
 اظهار نظر کارشناسی کمیسیون عمران و خدمات مهندسی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

الیحه اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل   ماده ردیف 

 ساختمان 

 توضیحات  پیشنهاد اتاق بازرگانی لرستان 

حرفه    -2ماده   1 پروانه 

 مندی 

  ت یکه پس از احراز صالح یمجوزبه  -پروانه حرفه مندی

واجد  یاحرفه  حرفه    یاز رشته ها  یکیدر    طیشرا  نیبه 

معماران    یبرا به مجوز    .شودی گفته م  شودی اعطا م  مندی

معمار " برا   "یپروانه  مهندس"مهندسان    یو    "یپروانه 

 . شود  یم  دهینام

به    یاحرفه   تیکه پس از احراز صالح  یمجوز به    -پروانه حرفه مندی

گفته    شودی م  ء اعطا  حرفه مندی  یاز رشته ها  یکیدر    طیشرا  نیواجد

پروانه  "مهندسان    یو برا  "یپروانه معمار"به مجوز معماران    .شودیم

 .شود  یمگفته    "یمهندس

  نامیده حذف و کلمه    برایپیشنهاد میشود کلمه  

 میشود به گفته میشود اصالح شود . 

هر حرفه    یو اجتماع  یشخص  یرفتارهابه مجموعه آداب و   ای اخالق حرفه  -2ماده   2

تاک  مند در  جا  شانیت،بر    دیکه  و    یاجتماع  گاهیمنزلت 

 .شود  یگفته م  یحرفه ا  یحرفه و سازمان ها   ،مندان   حرفه

در    دیباحرفه مندان  توسط    یاعمال اخالق حرفه ا   جهینت

منجر به تحقق اهداف    یدار  امانت  و  یدرست  ،صداقت  تینها

 . گردد  حدفه مندیو اصول  

که در    مندهر حرفه    یو اجتماع  یشخص  یبه مجموعه آداب و رفتارها 

جا  شانیت،بر    دیتاک و  و    ،مندان  حرفه  یاجتماع  گاهیمنزلت  حرفه 

  ی اعمال اخالق حرفه ا  جه ینت  .شود  یگفته م  یحرفه ا  یسازمان ها

منجر    یدار  امانت  و  یرستد  ،صداقت  تیدر نها  دیباحرفه مندان  توسط  

 .گردد  حرفه مندیبه تحقق اهداف و اصول  

 امالی کلمه حرفه مندی اصالح شود . 

بیمه مسئولیت    -2ماده   3

 -حرفهای مشاور  

ارائه خدمات حرفه    تی مسئول  یتیقرارداد پوشش حمابه    

ب  ؛در هر پروژهوی    ریقراردا  طهیدر حای مشاور    ن یکه 

  گردد. یگفته م  شود،عقد می   گر   مهیب  یو شرکت هامشاور  

  ، بدنی یمال  یهاخسارت پوشش و جبران فهیوظبیمه  نیا

حرفه مند در    یاز خطاها و اشتباهات احتمال  یناش  یو جان

و افراد جامعه که    فرمارا در برابر کارارائه خدمات حرفه ای  

وی    خدمات  آثار  معرض  میمستق  ریغ  ای  میبه صورت مستق

در ارائه   مهیب نیا یتیعهده دارد پوشش حماقرار دارند به 

هر    یمشاوره همواره ناظر بر اعتبار زمان  یخدمات حرفه ا 

 . است  یضوابط و مقررات ساختمان  یهااز حوزه   کی

هویت   -  و  ماهیت  به  ماده  این  در 

 اظر اشاره نشده است .نمهندس  

 امالی کلمه قرارداری اصالح شود . -

برای   - مسئولیت  بیمه  لیست  در 

ناظر  "  عنوان موردی در    "مهندس 

 نظر گرفته نشده است . 



و    تیریمد  فهیکه وظ  یحقوق  ای  یقیشخص حق  -پیمانکار پیمانکار    -2ماده   4

پروژه را در قبال    ییاجرا   اتیانجام پروژه و نظارت بر عمل

دارد   یکارفرما  عهده  به  ارائه    مانکاریپ  .خود  به  موظف 

تضمین کیفیت پروژه به مدت معلوم است که این مدت  

خواهد   متفاوت  ساختمان  اجزای  و  عناصر  حسب 

صورت  بود.پیمانکار اجرا  یدر  عملبخشی    ی که    ات یاز 

برعهد  یساختمان پ   هرا  باشد  شناخته    مانکاریداشته  جز 

پ  هرگونه    اخذ  شودیم و  کسب  عنوان  به      شهیپروانه 

ب  مانکاریپ مربوطه    مانکاریپ  تی ه داشتن پروانه فعالمنوط 

   .است

از سازمان    تیصالح  یگواه  یکه دارا  یمانکارانیگردد پ  یم  شنهادیپ

 . شناخته شود  مانکاریبه عنوان پ   زیبرنامه و بودجه هستند ن

 

کسب    -7ماده   5

 صالحیت حرفه ای 

  طیشرا  هیو با احراز کل  بیبه ترت  یحرفه ا   تیکسب صالح

 :ردیپذ  یصورت م  ریز  لیذ

دانشگاه .1 مدرک  بودن  مقطع    یدارا  در  معتبر 

و رشته    حرفه مندی  یهادر رشته  یکارشناس

 مجموعه    ریز  یها

فعال .2 ا   تیانجام  به    یحرفه  سال  سه  مدت  به 

 کارآموز حرفه مند  عنوان  

ورود به    یتخصص   یهادر آزمون  یکسب قبول   .3

 حرفه 

از ورود به    شیپ  یآموزش  یگذراندن دوره ها   .4

 حرفه 

از ورود    شی پ  یدر مصاحبه حضور  یکسب قبول   .5

 به حرفه  

تع شرا  ارهایمع  نییمرجع  احراز  ضوابط  فوق    طیو 

 . است  یعال  تایتوسط ه

در مورد ارتقاء پایه مطلبی ذکر نشده است فقط در مورد صالحیت  

 حرفه ای اولیه بحث شده است . 

 

حرفه  در تحقق اهداف    مندان  همشارکت حرف  نیتأم  یبرا  1. بند    15ماده   6

  سهقانون    نیخود مندرج در ا  یو انتظام امور حرفه ا   مندی

تحقق   شود .پیشنهاد حذف این بند داده می در  مندان  حرفه  مشارکت  تامین  برای 

اهداف حرفه مندی و انتظام امور حرفه مندی  



مبنا بر  مند  یهارسته   یسازمان  سازمان    یحرفه  شامل 

  سازمان  ،عمران  مهندسان  سازمان،    و شهر سازان  انمعمار

 . گرددی م  لو برق تشک  کمکانی  مهندسان

مندرج در این قانون یک سازمان بر مبنای رسته  

و شهر  های حرفه معماران  رسته  مندی شامل 

مهندسان   ،رسته  عمران  سازان،مهندسان 

 گردد. مکانیک و برق تشکیل می

و   یرانتفاعیغ،  یردولتیغ یعموم ،مستقل، ها سازمان  نیا 2. بند    15ماده   7

 . هستند  یفن  ریغ

غ  یرانتفاعیغ،    یردولتیغ  یعموم  ،مستقل،  سازمان   نیا -یفن  ریو 

 .هستند  اجرایی

غیر فنی "حذف و کلمه غیر فنی به    هاکلمه  

 اصالح گردید .  "اجرایی

  -  4بند    17ماده   8

 بازرسان 

ارکان سازمان    یاعضا  طیبازرسان عالوه بر دارا بودن شرا

سبب  دینبا بستگان  تا    یعال  یشورا  یاعضا  ینسب  ای  یاز 

توانند از کارکنان    ینم  زیدرجه دوم از طبقه سوم باشند و ن

حق الزحمه    ایهر عنوان حقوق  ،اعم از اینکه  سازمان باشند  

 . ریخ  ای  ندینما  افتیدر

شرا بودن  دارا  بر  عالوه  نبا  یاعضا  طیبازرسان  سازمان  از    دیارکان 

از طبقه    یعال  یشورا   یاعضا  ینسب  ای  یبستگان سبب تا درجه دوم 

،اعم از اینکه  توانند از کارکنان سازمان باشند    ینم  زیسوم باشند و ن

و نباید از سوی    ریخ  ای  ندینما  افتیحق الزحمه در  ایهر عنوان حقوق  

 هیات مدیره استان معرفی شوند. 

از    "این جمله استان  نباید  مدیره  سوی هیات 

 اضافه شود .   "معرفی شوند.

مرجع  28ماده   9  .

تخلفات   به  رسیدگی 

   5بند    -انتظامی

 

 

  عضو   کی  .استان متشکل از پنج عضو است  یدادگاه انتظام

  ی با معرف  دمن  هعضو حرف  کی،  هییقوه قضا  سیرئ  یبا معرف

  ستمیدر هر س  یاستان  یاز سازمان ها   کیهر    رهیمد  تایه

 . نفر با انتخاب وزارت  کیو    یهدفمند

 . استان متشکل از پنج عضو است  یدادگاه انتظام

عضو حرفه مند با انتخاب    3،  هیی قوه قضا  سیرئ  یبا معرف  عضو  کی

اعضای مجمع عمومی سازمان استانی در هر رسته و یک نفر با انتخاب 

 نظام . 

 

 

 


