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 کلیات:-1
هجحث دٍم همشسات هلی سبختوبى تحت ػٌوَاى ًظبهوبت اداسی ثوَدُ  ٍ ثوِ      اص ثشگشفتِایي آئیي ًبهِ اجشایی 

هٌظَس سبهبًذّی فؼبلیت حشفِ ای دفبتش هٌْذسی ٍ اسائِ سٍش هٌبسوت اسجوبع خوذهبت هٌْذسوی اص سوَی      

کشهبًطبُ تذٍیي ضذُ است. اّوذا  ریول دس توذٍیي ایوي آئویي ًبهوِ اجشایوی         سبصهبى ًظبم هٌْذسی استبى

 هَسدًظش ثَدُ است.

 استمبء کیفیت خذهبت هٌْذسی-1-1

  ػذالت دس اسجبع کبس-2-1

 اسجبع هستمین خذهبت هٌْذسی ٍ حز  ٍاسغِ ّب-3-1 

 شکبء         ثغِ هٌذ ضذى ٍسٍد ٍ خشٍج ضضبتطَیك دفبتش ثِ تشکیت هٌبست ٍ ثجبت ضشکبء ٍ -4-1

 اسائِ سٍضی ضفب  جْت اٍلَیت ثٌذی  ستجِ ثٌذی ٍ همبیسِ دفبتش-5-1

 احتشام ثِ اًتخبة هبلك ثب سػبیت هحذٍدیت ّبی لبًًَی-6-1

  ش کبس            دسَْلت   سٍاًی   سشػت ٍ هٌبست ثَدى گش-7-1

  ضبثغِ هٌذ ضذى اهکبًبت ٍ فضبی دفتش هٌْذسی      -8-1

  ّوکبسی دفتش    سٍش هٌبست -9-1

      ایظ ٍ ٍظبیف لبًًَی هذیش دفتشتؼییي ضش-10-1

 

آیویي ًبهوِ لوبًَى ًظوبم      12ثذیْی است ثب اجشای ایي آییي ًبهِ کلیِ صالحیت ّبی هٌْذسی هغبثك هوبدُ  

 هجحث دٍم همشسات هلی سبختوبى خَاّذ ثَد. 13هٌْذسی ٍ جذٍل 
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 حقًقی ي طراحان مُىذسیمشخصات دفاتر -9

  

 ترکیة اػضاء دفاتر مُىذسی ي طراحان حقًقی  1-9

 ضشکبء دفتش ثبیستی داسای صالحیت عشاحی ثَدُ ٍ حذاکثش تؼذاد آى دُ ًفش هی ثبضذ. 1-1-2

 .کلیِ افشاد فبلذ صالحیت عشاحی جضء ضشکب دفتش هحسَة ًوی گشدًذ 2-1-2

دسس دفتشی سا جْت اًجبم ّوبٌّگی اهَس اداسی تجصشُ : کلیِ افشاد داسای صالحیت ًظبست تٌْب هی تَاًٌذ آ

ًظبست ثِ سبصهبى هؼشفی ًوبیٌذ دس ایي صَست هٌْذس ًبظش ثِ ػٌَاى ّوکبس دفتش ضٌبختِ خَاّذ ضذ  ّش 

 ًفش ًبظش ثِ ػٌَاى ّوکبس دس سضتِ ّبی هختلف داضتِ ثبضذ. 8دفتش هٌْذسی هی تَاًذ حذاکثش تؼذاد 

ًفش ثیطتش ًطذُ ٍتؼذاد هٌْذسبى عشاح حذاکثش 15عشاح ًٍبظش اص هطشٍط ثِ ایٌکِ تؼذاد کل هٌْذسیي 

 ًفش ثبضذ10

د( ٍجَد سِ سضتِ اص -ج-ة-جْت اخز صالحیت الصم دس ّش گشٍُ اص کبسّبی سبختوبًی )الف 3-1-2

 چْبسسضتِ عشاحی ٍ یب دٍ سضتِ ػوشاى ٍ هؼوبسی دس آى دفتش الضاهیست.

 هجحث دٍم همشسات هلی ػول خَاّذ گشدیذ. 3-18ك ثٌذ جْت عشاحی پشٍطُ ّب دس گشٍُ د هغبث 4-1-2

هجحث همشسات هلی خَاّذ  2-6چیذهبى سضتِ ّبی هختلف ٍ تؼذاد اػضبی عشاح حمَلی هغبثك ثٌذ  5-1-2

 ثَد.

  

 مذیر دفتر  9-9

هجحث دٍم همشسات هلی هذیش دفتش ثبیست ثصَست توبم ٍلت ثَدُ ٍ دس ّیچ  1-4-5هغبثك ثٌذ  1-2-2

 هطغَل ثِ کبس ًجبضذ.ثخص دیگشی 

هجحث دٍم همشسات هلی   هذیش دفتش ّوبٌّگ کٌٌذُ عشاحی هی ثبضذ لزا هی  3-5-5هغبثك ثٌذ  2-2-2

 ثبیست ضشایظ الصم جْت هذیشیت آى عشح سا داضتِ ثبضذ.
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اًجبم کلیِ اهَسی کِ ًیبص ثِ هشاجؼِ ثِ سبصهبى   ضْشداسی ٍ یب سبیش دستگبُ ّبی  5-5-5هغبثك ثٌذ  3-2-2

 ریشثظ داسد  ثِ ػْذُ هذیش دفتش هی ثبضذ.

پبسخگَیی ٍ هسئَلیت اداسی ٍ هبلی دس لجبل تؼْذات لشاسدادّبی دفتش ثب صبحت  2-5-5هغبثك ثٌذ  4-2-2

 کبساى ٍ ضشکبء ثِ ػْذُ هذیش دفتش هی ثبضذ.

 شرایط فیسیکی دفاتر مُىذسی 3-2

 حل ثبثت ٍ هستمل اص سبیش دفبتش ثبضذ.دفتش هٌْذسی عشاحی ثبیذ داسای ه 3-1-5هغبثك ثٌذ  -1-3-2

هتشهشثغ ثَدُ ٍ داسای فضبی اًتظبس  آتلیِ ٍ 50هسبحت ّش دفتش هٌْذسی ثبیذ حذالل حذٍد  -2-3-2

 سشٍیس ثْذاضتی ثبضذ.

دس هحل ّش دفتش یك تبثلَ هتحذالطکل ثب ًظش ًظبم هٌْذسی ًصت هی گشدد کِ دس آى ًبم دفتش   -3-3-2

 دفتش ٍ سبػبت کبس دفتش لیذ گشدد. هذیش دفتش ٍ ضوبسُ ثجت

 

 جاتجایی مُىذسیه در دفاتر مُىذسی  4-2

هجحث دٍم همشسات هلی  6-6-5ّشسبل عجك ثٌذ فشٍسدیي هبُ جبثجبیی هٌْذسیي ثیي دفبتش دس   -1-4-2

 اهکبى پزیش هی ثبضذ.
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 مُىذسیه ظرفیت اشتغال تٍ کار-9

هجحث دٍم همشسات  1-3-5ثٌذ ( 1دس سبل هحذٍد ثِ جذٍل ضوبسُ )سیي ظشفیت اضتغبل ثِ کبس هٌْذ -1-3

 هجحث همشسات هلی هی ثبضذ.                                                 1-1-14هلی ٍ ّوچٌیي هغبثك ضشایظ ثٌذ 

ثذیي صَست کِ دس اثتذای ّش دٍسُ ظشفیت  :دظشفیت عشاحی ًٍظبست هٌْذسیي تفکیك هی گشد -2-3

 ثِ کبس هٌْذسیي عشاح ٍ ًبظش هغبثك جذاٍل ریل ثِ تفکیك اػالم هی گشدد. اضتغبل

 جذيل طراحی

 
 

 جذيل وظارت

 

 

  کیمکان    برق   ریمعما   عمران  

 0111 0011 0011 0011 متراژ

 4 4 4 4 کار تعداد

 0011 0011 0011 0001 متراژ

 4 4 4 4 کار تعداد

 0111 0011 0011 0111 متراژ

 4 4 4 4 کار تعداد

 5011 0111 0111 0501 متراژ

 4 4 4 4 کار تعداد

  هیپا 3  

 هیپا 2  

  هیپا 1

 ه ارشدیپا

 فیرد
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جذٍل فَق ثشاسبس آهبس اػضبی پشٍاًِ داس دس سضتِ ّبی چْبسگبًِ دس صهبى تْیِ  اػذاد دب: پیطٌْیك  تجصشُ

( ثَدُ  لزا ثشاسبس تؼذاد اػضبی پشٍاًِ داس ایي جوذٍل دس ّوش سوبل    کِ دس ضویوِ آهذُ 93آییي ًبهِ )هشداد

 لبثل ثبصًگشی هی ثبضذ.

تجصشُ دٍ: ظشفیت عشاحی دس اثتذای اسدیجْطت ّش سبل اثالؽ هی گشدد.)سبل ػولکشد اص اثتوذای اسدیجْطوت   

 ّش سبل ضشٍع ٍتب یك سبل اداهِ داسد(

ثب تَجِ ثِ کوجَد هٌْذسیي عشاح دس سضتِ ّبی هختلف  هٌْذسیي عشاح هی تَاًٌذ ثخطوی یوب کول     -3-3

 ظشفیت ًظبست خَد سا ثِ عشاحی هٌتمل ًوبیٌذ اهب اًتمبل ظشفیت اص عشاحی ثِ ًظبست اهکبًپزیش ًوی ثبضذ.

خص ًظبست ّیچگًَِ دس ثخص عشاحی ضشائت افضایطی دفبتش ثِ ظشفیت هٌْذسیي تؼلك گشفتِ اهب دسث -4-3

  ضشیت افضایص ظشفیت اػوبل ًوی گشدد.

تؼذادی  ظشفیت% 25 هیضاى ثِ ّب سضتِ اص ّشیك تؼذاد کبسی هٌْذسیي دس ظشفیت تکویل صَست دس -5-3

 دس هشاحل ثؼذی اػوبل هی گشدد.

دس سوبلیبًِ   ظشفیوت % 20 هیضاى ثِ ّب سضتِ اص ّشیك دسهٌْذسیي هتشاطی  ظشفیت تکویل صَست دس -6-3

 هشاحل ثؼذی اػوبل هی گشدد.

هتوشاطی آًْوب تکویول     یوب چٌبًچِ ّطتبد دسصذ هٌْذسیي عشاح یب ًبظش دس ّش سضتِ ظشفیت تؼوذادی   -7-3

 ثؼذی آصاد خَاّذضذ.یب هتشاطکبس گشدد تؼذاد کبس 

هتش هشثغ هغبثك جوذٍل ریول هحبسوجِ هوی      300ظشفیت تؼذادی دس سبختوبى ّبی ثب هتشاط کوتش اص  -8-3

 .گشدد

 

 ضریة تؼذادی متراش ساختمان  متر مرتغ

A < 100 25/0 

100 ≤ A < 200 5/0 

200 ≤ A < 300 75/0 

300 ≤ A 1 
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 ارجاع کار -4

 ذسیه ي دفاترُىارجاع کار تٍ م -1-4

عوشاح ثوب   سوبصهبى ٍ   ًبظش ثوب اًتخوبة  گیشد  هی اسجبع کبس دس ثخطْبی عشاحی ًٍظبست ثصَست هجضا صَست 

 ٍ کٌتشل سبصهبى تؼییي خَاّذ گشدیذ.اًتخبة هبلك 

عجوك   لجلوی   ش اسبس الَیت ثٌذی فؼلی ٍاصالح فشهوَل ث 94تجصشُ:اسجبع عشاحی تب اثتذای اسدیجْطت سبل 

  اًجبم هی گیشد. (الف )فشهَل

کدر   د     4" تعداد  ّش هٌْذس ثتَاًذ فؼال 94پیطٌْبد هی ضَد اص صهبى اجشای عشح تب پبیبى فشٍسدیي هبُ 

 تعاد  کر ی خو   دشته برشا.ظرفیت 

 ارجاع کار طراحی -9-4

دس خصَظ اسجبع عشاحی ثِ دفبتش هٌْذسی  دفتش اصلی دفتشی خَاّذثَد کِ عشاح هؼوبسی ٍ سبصُ  -1-2-4

هکبًیك هی تَاى اص دفوبتش ّوکوبس ثوب اًتخوبة سوبصهبى       یبسا داضتِ ثبضذ  اهب ثشای عشاح ثشق داسای صالحیت 

ٍثشای آى گوشٍُ  ظشفیوت ثوبلی هبًوذُ سا داسًوذ     دسصوذ  هکبًیکی کِ ثوبالتشیي یب ثشق  استفبدُ ًوَد.)هٌْذسیي

 تَسظ سبصهبى ثؼٌَاى ّوکبس اًتخبة خَاٌّذ گشدیذ.( سبختوبًی اثشاص توبیل ًوَدُ اًذ

  یکی اص عشاحبى سضتِ ّبی هؼوبسی یب ػوشاى ثَدُ ٍلی  فمظ داسایتجصشُ: دس صَستی کِ دفتشی

کبًیك سا داضتِ ثبضذ ًیض هی تَاًذ ثؼٌَاى دفتش اصلی اًتخوبة گوشدد   عشاح ّش دٍ سضتِ ثشق ٍ ه

دس ایي حبلت عشاح سضتِ ّبی هؼوبسی یب ػوشاى کِ دفتش اصلی فبلذ آى است تَسظ سوبصهبى اص  

ثبلی هبًذُ کوِ ثوشای آى گوشٍُ سوبختوبًی اثوشاص       ظشفیت دسصذ ثبالتشیي عشاح داسایهٌْذسیي 

 اًتخبة هی ضَد. توبیل ًوَدُ اًذ

عجوك اٍلَیوت   چٌبًچِ هبلکی جْت عشاحی دفتش خبصی ساهذًظشًذاضتِ ثبضوذ اًتخبة دفتوش عوشاح    -2-2-4

 صالحیت عشاحی تَسظ سبصهبى صَست خَاّذگشفت. ثٌذی

 )فشهَل الف(صَست ریل اًجبم هی گیشد.صالحیت عشاحی ثِ  دساٍلَیت ثٌذی دفبتش -3-2-4

 

 

 خَاّذثَد. 100ِ دفبتش دسصالحیت عشاحی ػذدثذیْی است کِ دساثتذای دٍسُ: ضشیت اٍلَیت کلی

 ارجاع کار وظارت -9-4

 یك دفتش هٌْذسی صَست اصلی یب ّوکبساًتخبة ًبظش تَسظ سبصهبى ٍ تشجیحبً اص اػضبء -1-3-4

 هی گیشد. 
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 )فشهَل ة(ثشای ّش دفتش هٌْذسی ضشیت اٍلَیت ًظبست ثِ ضشح صیش تؼشیف هی گشدد. -2-3-4

 

 خَاّذ ثَد 100ای دٍسُ ضشیت اٍلَیت کلیِ دفبتش دس صالحیت ًظبست ػذدثذیْی است کِ دس اثتذ

هٌْذسیٌی کِ دس آى گشٍُ اػالم توبیول کوشدُ اًوذ      لَیت ثٌذی هٌْذسیي ًبظش ٍعشاحٍتجصشُ :دس خصَظ ا

 لَیت ثٌذی ضًَذ.ٍثذٍى دس ًظش گشفتي پبیِ هٌْذس ثش هجٌبی دسصذ ظشفیت ثبلی هبًذُ ا

                         دسصالحیت هتشاط ِوث  ذُوهبً  یوثبل  یتشفوظ
              دس صالحیت ظشفیت اػالم ضذُ دس اثتذای دٍسُ

 

)دفتشی کوِ حوذالل ًوبظش    دفتش اٍل داسای صالحیت  5پس اص اٍلَیت ثٌذی دفبتش   ًشم افضاس اص ثیي -3-3-4

ٍهؼشفوی ًبهوِ    ًوبظش سا اًتخوبة   دفتش ثِ ضکل تصبدفی سضتِ سا داضتِ ثبضذ(  4سضتِ اص  3سبصُ ٍهؼوبسی یب 

اٍلیِ ثٌبم دفتش هٌْذسی صبدس ٍدفتش هٌْذسی اسبهی هٌْذسیي ًبظش سا جْت تصوین گیشی الصم ثِ سبصهبى 

 تصَیت سبصهبى هؼشفی ًبهِ لغؼی ثٌبم هٌْذسیي ًبظش صبدس  ثشسسی ٍاػالم داضتِ ٍدس ًْبیت پس اص

  .هی ضَد

 هؼشفی هی گشدد. ًبظش ّوبٌّگ کٌٌذُ ثٌب ثِ پیطٌْبد دفتش ثؼٌَاى  صُسبیب ًبظش هؼوبسی  یکی اص هٌْذسیي 

اٍلَیوت   دس صَستیکِ دفتش هٌتخت فبلذهٌْذس ًبظش دس سضتِ ای ثبضوذ. ًوبظش آى سضوتِ اص لیسوت     -4-3-4

گشدد.چٌبًچِ ًبظش اًتخبة ضذُ توبیل اًتخبة هی  )ثِ هجٌبی دس صذ ظشفیت ثبلی هبًذُ ًظبست(ًبظشیي ثٌذی

 ًبظش داسای الَیت ثؼذی سا هؼشفی سثب 5ًظبست آى پشٍطُ سا ًذاضتِ ثبضذًشم افضاس حذاکثش تب  ثِ اًجبم

 هی ًوبیذ. 

جِ سو ظشفیت اػالم ضذُ دس ثشش صهبًی هحب تؼذادکبس ٍاص اثتذای اسدیجْطت هبُ   دس خصَظ ًظبست-5-3-4

 شدد.ٍثب پبیبى کبس ٍیب اتوبم صهبى لشاسدادظشفیت ٍ تؼذاد کبس آصاد هی گ ضذُ

حذاکثش هوی تَاًوذ اص ًظوبست دٍ پوشٍطُ       دٍسُ ّش دس خصَظ اسجبع کبس ًظبست ّش هٌْذس تب پبیبى-6-3-4

ثوِ صوَست   سَم اًصشا  دّذ.دس صَستی کِ ًبظش ثیص اص دٍ ثبس اص لجَل ًظبست پشٍطُ ای اًصشا  دّذ پشٍطُ 

 دسج هی گشدد. دٍسُهجبصی دس ظشفیت ٍتؼذاد کبس ًبظش تب پبیبى 

 کبس ًظبستی اًصشا  دّذ. 2دفتش  دس ّش دٍسُ حذاکثش هی تَاًذ اص پزیشفتي  ّش-7-3-4

دس ٍاحذ ًظبست سبصهبى حضَس  "همشس گشدیذ کلیِ هٌْذسیي ًبظش جْت اهضبء لشاسداد ًظبست ضخصب-8-3-4

  یبثٌذ.

 ًظبست دس صالحیت عشاحی یب ثبلی هبًذُظشفیت دسصذ ;   ×      100
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ّوبی   پوشٍطُ  -صوٌؼتی -سبیش هَاسدی کِ دس ایي آییي ًبهِ رکش ًگشدیذُ )هبًٌذ پشٍطُ ّبی سٍسوتبیی -9-3-4

 گشفت.ثِ سٍال سبثك صَست خَاّذ  "داهی(دس دست ثشسسی ثَدُ ٍفؼال

 

 ضماوت اجرایی: -5
 اجشای آییي ًبهِهمشس ضذ گشٍُ ًظبست سبصهبى جْت ضوبًت اجشایی ایي آئیي ًبهِ تطکیل ضَد ٍ اص اثتذای  

 ثبصسسی الصم دس ایي خصَظ صَست گیشد.

 

  


