهده و يا در صالحيت مجمع عمومي است نامه د ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين
 

 ب ـ هيأت مديره
  18ماده 

 9 نفر 1000 نفر تا 150 عضو و 7 نفر از 150كيك رشته تا اي خواهد بود كه تعداد آن متناسب با تعداد اعضاي كانون و به تف هر كانون داراي هيأت مديره
  .شود  عضو تشكيل مي11 نفر به باال از 1000عضو و از 

 عضو در كانون دارد بايد الاقل يك نفر عضويت داشته باشد مگر آن كه در آن رشته 7ـ در هيأت مديره هر كانون، از هر رشته اصلي كه حداقل 1تبصره 
  .گردند ها بر حسب بيشترين آراء مكتسبه انتخاب مي در اين صورت به تعداد موردنياز از ميان داوطلبان ساير رشته. جود نداشته باشدداوطلب واجد شرايط و

البدل  چنانچه تعداد داوطلبان هر رشته كافي براي تعيين علي. البدل خواهد داشت هاي اصلي يك عضو علي ـ هيأت مديره در هر يك از رشته2تبصره 
  .البدل در هيأت مديره خواهد بود د، آن رشته فاقد عضو علينباش

   
  19ماده 

  .باشد  سال است و انتخاب مجدد آنان نيز بالمانع مي3مدت عضويت در هيأت مديره 
   

  20ماده 
  :داوطلبان عضويت در هيأت مديره كانون بايد داراي شرايط زير باشند

  .ـ تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران1
  ن فساد اخالقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدرـ نداشت2
  .ـ نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني3
  .ـ داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي و تعهد عملي به احكام دين مبين اسالم4
  )2شتغال بكار كارداني پايه دارنده پروانه ا( سال سابقه كار مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط 9ـ داشتن حداقل 5
  . سال قبل از تاريخ اعالم داوطلبي3 به باال از 3از درجه » محكوميت انتظامي«ـ فاقد 6

  .ـ اقليتهاي ديني رسمي از شرط تعهد عملي به احكام دين مبين اسالم مستثنا هستند1تبصره 
هاي بعد  هرسازي با همكاري سازمان نظام مهندس استان خواهد بود و در دورهـ احراز سابقه كار در اولين دوره انتخابات با وزارت مسكن و ش2تبصره 

  .شود احراز آن وسيله شوراي رابط و با نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مواد آتي انجام مي
دارنده پروانه ( سال سابقه كار مفيد و عملي 5داشتن حداقل اين ماده وجود نداشته باشد ) 5(ـ چنانچه در هر رشته داوطلبي با سابقه مندرج در بند 3تبصره 

  .الزامي است) 3اشتغال به كار كارداني پايه 
   

  21ماده 
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دو نفر از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي .  شوراي رابط هر كانون عنوان هيأت اجرايي انتخابات را دارد براي انجام انتخابات هيأت مديره،
وظيفه هيأت ) در تهران وزارت مسكن و شهرسازي(به معرفي هيأت مديره و يك نفر با معرفي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان ساختمان استان 

  .توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند اعضاي هيأت اجرايي نمي. دار خواهند بود نظارت انتخابات استان را عهده
  .شوند ت اجرايي انتخابات رأساً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي انتخاب ميتبصره ـ در اولين دوره انتخابات، هيأ

   
  22ماده 

  .باشد  نفر و نماينده هيأت نظارت رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء موافق معتبر مي3جلسات هيأت اجرايي با حضور حداقل 
  23ماده 

  : هفته اقدامات زير را انجام و به روشهاي مقتضي آنها را اعالم نمايدهيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل موظف است ظرف يك
  .الف ـ اعالم شرايط عضويت در هيأت مديره و مداركي كه داوطلب بايد همراه تقاضاي خود ارسال كند

 آگهي باشد و تعيين نشاني و محلهاي  روز از تاريخ انتشار10ب ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از 
  .نام ثبت

  .ت ـ اعالم روز و ساعت و محلهاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود
  .ث ـ تعيين و اعالم تعداد اعضاي هيأت مديره در استان مربوط

  24ماده 
ربط  نام جهت احراز شرايط داوطلبان از مراجع ذي ايان مهلت ثبتنامه ظرف يك هفته از پ اين آئين) 20(موظف است با رعايت ماده » هيأت اجرايي«

استعالم و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعالمها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آراء نسبت به صالحيت نامزدها اتخاذ تصميم و 
توانند ظرف مدت سه روز از تاريخ وصول نظريه، شكايت خود  يت آنها رد شده است، ميافرادي كه صالح. نتيجه را به هيأت نظارت و متقاضي اعالم نمايد

هيأت نظارت موظف است ظرف يك هفته پس از وصول شكايات به آنها رسيدگي و نظر . را به طور كتبي به هيأت نظارت تسليم و رسيد دريافت دارند
پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها بوسيله هيأت نظارت، . هيأت اجرايي انتخابات اعالم داردقطعي خود را در مورد صالحيت شاكيان و ساير داوطلبان به 

هيأت اجرايي فهرست مذكور را تكثير و توزيع نموده و حداقل ده روز قبل از برگزاري انتخابات آن را در روزنامه محلي يا كثيراالنتشار يا از طريق مقتضي 
  .ديگر به اطالع اعضاء برساند

   
  25اده م

. توانند با ارائه كارت عضويت همان استان به تمام يا هر يك از نامزدها و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره رأي دهند هر يك از اعضاء كانون مي
 از داوطلبان اعالم شده، شود و چنانچه اسامي افرادي غير در صورتي كه بيش از تعداد مذكور در ورقه رأي نوشته شود، اسامي اضافي از آخر حذف مي

  .گردد نوشته شود آن اسامي نيز حذف مي
  . ـ در اولين انتخابات، اعضاي كانون با ارائه كارت موقت صادره از طرف وزارت مسكن و شهرسازي در انتخابات شركت خواهند كردتبصره

  26ماده 
هاي آن داراي  و تبصره) 18( آراء نموده و افرادي كه با رعايت مفاد ماده گيري، هيأت اجرايي زير نظر هيأت نظارت اقدام به شمارش پس از خاتمه رأي

و » هيأت اجرايي«البدل تعيين شده و اسامي مذكور، صورتجلسه و به امضاي اعضاي  رأي بيشتر باشند به ترتيب در فهرست به عنوان اعضاي اصلي و علي
 پس از تأييد جهت اطالع اعضا به نحو مقتضي اعالم و كليه مدارك مربوط به انتخابات گردد تا نظارت رسيده و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال مي

  .يابد به دبيرخانه كانون ارسال و وظيفه هيأت اجرايي و نظارت خاتمه مي
   

  27ماده 
يك خزانه دار براي مدت يكسال شود در اولين جلسه از بين خود يك رئيس و يك نائب رئيس و يك دبير و  هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي

  .انتخاب مجدد اعضاي هيأت رئيسه در سالهاي بعدي بالمانع است. كند انتخاب مي
  .باشد نيز مي» رئيس كانون استان«رئيس هيأت مديره 

   
  28ماده 

 11، 9، 7( حسب تعداد اعضاي اصلي جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات هيأت مديره بر
  .توانند بدون داشتن حق رأي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند البدل مي اعضاي علي.  رأي معتبر خواهد بود6 و 5، 4به ترتيب با ) نفر

 جلسه متناوب در مدت 8ه متوالي يا جلس4تبصره ـ در صورت فوت، استعفا يا سلب صالحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره يا غيبت غيرموجه 
  .البدل به عنوان عضو اصلي دعوت به عمل خواهد آمد شش ماه عضو مذكور مستعفي شناخته شده و از عضو علي

  29ماده 
  :اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير است

  .نامه فعاليت دارنداي موضوع اين آيين  ريزي به منظور جلب مشاركت افرادي كه در امور حرفه ـ برنامه1
  .مربوط به ساختمان از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و انتشارات» كارداني فني«ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغالن در بخشهاي 2
  .اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش آنها ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه3
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و سازمانهاي نظام مهندسي » قانون نظام مهندسي ساختمان«هاي مهندسي ساختمان موضوع  بين كاردانهاي فني با صاحبان حرفهـ تنظيم روابط 4
  .ساختمان

  .ـ تنظيم روابط بين كاردانهاي فني با كارفرمايان5
  .ـ همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالياي طبيعي6
  .بودجه و ترازنامه ساالنه كانون و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويبها و  ـ تهيه و تنظيم برنامه7
  .ـ تهيه و تصويب نظام نامه اداري، تشكيالت، مالي و داخلي كانون8
  .ـ تنظيم امور اداري و مالي كانون طبق مقررات و نظامهاي مربوط9

  .مومي جهت تصويبـ تعيين ميزان وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء و ارائه آن به مجمع ع10
  .ها ـ افتتاح حساب بانكي به نام كانونن نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور كانون و پرداخت هزينه11
و انتخاب ـ تعيين امضاء يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش 12

  .وكيل
  .ها نامه ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان و اين آيين13
  .اي ـ ايجاد تسهيالت الزم به منظور بازآموزي يا آموزشهاي الزم حرفه14
  .اي آنها ـ فعاليت و ايجاد تسهيالت براي ارتقاي دانش فني و حرفه15
  .ـ انتشار خبرنامه16
  .اي و فني هاي آموزشي، حرفه ام مشورت و كسب رهنمودهاي الزم از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينهـ انج17
  .ـ ارسال شكايات واصله به شوراي انتظامي استان و همكاري با شوراي مذكور18
  .شود سي ساختمان به عهده كانون گذاشته ميـ اجراي وظايفي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي در جهت نيل به اهداف قانون نظام مهند19
  .هاي كانون ها و اعالميه ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت اعالم آگهي20
  .ـ ايجاد شعبه يا نمايندگي در شهرستانهاي استان21
 

 ج ـ شوراي رابط
  30ماده 

ته به آن و همكاري بين سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان و هاي وابس به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام بيشتر بين حرفه مهندسي و ساير حرفه
 عضو، دو نفر از اعضاي هيأت مديره كانون به معرفي هيأت مديره كانون، دو نفر 5كانون كاردانهاي فني ساختمان شورايي به نام شوراي رابط متشكل از 

ديره سازمان و يك نفر نماينده وزارت مسكن و شهرسازي استان در هر كانون از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان به معرفي هيأت م
  .گردد تشكيل مي
  . سال است و تجديد انتخاب آنها بالمانع است3مدت تصدي اعضاي مذكور تبصره ـ 

  31ماده 
  .ان مهندسي استاناي بين اعضاي كانون و سازم ـ همكاري و هماهنگي با هيأت مديره كانون جهت ايجاد ارتباط مناسب حرفه1
  .هاي بازآموزي و ايجاد امكانات و تسهيالت آموزشي براي اعضاي كانون ـ همكاري و هماهنگي با هيأت مديره كانون جهت برگزاري دوره2
 و سازمان مسكن و ـ ارائه برنامه و نظرات مشورتي به هيأت مديره در نحوه راهبرد كانون و ارائه گزارش به هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان3

  .شهرسازي استان
  .ـ نظارت بر نحوه عملكرد اعضاء و هيأت مديره كانون و ارائه گزارش به هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان و سازمان مسكن و شهرسازي استان4
   

  32ماده 
  . بودرأي معتبر خواهد) 3(جلسات شوراي رابط حداقل هر دو ماه يك بار تشكيل و تصميمات آن با 

 
 )بازرسان(د ـ بازرس 

  33ماده 
البدل خواهد  البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يك بازرس علي  نفر عضو يك بازرس اصلي و يك بازرس علي150هر كانون بر حسب تعداد اعضاء تا 

گردند و انتخاب مجدد آنها   سال انتخاب مي3داشت كه هم زمان با انجام انتخابات هيأت مديره وسيله مجمع عمومي از بين اعضاي كانون برا مدت 
  .بالمانع است

  .گردد  ـ در مورد داوطلبان تصدي بازرسي كانون به همان شيوه انتخاب داوطلبان براي اعضاي هيأت مديره عمل ميتبصره
   

  34ماده 
  :شود به شرح زير تعيين مي) بازرسان(وظايف و اختيارات بازرس 

هايي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و  ها و صورتحسابهاي دوره عملكرد و ترازنامه داراييـ اظهارنظر درباره صحت صورت 1
  . روز قبل از تشكيل مجمع عمومي15تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل 
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  .عمومي تهيه نموده استـ اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطالعاتي كه هيأت مديره براي مجمع 2
ـ اظهارنظر در مورد اقدامات و عملكرد هيأت مديره حق دارند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطالعات 3

  .كه موجب وقفه در عمليات جاري شوداي باشد  اين رسيدگي نبايد به گونه. مربوط به كانون را از هيأت مديره مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند
   
 


