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ارائه روش مناسب ارجاع خدمات مهندسي از سوي سازمان نظام مهندسي ) نحوه مشاركت ، همكاري و ارجاع كار براي  -2

 دفاتر مهندسي (

 بخش اول : چگونگي تشكيل دفاتر مهندسي 

 چيدمان رشته هاي مختلف و حداقل امتيازات و تعداد براي تشكيل دفتر – 1ماده 

 گروه بندي مي گردند . 1افراد عضو دفتر از نظر عضويت رشته هاي گوناگون و پايه هاي مختلف طبق جدول -1-1

 

 

 : 1جدول 



گروه 

 دفتر

 تعداد كل مكانيك برق معماري عمران

 نفر 15حداكثر  1حداقل پايه  1حداقل پايه  1حداقل پايه  1حداقل پايه  د

 2حداكثر تعداد  2حداكثر تعداد  3حداكثر تعداد  8حداكثر تعداد 

 نفر 15حداكثر  2حداقل پايه  2حداقل پايه  2حداقل پايه  1حداقل پايه  ج

 2حداكثر تعداد  2حداكثر تعداد  3حداكثر تعداد  8حداكثر تعداد 

 نفر 15حداكثر  3حداقل پايه  3حداقل پايه  3پايه  حداقل 2حداقل پايه  ب

 2حداكثر تعداد  2حداكثر تعداد  3حداكثر تعداد  8حداكثر تعداد 

 نفر 15حداكثر  3حداقل پايه  3حداقل پايه  3حداقل پايه  3حداقل پايه  الف

 2حداكثر تعداد  2حداكثر تعداد  نفر 10مجموع گروه معماري و عمران 

 

 :تبصره 

 براي تشكيل هر يك از گروهها يكي از رشته ها بجز عمران مي تواند از يك پايه پايين تر انتخاب شود .

 مدير دفتر حداقل بايد داراي پروانه اشتغال پايه : : 2ماده 

 طراحي 1براي دفتر گروه د پايه 

 طراحي 1براي دفتر گروه ج پايه 

 طراحي 2براي دفتر گروه ب پايه 

 طراحي 3براي دفتر گروه الف پايه 

 ساعات كار و محل دفتر مهندسي : 3ماده 

روز در هفته با حضور  5ساعت در روز و با برنامه مشخص ارائه شده به نظام مهندسي و  4هر دفتر مي بايستي حداقل  -1-3

 ساعت پاسخگوي مراجعين باشد . 2مدير دفتر بصورت 

مان نظام مهندسي مشخص مي كند وجود داشته و نام مدير دفتر شكل و فرم آن را سازدر محل هر دفتر يك تابلو كه  -2-3

 در آن گنجانده شود .

سرويس –آتليه  –متر مربع باشد داراي فضاي انتظار  50هر دفتر مهندسي مي بايستي فضايي به مساحت حدود  -3-3

 باشد .مي دفتر در يك محل مجازمتر باشد فعاليت دو  50بهداشتي باشد . در صورتيكه مساحت بيش از 

 بخش دوم : نحوه مشاركت همكاري و ارجاع كار براي دفاتر مهندسي

 سهميه و اولويت بندي -4ماده 



 براي هر مهندس در هر رشته و پايه يك سهميه مبنا بر حسب واحد به شرح زير تعريف مي گردد . -1-4

 برق مكانيك معماري عمران رديف

 2000 2000 2000 1000 3پايه 

 3000 3000 3000 1500 2پايه

 4000 4000 4000 2000 1پايه 

 5000 5000 5000 2500 پايه ارشد

 

درصد  30باالتر به اضافه  پايه درصد سهميه 70براي مهندساني كه نظارت و طراحي پايه هاي متفاوتي دارند  –تبصره 

 سهميه پايين تر مالك خواهد بود .

 عدد بر حسب متر مربع به عنوان متراژ مبنا به شرح زير تعريف مي گردد . كبراي هر دفتر مهندسي ي

(Mm( متراژ مبنا =})مجموع سهميه مبنا شركا *) 37/0دفتر در رشته معماري و عمران} 

 { +  12/0( * })مجموع سهميه مبنا شركا دفتر ر رشته برق

 { +14/0شركا دفتر در رشته مكانيك ( *})مجموع سهميه مبنا 

مي  مبحث شوراي ملي ساختمان دارا  3-18مهندسيني كه شرايط احراز مهندس پايه ارشد را مطابق بند  تبصره :

باشند از اين پس ظرفيت و سهميه معادل پايه ارشد خواهند گرفت بديهي است سهميه مبنا مهندسان ارشد تا اختصاص 

 ر مي گردد .منظومهندس پايه يك سهميه آتي در محاسبات سهميه مبنا مانند 

 براي هر دفتر مهندسي يك عدد بر حسب متر مربع به عنوان متراژ باقي مانده به شرح ذيل تعريف مي گردد . -2-4

  ميزان ظرفيت رشته

 %37 % ظرفيت ساالنه تعريف شده در مبحث دوم مقررات ملي80سهميه باقي مانده تا سقف  عمران

 %37 ظرفيت ساالنه تعريف شده در مبحث دوم مقررات ملي% 100سهميه باقي مانده تا سقف  معماري

 %12 % ظرفيت ساالنه تعريف شده در مبحث دوم مقررات ملي100سهميه باقي مانده تا سقف  برق

 %14 % ظرفيت ساالنه تعريف شده در مبحث دوم مقررات ملي100سهميه باقي مانده تا سقف  مكانيك

Mbمجموع ظرفيت سطرهاي باال= 

 

% براي وي 20بديهي است اين كسر ظرفيت ر رشته عمران فقط در ارجاع كار تأثير داشته و مازاد باقيمانده  : تبصره

 محفوظ مي ماند .

 براي هر دفتر مهندسي يك عدد بر حسب درصد به عنوان ضريب اولويت به شرح زير تعريف مي گردد : -3-4



 LO= (Mb/Mm)*100بديهي است ضريب اولويت مالكي براي ارجاع خواهد بود 

 سهميه باقي مانده هر دفتر در يكي از چهارحالت زير قرار مي گيرد .با توجه به نمودار زير  -4-4

 

 

 

 

 

 در حالت اول هيچگونه محدوديتي براي ارجاع وجود ندارد

 در حالت دوم با درخواست دفتر ارجاع بال مانع است

 در حالت سوم ارجاع فقط به دفاتري مجاز است كه در اولويت قرار دارند 

 در حالت چهارم به هيچ وجه مجاز نمي باشد 

 همكاري دفاتر : – 5ماده 

 هر دفتر مجاز است تنها با يك دفتر ديگر ) كه از ابتداي دوره تعيين كرده است ( همكاري نمايد .

موردي باساير دفاتر و نيز همكاري بيش از دو دفتر مجاز نمي باشد . توصيه ميشود دو دفتر كه از لحاظ بنابر اين همكاري 

 گردند .تركيب شركاء مكمل هم هستند به عنوان همكار يكديگر معرفي 

( مورد نظر  5بديهي است در ارجاع كار ، صالحيت تركيب مجموع دو دفتر همكار به شرط مجاز بودن يكي از دفاتر ) ماده 

 قرار خواهد گرفت .

 تبصره : همكاري چند دفتر در پروژه هاي بزرگ نظير مسكن مهر از اين امر مستثناست و تابع نظر سازمان خواهد بود .

 

 خروج شركاء دفتر مهندسيورود و  -6ماده 

 ورود و خروج و تغيير شركاء دفتر تنها دو بار و در مهر هر سال مجاز مي باشد .

ماه از انجام كار در دفتر جديد محروم است .  2هرگاه يكي از شركاء دفتر پس از خروج ، وارد دفتر ديگري شده باشد تا 

 ب دفتر جديد نخواهد داشت .ماه تأثيري در ضري 2بديهي است ورود به دفتر جديد تا 

بدون )  1حالت 

 ( محدوديت

در )  2حالت 

 ( اختيار دفتر

در )  3حالت 

 اختيار سازمان(

) سهميه  4حالت 

 منفي (

سهميه  آزاد

 مبنا
نصف سهميه 

 مبنا

سهميه 

 مبنا

 فرـص



 مهندسان در بدو زمان اخذ پروانه اشتغال از اين امر مستثناء هستند . –تبصره 

 ارجاع -7ماده 

 روش ارجاع كار به دفاتر مهندسي به شرح زير است :

ابتدا مالك به واحد ارجاع مراجعه مي نمايد . واحد ارجاع گروه ساختماني پروژه را تعيين و سپس ليست دفاتر مجاز را  -1-7

استخراج مي نمايد . چنانچه مالك دفتر خاصي را مد نظر دارد بايستي واحد ارجاع ، كنترل نمايد كه آن دفتر بلحاظ سهميه 

دوم قرار دارد بايستي ارجاع با درخواست آن دفتر صورت گيرد ( بديهي است ارجاع  در حالت اول قرار دارد ) و اگر در حالت

به دفتر در حالت سوم و چهارم مجاز نمي باشد . پس از ارجاع كار به دفتر مورد نظر مدير دفتر بايستي طراحان و ناظران را از 

اً با كنترل صالحيت و ظرفيت انفرادي طراحان و دفتر جهت تأييد نهايي به سازمان اعالم نمايد . سازمان صرفبين شركاء 

 ناظران اعالم شده اقدان به تأييد نهايي خواهد نمود 

چنانچه مالك ، دفتر خاصي را مدنظر نداشته باشد واحد ارجاع كار را به دفتر مجازي كه باالتريت ضريب اولويت را دارد 

 ارجاع خواهد نمود .

در يك سال حق انجام كار بيش از  ار ارجاع كنترل خواهد نمود كه هيچ مهندسيدر كنترل سهميه انفرادي واحد ك -2-7

 ظرفيت نهايي مندرج در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان را نخواهد داشت .

 اختصاص سهميه  -8ماده

ده تمامي در هر رشته و در هر پايه مجموع سهميه مبناي تمامي مهندسين آن رشته و پايه و نيز مجموع سهميه ي باقي مان

محاسبه مي شود . چنانچه براي رشته و پايه ي مجموع سهميه باقي مانده كمتر از  ظهمهندسين آن رشته و پايه در هر لح

براي آن رشته و پايه سهميه ي جديد اختصاص مي يابد براي مهندسين مجموع سهميه مبناي آن رشته و پايه باشد ،  25%

 ي سال درصد متناظري از سهميه مبنا درنظر گرفته مي شود .جديد ، متناسب با ماههاي باقي مانده 

 


