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 مهِتعالیس ِاب ِ  

 استان ها( هیاستان )کل یمحترم راه و شهرساز رکلیمد

 

 با سالم 

وزارت  مسکن و ساختمان وقتمعاونت  29/09/1394مورخ  400/57865پیرو بخشنامه شماره  احتراماً؛   

به صورت خدمات مهندسی رائه دارندگان پروانه اشتغال به کار متقاضی او نظر به درخواست برخی از متبوع 

 ، اماکن خیریه و مسکن محرومانمدارس، درمانگاهحسینیه،  مسجد،، مصلی ی از قبیلهایدر ساختمانرایگان 

)اعم  در ظرفیت اشتغال آنانچنینی ن ایعدم محاسبه موارد و  )مشمولین کمیته امداد یا سازمان بهزیستی(

 :  گرددمیابالغ  اجرا به شرح زیر برایگونه موارد در اینمربوط  الزامات، بدینوسیله از زیربنا و تعداد کار(

اعم از اشخاص داوطلب  از فهرستیرسانی، ضمن اطالع است موظفسازمان نظام مهندسی ساختمان استان  -1

 سامانه ارجاع کار )صف داوطلبانهو در  نماید تنظیمرا مهندسی خدمات  رایگانانجام  برایحقیقی یا حقوقی 

با سامانه سازمان استان و ضوابط مقرر در و مطابق با  دهدمعرض عموم قرار ( در این موضوعبرای جداگانه 

قانون نظام مهندسی و  15ماده  5ه استناد بند باشخاص مربوط،  نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسیِ

 د.الزم را معمول نمایاقدام ( 1374)مصوب کنترل ساختمان 

 بایستمی، ذیربط اعم از حقیقی یا حقوقی متقاضی استفاده از خدمات رایگان در موارد مذکور اشخاص -2

 نمایند.تسلیم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  هبتقاضای خود را 

شخص ذیربط اعم از و انتخاب  استان نهیأت مدیره سازما پروژه در تصویبطرح و پس از  استان سازمان -3

، نسبت به مربوط ظرفیتو  صالحیتحدود و  مفاد این بخشنامهرعایت با و  مذکور فهرستاز حقیقی یا حقوقی 

 نماید. معرفی مهندس ذیصالح اقدام می

اشخاص ذیربط اعم ظرفیت صالحیت و در  )موضوع بخشنامه(عدم محاسبه زیربنا و تعداد کار رایگان  شرایط -4

 :باشدمیبه شرح زیر از حقیقی یا حقوقی 

متعلق طبق سند رسمی بایست ، مصلی( میدرمانگاهحسینیه، مدارس، مسجد، )اماکن مذکور  مالکیت (4-1

باشد. در با تأیید نهاد ناظر مربوط یا خیرین سازنده مسکن محرومان  ذیربطمتولی خیریه یا دستگاه نهاد  به

 .گرددنامه رسمی جایگزین میاوقافی، اجاره هایمورد زمین

 بایست منطبق و متناسب با موارد مرتبط با موضوع بخشنامه باشد. می هر پروژه کاربری غالب( 4-2

ها این نوع پروژهدر فنی و مهندسی جهت ارائه خدمات )اعم از حقیقی یا حقوقی( متقاضی مهندسان  (4-3

 .دنباشنمی تحت هیچ عنوان و گونه وجهیهیچبه دریافت  مجاز
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، رایگان تعداد کار موضوع بخشنامه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارائه خدمات مهندسی (4-4

 باشد.می یک کار حداکثر، در هر برش زمانی

بعنوان سابقه             ذیربط  اشخاصدر مجموعه کارهای  مشخصات خدمات مهندسی موضوع این بخشنامه، (5-4

 .محاسبه نخواهد شدآنان اعم از تعداد کار و زیربنا  اشتغال ظرفیتشود لکن در میو ضبط ثبت ای حرفه

پس از طی ترتیبات مترمربع  هزار پنجتا زیربنای های با برای پروژهپذیرش خدمات موضوع این بخشنامه  -5

از  بیشترهای با مساحت زیربنای پروژهبرای  .باشدمیمذکور، منوط به تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان 

نفره استان تهران بررسی و پس از تصویب در  5هیأت /  مترمربع، مراتب در هیأت چهارنفره استان هزار پنج

هیأت مذکور، مراتب منضم به مستندات مکفی توسط اداره کل راه و شهرسازی برای بررسی و اعالم نظر 

 نهایی به این مرجع ارسال گردد. 

خصوص خدمات مربوط به قوت  در اشخاص ذیربط اعم از حقیقی یا حقوقیهای ف و مسئولیتیوظاکلیه  -6

ف و یموجبی برای اسقاط وظاست و انجام رایگان خدمات یا عدم محاسبه در ظرفیت اشتغال، ا خود باقی

 .های آنان نخواهد بودمسئولیت

و با  ذیربط اعم از حقیقی یا حقوقیاشخاص توسط  بصورت آگاهانهپذیرش رایگان خدمات مذکور باید   -7

قانونی های مسئولیتو تواند موجبی برای عدم انجام وظائف نمیتوجه به سایر کارهای تحت تعهد صورت گیرد و 

 .ها و تعهدات همزمان باشدمربوط در سایر پروژه

صالحیت و ظرفیت آنان  با توجه به حدودمشمول این بخشنامه، ترتیبات مذکور  هایکاردانخصوص  در -8

 شد.معمول خواهد  سازمان نظام کاردانی ساختمان استانتوسط 

نظارت عالیه بر اجرای  مسئولیتقانون فوق االشاره،  35اداره کل راه و شهرسازی استان به استناد ماده  -9

 ضوابط مذکور را داراست.

 

 

 

 رونوشت: 

 یجهت آگاه-یحوزه وزارت رکلیو مد ریمشاور محترم وز-یجعفر یجناب آقا

 یساختمان، جهت آگاه یمحترم دفتر توسعه مهندس رکلیمد-یمهندس عبد یآقا جناب
  


