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ابتدا شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان

(مدت بیمه کیفیت ساختمان  /وظیفه مجری) 2ص73
ابزار (تعریف) ق ص37

ابزار اجرای كارتعيين شدده باشدد (مشخصاات بریی مایی
آالت و یبزیر / ...تعهدیت پیمانکار) ق ص33

ابزار و وسدددایل كار اه را كت متعبه بت او یا دراختيار
اوسد و برای انجام عمبيات موضوع پيمان بت كار مي
يرد بت هزینت خودبيمت كند (تعهدیت پیمانکار) ق ص36
ابزاراجرای كار (تعهدیت پیمانکار) ق ص36
ابطال (یدیمه کار ناظر حقوق غیرممک باید) 2ص37
ابطال (پروینه ییتغال  /کاردین و دیپلمه فن و معمارین تجرب )
2ص96
ابطال (پروینه ییتغال) ق ص22

ابطال (یصص حقوق ) 2ص277
ابطال (ناظر حقیق ) 2ص39
ابطال پروانت اشتغال (یحریز هرگونه تصلف  /برخورد ینضباط /
ییصاص حقوق  /دفاتر مهندس طریح ساختمان) 2ص2
ابطال پروانت اشتغال (برخورد ینضباط تا حد یبطال / ...سازمان
نظام مهندس ساختمان یستان) 2ص6
ابطال قرارداد مجری (قبل یز پایان یافت یجریی پروژه /
عملیات ساختمان ) 2ص64
ابعاد (یناسنامه فن و ملک ) ق ص23
ابعاد (وزیرت مسک و یهرسازی  /یناسنامه فن و ملک ) 2ص4
ابعاد شناسنامت فني و مبکي 2ص43
ابعاد مبک (صالحیت مهندسان نقشه بردیر ساختمان) 2ص43
ابالغيت قانوني توجت ننمایند (ییصاص حقیق یا حقوق یریئه
دهنده خدمات مهندس ) 2ص22
ابالغيت ها (عدم توجه به یبالغیه ها  /پروینه ییتغال  /معلق یدن /
کاردین و دیپلمه فن و معمارین تجرب ) 2ص96
ابنيت تاریخي (نقشه نما  /صالحیت مهندسان نقشه بردیر) 2ص46
ابهام (یعمال موید مقرریت  /وزیرت مسک و یهرسازی) 2ص6
ابهام (طبق نظر وزیرت مسک و یهرسازی) ق ص23
ابهام (مطالبات مجری  /صاحب کار موظف یست  /صورت هزینه)
2ص267
ابهام (مویرد قریردید  /مجری  /صاحب کار) 2ص264
ابهام (نحوه یجری یا یعمال موید مجموعه ییوه نامه  /ماده/ 227
وزیرت مسک و یهرسازی) 2ص22
اتاق سرایدار (محاسبه سطح زیربنا) 2ص296
اتاق نگهبان (محاسبه سطح زیربنا) 2ص296
اتباع خارجي (صالحیت حرفه یی موقت) ق ص2
اتمدام دوره هيدات مدیره (6ماه قبل یز یتمام / ...هیات یجریی )
ق ص77
اتمام كارهای طراحي و نظارت و اجرا (وزیرت مسک و
یهرسازی  /طریحان حقوق ساختمان) 2ص26

مبحث  2و قانون

اتمام مدت اعتبار پروانت اشتغال اشخاص حقيقي
شاغل در شخص حقوقي (ییصاص حقوق ) 2ص22
اتمدام هریدک از كارهای پيش بيني شدددده در برنامت
زماني تفصيبي (فسخ پیمان  /کارفرما) ق ص47
اجدازه كدارفرما (تعطیل کردن کار بدون یجازه / ...فسخخخخ پیمان /
کارفرما) ق ص47

اجتناب از ارایت خدمات (خدمات مهندسخخ طریح م محاسخخبهم
یجری که مسئول آنها م باید) ق ص97
اجرا اسکب (وظیفه ناظر  /گزیرش مریحل یصل کار) 2ص9
اجرا بخشي از كار بر اساس نقشت (توسط مجری به صالح
نباید) 2ص262

اجرا پروژه بدون قصور شخص حقيقي تاخير افتد

2ص272

اجرا پروژه بدون قصور ناظر حقوقي بت تاخير افتد
(صاحب کار  /ناظر حقوق ) 2ص36

اجرا پروژه بدون قصور ناظر حقيقي بت تاخير افتد

2ص39

اجرا ساختمان (یریجاع کار نظارت به دفتر مهندس یجری/ ...
سازمان یستان) 2ص32
اجرا ساختمان (تعریف) 2ص273
اجرا ساختمان (دفتر مهندس یجری / ...تعدید مجریان کاردین فن
و معمارین تجرب ) 2ص96
اجرا ساختمان (زمان بیش یز زمان تعیی یده  /مجری)
2ص274
اجرا ساختمان (متارف و معارض  /وظیفه صاحب کار) 2ص274
اجرا ساختمان (معلق  /صاحبکار) 2ص267
اجرا ساختمان (نماینده فن صاحب کار  /ذکر در پروینه) 2ص79
اجرا ساختمان بدون مصالح یا دستمزد (قریردید یجری)...
2ص293
اجرا صدددحيح عمبيدات سددداختماني (نظارت نماید  /ناظر) ق
ص29
اجرا صحيح عمبيات ساختماني نظارت كند (وظیفه ناظر)
2ص9
اجرا كار دیگری توسط مجری حقوقي 2ص63
اجرا كار دیگری را تقبل كند (مجری زمان میتویند یجری)...
2ص67

مجتمع یا مجموعت ساختماني جدید را

اجرا مسئولي
بپذیرد (مجری ینبوه ساز) 2ص92
اجرا همزمان بيش از یک ساختمان (مسئولیت یجری/ ...
مجری /ظرفیت ییتغال) 2ص67

اجرای پروژه را بصورت توام دارند (توینای طریح و
یجریی / ...ییصاص حقوق یا دفاتر مهندس طریح ساختمان)
2ص9
اجرای ساختمان (گزیرش ناظر گروه ساختمان یلف و ب)
2ص32
اجرای ساختمان با مصالح (قریردید یجریی2 )...ص292
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اجرایي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجرای
ساختمان (بررس عملکرد یجریی  / ...سازمان نظام مهندس

ساختمان یستان) 2ص6
اجرایي با مدارک و نقشت ها (مطابقت عملیات یجریی  / ...ناظر
 /وظیفه) 2ص32
اجرایي فني و حقوقي (مسئولیت تمام عملیات یجریی / ...
عهده مجری) 2ص299
اجرای آن تاخيرشده اس (مبلغ باقیمانده کار که در یجریی...
 /خسارت تاخیر کار) ق ص43

اجرای تمام یا قسدمتي از موارد درج شده در این ماده
سدددهدل انگاری یا كوتاهي كند و از انجام تعهداتي كت
طبه آن بت عهده رفتت اسدد خودداری نماید (تعهدیت
پیمانکار) ق ص36
اجرای كاردرشب ق ص32

اجرای مقررات بيمدت هدای درمداني واجتمداعي

(تعهدیت

پیمانکار) ق ص39
احداث بنا (مقرریت مل ساختمان  /یصول مشترک و یکسان الزم
یالجری) 2ص2
احدداث بندا یا سددداختمان نماید (ملک غیر  /طرف حسخخخاب
کارفرماست) ق ص37
احراز شددرایط و مدارک عیددوی نظام مهندسددي (هیات
مدیره) ق ص26
احراز شدر حسدن شهرت اجتماعي (دیوطلب هیات مدیره
نظام مهندس یستان) ق ص72
احراز صالحي (مجریان حقوق ) 2ص66

احراز صالحي
احراز صالحي
احراز صالحي

2ص97

طراحان حقوقي ساختمان 2ص26
ناظران حقوقي 2ص33

و تعيين پایت مجریان انبوه ساز مسکن

احراز هر ونت تخبف (برخورد ینضباط  /ییصاص حقوق /
دفاتر مهندس طریح ساختمان) 2ص2
اختالف بين ناظر و مجری (رفع یختالف / ...وزیرت مسک و
یهرسازی) 2ص3
اختالف نظر (مجری  /صاحب کار) 2ص264
اختالف نظر (مطالبات مجری  /صاحب کار موظف یست  /صورت
هزینه) 2ص267
اختالف نظر بين ناظر و مجری 2ص32
اختالف نظر بين ناظر هماهنگ كننده و مجری 2ص32
اختالف نظر ق ص46
اختيارات (بازرس /کانون کاردین فن ) ق ص27
اختيارات (یوری مرکزی) ق ص64

مبحث  2و قانون

اختيارات (هیات مدیره  /کاردین فن ) ق ص22
اختيارات (هیات مدیره سازمان یستان) ق ص6
اختيارات رئيس سازمان ق ص66
اختيارات صاحب كار 2ص274
اختيارات صاحب كار 2ص276
اختيارات مجمع عمومي ق ص72
اختيارات مسئول دفتر طراحي ساختمان (وظایف و حدود
یختیاریت2 )...ص23
اختيارات هيات عمومي ق ص63
اختيارات كارفرما ق ص32
اخذ پروانت اشتغال (مجری ینبوه سازی) 2ص92
اخذ پروانت ساختماني (وظیفه صاحب کار) 2ص274
اخذ پروانت كسددب و پيشددت (مدیرک صخخخالحیت حرفه یی) ق
ص26
اخذ پروانت مهارت فني (تقسیم بندی) ق ص2

اخذ پروانت یا پرداخ حقوقي ازقبيل عوارض
شهرداری حه ریشت و مستحدثات (تعهدیت کارفرما) ق

ص32

اخذ صالحي

طرح و ساخ

ساختمان (یرییط عموم

متقاضیان یخذ2 )...ص37
اخذ موافق و تایيد كتبي صاحب كار (وظیفه مجری
ساختمان) 2ص73
اخالل (عدم حضور به موقع ناظر حقیق یا حقوق در محل یجریی
ساختمان  /کمیته دیوری ساختمان  /یختالف نظر بی ناظر و مجری)
2ص37
اخالل (عدم حضور به موقع ناظر حقیق یا حقوق در محل یجریی
ساختمان) 2ص37
اداره ثب شرك و مالکي صنعتي (یرکت  /مجریان
حقوق ) 2ص66
اداره ثب شركتها و مالکي صنعتي (روزنامه رسم کشور
 /ناظر حقوق ) 2ص33

اداره ثب

شركتها و مالکي

صنعتي بت ثب

رسيده

(روزنامه رسم کشور  /طریحان حقوق ساختمان) 2ص26
اداره ثب شركتها و موسسات غيرتجاری (یرکت /
تعریف) 2ص23
ادامت كار (جلوگیری یز یدیمه / ....یهردیری و سایر مریجع صدور
پروینه ساختمان) 2ص3
ادامت كار با ناظر حقوقي منصرف شوند (ناظر حقیق )
2ص34
ادامت كار شخص حقوقي غيرممکن باشد 2ص277

اختيارات (یوریی مرکزی سازمان یستان) ق ص3

ادامت كار مجری غيرممکن باشد (قبل یز پایان یافت یجریی
پروژه  /عملیات ساختمان ) 2ص64
ادامت كار منصرف شوند (طریحان حقوق ساختمان) 2ص72

اختيارات (مجمع عموم کاردین فن ) ق ص27

ادامت كار یا خاتمت (گزیرش وضعیت کار  /وظیفه مجری)
2ص274

اختيارات (مجمع عموم سازمان یستان) ق ص7
اختيارات (هیات عموم سازمان یستان) ق ص3
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ادامت همکاری انصراف داده اس

(طریحان حقوق

ساختمان) 2ص72
اراضي شهری (برنامه ریزی ینطباق یریض  /صالحیت مهندسان
یهرساز) 2ص42
ارایت پيشنهاد قيم (تبان در یرییه / ...تصلف ینتظام ) ق ص67
ارایدت خددمات (خوددیری یز یرییه / ...خدمات مهندسخخخ طریح م
محاسبهم یجری که مسئول آنها م باید) ق ص97

ارائت برنامت زمانبدی كبي و تفصيبي كارهای اجرایي
ساختمان (وظیفه مجری ساختمان) 2ص73
ارائت برنامت زماني تفصيبي (فسخ پیمان  /کارفرما) ق ص47
ارائت بيمت نامت تیمين كيفي (وظیفه مجری) 2ص6
ارائت خدمات مهندسي (ییصاص حقوق  /طبقه و کاربری
ساختمان  /تعی گروه ساختمان) 2ص47
ارائت خدمات مهندسي (ییصاص حقیق ) 2ص47

ارائت خدمات هماهنگي امور مهندسي (طریح هماهنگ
کننده ویگذیر گردیده  /وظایف و حدود یختیاریت مسئول دفتر طریح
ساختمان 2ص23
ارتبا مستقيم (پیچیدگ عویمل و حجم کار) 2ص36
ارتقا پایت (سویبق تجرب ) ق ص26
ارتقا پایت (کاردین فن ) ق ص22
ارتقا پایت پروانت اشخاص حقوقي (ییصاص حقوق ) 2ص22
ارتقا پایت هر یک از اشخاص (ضریب همپایه بودن یفرید /
دفتر مهندس طریح ) 2ص23
ارتقا دانش فني (هیات مدیره سازمان یستان  /وظایف و یختیاریت)
ق ص6
ارجاع كار سازمان (حق یلزحمه مهندس /کسوریت) ق ص4

ارجاع كار نظارت بت دفتر مهندسي اجرا ساختمان

(سازمان یستان) 2ص32

ارجاع كار نظارت بت مجری حقوقي (سازمان یستان)
2ص32
ارجاع كار نظارت بت ناظران (سازمان یستان) 2ص32

ارجاع مناسب كار بت افراد صالحي
(سازمان نظام مهندس ساختمان) 2ص3

دار حرفت ای

ارجداع مناسدددب كار بت افراد صدددالحي

دار حرفت ای

(سازمان نظام مهندس ) ق ص23
ارزیابي ایمني و تصادفات (صالحیت مهندسان تریفیک)
2ص49
ارزیابي خطر ودبرداری (چک لیست) ق ص94

ارزیابي و بررسي صالحي

و تعيين ظرفي

جدید

(پایان مدت یعتبار پروینه ییتغال دفاتر مهندس طریح ) 2ص24
اركان سازمان ق ص2
اركان سازمان نظام مهندسي ق ص24
اركان كانون كاردان فني ق ص27

از بين رفتن تمدام یدا قسدددمتي ازكدارهای انجام یافتت
ومصدددالح و تجهيزات پای كار شدددود (بروز حادثه  /تعهدیت
پیمانکار) ق ص34

استادكاران و كار

مبحث  2و قانون

ران ماهر (یحریز صالحیت ییصاص حقیق

و حقوق ) ق ص23
استادیوم (ساختمان گروه د) 2ص47

استان تهران (هیات سه نفره  /هیات پنج نفره) 2ص22
استاندارد اجباری مصالح (وظیفه مجری) 2ص6
استاندارد اعالم شده (یستفاده یز ماالح مرغوب در حد
یستاندیرد / ...وظیفه مجری) 2ص73
اسدتاني (خارج یز محدوده یسختان  /دیرنده پروینه ییختغال  /یستفاده
نماید) ق ص22

اسدددتدخدددام آندهددا از ندظدروظديدفددت عدمدومي مجدداز
نيس خودداری كند (تعهدیت پیمانکار) ق ص39
استعفا (ییصاص ناظر حقیق یاغل در ناظر حقوق ) 2ص34
استعفا (یرکای دفتر مهندس طریح ) 2ص24
اسددتفاده از پروانت اشددتغال بت كار در دوره محکومي
(تصلف ینتظام ) ق ص67

استفاده از پروانت حقيقي هيات مدیره مدیر عامل
شركا در درجت بندی اشخاص حقوقي 2ص272
استفاده از عوامل فني ماهر (وظیفه مجری) 2ص6
استفاده از مصالح مرغوب در حد استاندارد اعالم شده

(وظیفه مجری) 2ص73

استفاده از مصالح مناسب (وظیفه مجری) 2ص6

استفاده از مهندسان و كاردان های فني رشتت های
مختبف (وظیفه مجری ساختمان) 2ص73
استفاده مجری الزامي اس (ییصاص حقوق ) 2ص277
استفاده مجری الزامي اس (ناظر حقوق ) 2ص36
استفاده مجری الزامي اس (ناظر حقیق ) 2ص39
استفاده مجری ساختمان الزامي اس (ناظر حقوق )

2ص37
استقرار (محل یستقریر مجمع عموم م هیات مدیرهم یوریی ینتظام
و بازرسان سازمان یستان) ق ص7
اسدتماع زار سداليانت شدورای مركزی (یوریی مرکزی
سازمان یستان) ق ص3
اسددتماع زار عمبکرد سدداليانت هيات مدیره (وظایف
مجمع عموم سازمان یستان) ق ص7
استمرار اشتغال دارند ان پروانت مهارت فني ق ص2
اسددتنکاف (هیات مدیره یز تشخخکیل مجمع عموم  /بازرسخخان) ق
ص77
استنکاف از ثب اطالعات ساختمان (توسط طریحم مجریم
ناظر  /تصلف) 2ص46
اسکب (مدت بیمه کیفیت یجری ساختمان یز یبتدی یروع بهره
بردیری  /وظیفه مجری) 2ص73
اسکب و سقف ساختمان (گزیرش ناظر گروه ساختمان یلف و
ب) 2ص32
اسناد تعهد آور (یمضا ییصاص حقوق ) 2ص272
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اسناد مدارک و نقشت های ساختماني (کنترل یسناد/ ...
سازمان یستان) 2ص26
اشتغال اشخاص حقوقي (تعیی ظرفیت و ییتغال / ...یرییط
الزم) 2ص223

مندرج

اشتغال بت امور فني خارج از حدود صالحي
در پروانت اشتغال 2ص27
اشتغال بت كار كار ران (پروینه مهارت فن ) ق ص2
اشدتغال دارند ان پروانت مهارت فني (یسختمریر ییتغال) ق

ص2

اشتغال در بيش از یک رشتت (کاردین و دیپلمه فن و
معمارین تجرب ) 2ص94
اشتغال دفاتر مهندسي طراحي درج مي نماید (حدود
صالحیت و میزین ظرفیت ییتغال / ...وزیرت مسک و یهرسازی)
2ص24
اشتغال دفاتر مهندسي طراحي ساختمان (ظرفیت
ییتغال2 )...ص29
اشتغال دفتر مهندسي (پریکندگ ظرفیت ییتغال در چند محل
کار  /دیرندگان پروینه ییتغال) 2ص27
اشتغال دفتر مهندسي طراحي ساختمان 2ص23
اشتغال دیپبمت فني 2ص94
اشتغال شخص حقيقي (ییصاص حقیق یاغل در مجری
حقوق ) 2ص63
اشتغال شخص حقيقي طراحي (پروینه ییتغال / ....متقاض
تاسیس دفتر مهندس طریح ) 2ص29
اشتغال طراحان حقوقي ساختمان (درصد یفزییش ظرفیت
ییتغال2 )...ص72
اشتغال كاردان و دیپبمت فني و معماران تجربي (ظرفیت
ییتغال2 )...ص93
اشتغال مجری حقوقي 2ص66
اشتغال معماران تجربي 2ص94
اشتغال ناظران حقوقي (ظرفیت یستغال2 )...ص33
اشخاص حقوقي (یتمام مدت یعتبار پروینه ییتغال ییصاص
حقیق یاغل در یصص حقوق ) 2ص22
اشدخاص حقوقي (یحریز صخالحیت ییصاص حقیق و حقوق ) ق
ص23
اشخاص حقوقي (یریئه خدمات مهندس  /طبقه و کاربری
ساختمان  /تعیی گروه ساختمان ) 2ص47
اشخاص حقوقي (ترکیب یعضا هیات مدیرهم مدیر عامل و یاغلی
ظرفیت ییتغال تغییر حاصل یود) 2ص272
اشخاص حقوقي (تعیی ظرفیت و ییتغال  /یرییط الزم)
2ص223
اشخاص حقوقي (تقاضا صدور پروینه ییتغال) ق ص26
اشخاص حقوقي (دفاتر مهندس یجریی ساختمان) 2ص7
اشخاص حقوقي (دفاتر مهندس طریح ساختمان) 2ص2
اشخاص حقوقي (سازمان یستان  /عضویت) ق ص7
اشخاص حقوقي (صالحیت طرح و ساخت  /ظرفیت ییتغال)
2ص37
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اشخاص حقوقي (موسس یا موسسی دفاتر مهندس طریح
ساختمان) 2ص2
اشددخاص حقوقي و حقوقي غير ایراني (صخخالحیت حرفه یی
موقت) ق ص2
اشدخاص حقوقي و حقيقي غيرایراني (پروینه ییتغال موقت)
ق ص22

اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجرای ساختمان

(بررس عملکرد یجریی ییصاص / ...سازمان نظام مهندس ساختمان
یستان) 2ص6

اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجرای ساختمان

(عملکرد یجریی  / ...سازمان نظام مهندس ساختمان یستان) 2ص6
اشدخاص حقوقي و دفاتر مهندسددي اجرای ساختمان ق
ص26
اشدخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان ق
ص26

اشخاص حقوقي یا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان

(توینای طریح و یجریی پروژه ری باورت تویم دیرند) 2ص9
اشخاص حقيقي (یریئه خدمات مهندس ) 2ص47
اشخاص حقيقي (سازمان یستان  /عضویت) ق ص7

اشخاص حقيقي از ادامت كار (یناریف ییصاص / ...وظیفه
مجریان حقوق ) 2ص64
اشخاص حقيقي دارای پروانت اشتغال (یضافه نمودن
ییصاص / ...مجریان حقوق پایه یرید) 2ص63
اشخاص حقيقي دارای پروانت اشتغال (وزیرت مسک و
یهرسازی) 2ص2
اشخاص حقيقي دارنده پروانت اشتغال (دفتر مهندس
طریح ) 2ص2
اشدخاص حقيقي دارنده پروانت اشدتغال (دفتر مهندس ) ق
ص26
اشخاص حقيقي شاغل (یناریف یز یدیمه کار  /وظیفه مجری
حقوق ) 2ص64
اشدددخداص حقيقي و حقوقي همکار (رفتار با ییخخخصاص )...ق
ص96
اشخاص حقيقي یا حقوقي (وظایف و مسئولیت های قانون
عدول نمایند) 2ص27
اشخاص فاقد صالحي (دخالت ییصاص / ...سازمان نظام
مهندس ساختمان) 2ص3
اشدددخداص فداقد صدددالحي (سخخخپردن ینجام کار حرفه یی به
ییصاص / ...مجازیت ینتظام ) ق ص62

اشخاص فاقد صالحي

حرفت ای در امور ساخ

و ساز

(جلوگیری یز مدیخله ییصاص / ...سازمان نظام مهندس ساختمان)
2ص3
اشخاص مستعفي (ییصاص حقیق یاغل در ناظر حقوق )
2ص34

اشدخاصدي كت استخدام آنها از نظروظيفت عمومي مجاز
نيس خودداری كند (تعهدیت پیمانکار) ق ص39
اشکال (مشاهده ییکال در نقشه  /وظیفه مجری) 2ص6

مبحث  2و قانون
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اشکال (مطالبات مجری  /صاحب کار موظف یست  /صورت هزینه)
2ص267
اشکاالت (پروینه ساختمان  /نقشه  /وظایف مجری ساختمان)
2ص73
اصل حاكم (مقرریت مل ساختمان  /مرجع فن ) 2ص2

اعتبارات شخصي یا خانواد

اصالح (دستور یصالح  /یهردیری و سایر مریجع صدور پروینه
ساختمان) 2ص3
اصدددالح كارمعيوب (پیمانکار و عدم توجه به یخطارهای مهندس
مشاور) ق ص39
اصبي كار (ناظر باید گزیرش پایان هر یک یز مریحل یصل کار یریئه
نماید) 2ص9
اصول اخالق حرفت ای در انجام خدمات مهندسي (رعایت
یصول )...ق ص92
اصول اخالق حرفت ای ق ص23

اعیا (یوری ینتظام نظام مهندس ) ق ص66

اصول اخالق حرفت ای ق ص92

اصول ایمني و حفاظ
اصول ایمني و حفاظ

2ص73

اصول ایمني و حفاظ

اه (عهده مجری) ق ص26

كار
كار اه (وظیفه مجری ساختمان)
كار اه و مسائل زیس

محيطي

(رعایت یصول / ...به عهده مجری) 2ص7
اصول فني (عدم رعایت یصول فن  /مجری به ناظرم طریح و صاحب
کار گزیرش دهد) 2ص267
اصول فني (عدم رعایت یصول / ...مجری به ناظرم طریح و صاحب
کار گزیرش دهد) 2ص267
اصول مشترک و یکسان الزم االجرا (مقرریت مل ساختمان
 /تعریف) 2ص2
اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجرا (مقرریت مل
ساختمان  /تعریف) 2ص2

اضافت نمودن اشخاص حقيقي دارای پروانت اشتغال

(مجریان حقوق پایه یرید) 2ص63
اطالع متقاضي پروانت (مالک  /ناظر  /مجری  /یهردیری و سایر
مریجع صدور پروینه) 2ص4
اطالعات جغرافيایي (صالحیت مهندسان نقشه بردیر) 2ص46
اطالعات ساختمان (یستنکاف یز ثبت / ...توسط طریحم مجریم
ناظر  /تصلف) 2ص46
اطالعات عمبيات اجرایي (وظیفه مجری  /یناسنامه فن و
ملک ) 2ص44
اطالعات عمبيات اجرایي (وظیفه مجری) 2ص44
اطالعات فني و مبکي ساختمان (یناسنامه فن و ملک
ساختمان) 2ص3
اطمينان از انطباق عمبيات ساختماني (نظارت) 2ص223
اعتبار پروانت اشتغال (معلق یدن  /کاردین و دیپلمه فن و
معمارین تجرب ) 2ص96

اعتبار پروانت اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص
حقوقي (یتمام مدت یعتبار / ...ییصاص حقوق ) 2ص22
اعتبار پروانت مهارت فني (مدت یعتبار) ق ص2

ي (لطمه به حیثیت و یعتباریت)...

ق ص32
اعتراض متقاضيان پروانت اشتغال (ینبوه ساز  /نحوه بررس
صالحیت) 2ص92
اعتصاب (حویدث قهری) ق ص42

اعیا متخبف (تعقیب یعضا / ...سازمان نظام مهندس ساختمان)
2ص3
اعیای هيات مدیره استاني (تعدید یعضا )...ق ص77
اعیای هيئ مدیره و شاغالن (توین فن و یجریی یعضای...
 /حدود صالحیت مجری حقوق ) 2ص66

اشتغال دفاتر

اعطای صالحي و تعيين ظرفي
مهندسي طراحي ساختمان 2ص29
اعالم اشکاالت (پروینه ساختمان  /نقشه  /وظایف مجری
ساختمان) 2ص73

اعالم وضعي مجاری تاسيساتي (گزیرش ناظر گروه
ساختمان یلف و ب) 2ص32
اعالن موارد نقض قانون( 22سازمان نظام مهندس
ساختمان) 2ص3
اعمال تغيير در برنامت تفصددديبي اجرایي (مجری  /کسخخخب
مجوز کتب ناظر) ق ص29
افراد با تجربت (عملیات یجریی  /وظیفه مجری) 2ص267

افراد دارای صالحي

(عملیات یجریی  /وظیفه مجری)

2ص267
افراد متخصص (عملیات یجریی  /وظیفه مجری) 2ص267

افدرادی كددت دركددار خدودتدخصدددص وتجربددت كددافي
دارند انجام دهد (تعهدیت پیمانکار) ق ص36
افزایش (ظرفیت ییتغال ییصاص حقیق ) 2ص36
افزایش (ظرفیت ییتغال ناظرین حقوق ) 2ص34
افزایش آ اهي عمومي (وزیرت مسک و یهرسازی  /ترویج
مقرریت مل ساختمان) 2ص6

افزایش بيش از  22درصد مببغ كار (مجری با یخطار کتب
 29روزه  /فسخ قریردید) 2ص263
افزایش ظرفي اشتغال (یرکای دفتر مهندس یجری تاسیسات
ساختمان) 2ص67

اشتغال دفتر مهندسي اجرا تاسيسات

افزایش ظرفي
ساختمان (مجموع درصد یفزییش2 )...ص67
افزایش ظرفي اشتغال شركای دفتر مهندسي
طراحي 2ص23
افزایش ظرفي اشتغال طراحان حقوقي ساختمان
2ص72

افزایش ظرفي مجری حقوقي (یضافه نمودن ییصاص
حقیق دیریی پروینه ییتغال) 2ص63
افزایش مببغ قرارداد (صاحب کار یختیار دیرد) 2ص276
افزایش نرخ ارز ق ص36
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اقامتگاه (یبالغ) 2ص266

انتخابات (مدت قبول یکایات مربوط به ینتصابات) ق ص79

اقدامات پس از فسخ قرارداد 2ص263

انتخابات (هیات یجریی ینتصابات سخازمان یسختان  /وزیرت مسک و
یهرسازی) ق ص6
انتخابات هيئ مدیره (کانون کاردین فن ) ق ص22

اقدامات فسخ پيمان ق ص46
اقالم كار (تقدم و تاخر منطق بی یقالم کار  /وظیفه مجری)
2ص267
امتياز (دفتر مهندس طریح ساختمان  /قابل ویگذیری نیست)
2ص74
امتياز (قائم به یصص یا ییصاص حقیق دیرنده پروینه ییتغال
مهندس  /دفاتر مهندس طریح ) 2ص29
امتياز بندی ظرفي اشتغال و پایت بندی صالحي (یدیمه
کار منارف یوند  /طریحان حقوق ساختمان) 2ص72
امتياز پرسشنامت 2ص97
امتياز دفتر فني مهندسي (قابل ویگذیری نیست) ق ص24
امتياز واحد انبوه ساز 2ص97
امتيازات (عضویت نظام مهندس یستان) ق ص77

امتيازبندی پایت پروانت اشتغال مجریان حقيقي دارای
پروانت اشتغال (مجری حقوق ) 2ص63
امیا (پروینه ساختمان و مجوز یروع عملیات ساختمان  /ناظر
هماهنگ کنندهم مجریم ناظرین) 2ص39
امیا ست سری نقشت كامل اجرا شده ساختمان (وظیفه
مجری ساختمان) 2ص73
امیا شرایط عمومي قرارداد (وظیفه مجری ساختمان)
2ص73
امیا مجاز ناظران حقوقي (نقشه چون ساخت) 2ص36

امیا مجری ساختمان (پروینه ساختمان و مجوز یروع عملیات
ساختمان ) 2ص37
امیا و ممهور نمودن نقشت ها و مدارک فني (مهر دفتر /
وظایف و حدود یختیاریت مسئول دفتر طریح ساختمان 2ص24
امیا و مهر (یهردیری  /ییصاص حقوق  /دفاتر مهندس طریح
ساختمان) 2ص2
اموال پيمانکار (توقف یمویل / ...فسخ پیمان  /کارفرما) ق ص47
امور صنفي و شغبي مهندسان متخصص (تنسیق یمور/ ...
دفتر مهندس طریح ساختمان  /ییصاص حقوق ) 2ص2
امور كنترل ساختمان (مسئولیت بررس یا تایید نقشه یا یمور...
 /ناظر حقوق ) 2ص36
امور مربو بت كنترل ساختمان (یریئه خدمات مهندس م
محاسبات و نظارت همان پروژه  /ممنوع یست) 2ص272
انباری (محاسبه سطح زیربنا) 2ص296
انبوه ساز مسکن (مجریان ینبوه2 )...ص66
انتخاب اعیددای هيات مدیره (وظایف مجمع عموم سخخازمان
یستان) ق ص7
انتخاب مسئول دفتر طراحي ساختمان (نحوه ینتصاب)...
2ص23
انتخاب ناظر (سازمان نظام مهندس ساختمان یستان) 2ص3
انتخاب یا عزل بازرس اصبي و عبي البدل (مجمع عموم
کاردین فن  /وظایف و یختیاریت) ق ص27

انجام تعهدات قرارداد (تضمی ینجام2 )....ص267

انجدام تعهدداتي كدت طبه آن بدت عهدده رفتت اسد د
خودداری نماید (تعهدیت پیمانکار) ق ص36
انجام تمامي عمبيات اجرایي ساختمان (صحت ینجام/ ...

وظیفه مجری ساختمان) 2ص73
انجام خدمات طراحي در امور ساختمان (طریحان حقوق
ساختمان) 2ص26
انجام خدمات مهندسدددي بت نحو حرفت ای (یصخخخول یخالق
حرفه یی) ق ص92
انجام خدمات مهندسي بت نحو حرفتای (یصول یخالق حرفه
یی) ق ص92
انجام خدمات مهندسي ساختمان (محل ینجام / ...دفتر
مهندس ) 2ص2
انجام عمبيات موضددوع (مایخخی آالت و یبزیر و وسخخایل کارگاه
ریمکه متعلق به یو یا دریختیار یوسخخخت و بریی ینجام عملیات موضخخخوع
پیمخان به کار م گیردمبه هزینه خودبیمه کند  /تعهدیت پیمانکار) ق
ص36
انجام كار حرفت ای (پذیرفت یا تعهد ینجام / ...صخخخالحیت حرفه
یی  /علم  /روین ) ق ص97
انجام كنترل های الزم (سازمان نظام مهندس ساختمان)
2ص3
انجام وظایف قانوني سازمان (سازمان نظام مهندس
ساختمان) 2ص3
انجام وظایف قانوني سازمان استان (در صورت عدم تشکیلم
ینحالل و )...ق ص3
انحالل (ینجام وظایف قانون سخازمان یستان در صورت عدم تشکیلم
ینحالل و )...ق ص3
انحالل شرك پيمانکار (فسخ پیمان  /کارفرما) ق ص47
يری (تعهدیت پیمانکار) ق ص33

اندازه
انساني ماهر (نیروی ینسان  / ...عملیات یجریی  /وظیفه مجری)
2ص267

انصراف (یدیمه کار با ناظر حقوق منارف یوند  /ناظر حقیق )
2ص34
انصراف (کاریناسان یاغل یرکت  /ظرفیت ییتغال به کار حقیق
به صورت حقوق محاسبه یود) 2ص272
انصراف از ادامت كار (ییصاص حقیق یاغل در ناظر حقوق )
2ص34
انصراف اشخاص حقيقي از ادامت كار (وظیفه مجریان
حقوق ) 2ص64
انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانت (ناظر /
وظیفه) 2ص32
انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانت (وظیفه
ناظر) 2ص9
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انطباق عمبيات ساختماني (نظارت) 2ص223

آیين نامت تشکيالت حرفت ای كاردان فني ق ص6

انطباق كاربری اراضي شهری (صالحیت مهندسان یهرساز)
2ص42
انعقاد قرارداد مالک (مجری ساختمان) 2ص7

آیين نامت ماده ( 22تعریف) 2ص29

انفرادی (ظرفیت ییتغال یصص حقیق ) 2ص23
انفصال (یرکای دفتر مهندس طریح ) 2ص24
انقالب (حویدث قهری) ق ص42
انواع قرار داد اجرا ساختمان 2ص273
بندی ارجاع كار (ناظر حقیق و حقوق ) 2ص32

اولوی
اولين مجمع عمومي در تهران (کانون کاردین فن ) ق ص27
اهداف و خط مشي قانون ق ص2
ایجاد زمينت مناسدب برای انجام وظایف اركان سازمان

(یوریی مرکزی) ق ص3

ایجاد سيستم اطالعات جغرافيایي (صالحیت مهندسان
نقشه بردیر) 2ص46
ایجاد شبک2ه نقا كنترل اصبي و فرعي (صالحیت
مهندسان نقشه بردیر) 2ص46
ایستگاه اصبي مترو (ساختمان گروه د) 2ص47
ایستگاه فرعي مترو (ساختمان گروه ج) 2ص47
ایمني و بهداش (بازسازی  /بناهای دیریی یرزش تاریص /
سازمان میریث فرهنگ ) 2ص6
ایمني و تصادفات (صالحیت مهندسان تریفیک) 2ص49

ایمني و حفاظ

كار

اه (رعایت ییمن  / ...وظیفه مجری

ساختمان) 2ص73
ایوان (محاسبه سطح زیربنا) 2ص296

آب آشاميدني (تعهدیت پیمانکار) ق ص36
آتش نشاني (ساختمان گروه ج) 2ص47
آثار تاریخي (تمدید مدت پیمان) ق ص36
آثار تاریخي و اشيای عتيقت ق ص32
ران (تعهدیت پیمانکار) ق ص36

آذوقت كار
آسانسور (مدت بیمه کیفیت یجری ساختمان یز یبتدی یروع بهره

بردیری  /وظیفه مجری) 2ص73
آسيب دیده زیان (مرگ) ق ص37

آغازعمبيات موضوع پيمان (تعلیق پیمان) ق ص43
آ اهي عمومي (وزیرت مسک و یهرسازی  /ترویج مقرریت مل
ساختمان) 2ص6
آ هي (ثبت یرکتها و مالکیت صنعت  /روزنامه رسم کشور  /ناظر
حقوق ) 2ص33
آ هي (روزنامه رسم کشور  /یدیره ثبت یرکتها و مالکیت صنعت
به ثبت رسیده  /طریحان حقوق ساختمان) 2ص26
آماده توسعت جدید شهری (طرح  /صالحیت مهندسان
یهرساز) 2ص42
آیين نامت اجرایي (تعریف) 2ص29
آیين نامت اجرایي (وزیرت مسخخک و یخخهرسخخازی /ظرف  3ماه) ق
ص23

با تجربت (یفرید با تجربه  /عملیات یجریی  /وظیفه مجری)
2ص267
بازآموزی (سمینار آموزی و بازآموزی  /وزیرت مسک و
یهرسازی  /ترویج مقرریت مل ساختمان) 2ص6
بازبيني طرح نقشت مدارک فني ساختمان (حق یلزحمه
بازبین 2 )...ص33
بازبيني و كنترل طراحي (حق یلزحمه بازبین  / ...سازمان
یستان) 2ص26
بازدید (مجری  /محل یجری ساختمان بازدید کند  /وضعیت آب و
هوی) 2ص276
بازدید از كار اه (یختیاریت صاحب کار) 2ص276
بازرس (وظایف و یختیاریت  /کانون کاردین فن ) ق ص27
بازرس (وظایف و یختیاریت) ق ص76
بازرس اصبي (تعدید نفر نظام مهندس ) ق ص74
بازرس اصبي (کانون کاردین فن ) ق ص27
بازرس اصدددبي و عبي البدل (ینتصاب یا عزل بازرس / ...مجمع
عموم کاردین فن  /وظایف و یختیاریت) ق ص27
بازرس سازمان استان (نسصه یی یز گزیرش خود ری  29روز قبل
یز تشکیل مجمع عموم به هیات مدیره تسلیم کند) ق ص9
بازرس سازمان استان (وظیفه) ق ص9
بازرس عبي البدل (تعدید نفر نظام مهندس ) ق ص74
بازرس عبي البدل (کانون کاردین فن ) ق ص27
بازسازی (ییمن و بهدییت  /سازمان میریث فرهنگ ) 2ص6
بازسازی و بهسازی (طرح  /صالحیت مهندسان یهرساز)
2ص42
باف قدیمي (صالحیت مهندسان یهرساز) 2ص42

باقيمانده كار كت در اجرای آن تاخيرشددده اسدد

(مبلغ

باقیمانده / ...خسارت تاخیر کار) ق ص43
باالترین درجت پروانت اشتغال (پایه دیرنده باالتری / ...
صالحیت طریحان حقوق ) 2ص77
باالترین درجت پروانت اشتغال (صالحیت یصص حقوق )
2ص33
بالک مسقف (محاسبه سطح زیربنا) 2ص296
بالکن بدون سقف (محاسبه سطح زیربنا) 2ص296

بالکن مسقف دارای دو طرف دیوار (محاسبه سطح زیربنا)
2ص296
بانک (یعبات فرع بانک  /ساختمان گروه ب) 2ص47
بدون اجازه كارفرما (تعطیل کردن کار بدون / ...فسخخخخ پیمان /
کارفرما) ق ص47
ذاشتن كار اه (فسخ پیمان  /کارفرما) ق
بدون سدرپرس
ص47
بدون قصور شخص حقيقي (یجری پروژه بدون / ...تاخیر یفتد /
صاحب کار) 2ص272

www.nezammohandesi.com
www.nezammohandesi.com
بدون قصور ناظر حقوقي (صاحب کار  /یجری پروژه به تاخیر
یفتد) 2ص36

بدون قصور ناظر حقيقي اجرا پروژه بت تاخير افتد

2ص39
بدون معارض (کارگاه  /تعهدیت کارفرما) ق ص32

بر عهده رفتن تعهدات برای استعفا (یرکای دفتر
مهندس طریح ) 2ص26
برآوردهزینت اجرای كار (تعریف) ق ص37
اه (تعریف) 2ص273و269

برچيدن كار
برچيدن كار اه (تعریف) ق ص37
برچيدن كار اه (دو هفته) 2ص269
برخورد انیباطي (یحریز هرگونه تصلف  /ییصاص حقوق  /دفاتر
مهندس طریح ساختمان) 2ص2
برخورد انیباطي تا حد ابطال پروانت اشتغال (سازمان
نظام مهندس ساختمان یستان) 2ص6

بررسي صالحي
مسکن 2ص66
بررسي صالحي

و تعيين پایت مجریان انبوه ساز

و تعيين ظرفي جدید (پایان مدت
یعتبار پروینه ییتغال دفاتر مهندس طریح ) 2ص24

بررسي عمبکرد اجرایي اشخاص حقوقي و دفاتر
مهندسي اجرای ساختمان (سازمان نظام مهندس ساختمان

یستان) 2ص6
بررسدي عمبکرد سازمان استان (وزیرت مسک و یهرسازی)
ق ص3
بررسي روه كاربری ساختمان ميسر نباشد 2ص47
بررسي مشخصات فني (قبل یز یروع عملیات یجریی  /وظایف
مجری ساختمان) 2ص73
بررسي نقشت (قبل یز یجری  /وظیفه مجری) 2ص6
بررسي نقشت اجرایي (قبل یز یروع عملیات یجریی  /وظایف
مجری ساختمان) 2ص73
بررسي نقشت ها (وظیفه مجری) ق ص26

بررسددي و تایيد مباني قيم

ذاری خدمات مهندسددي

ق ص66
بررسي و تصویب ترازنامت ساالنت سازمان استان (وظایف
مجمع عموم سازمان یستان) ق ص7
بررسي یا تایيد نقشت (یریئه خدمات مهندس م محاسبات و
نظارت همان پروژه  /ممنوع یست) 2ص272

بررسي یا تایيد نقشت و یا امور كنترل ساختمان

(مسئولیت بررس  / ...ناظر حقوق ) 2ص36
برق (تاًمی آبمبرقم سوخت ومصابریت  /تعهدیت پیمانکار) ق ص33
برق (درصد یفزییش ظرفیت ییتغال یرکای دفتر مهندس طریح )
2ص23
برق (ظرفیت ییتغال طریحان حقوق ساختمان) 2ص72

برق از مخابرات و مانند اینها آسدديبي وارد نشددود
(تعهدیت پیمانکار) ق ص32

مبحث  2و قانون

برقراری مجدددآنهدا (هزینه ترمیم و برقریری / ...تاسخخخیسخخخات
زیربنخخای موجوددرکخخارگخخاهممخخاننخخدخطوط آب برقمگخخازممصخخابریت
ومانندیینهامآسیب ویردنشود  /تعهدیت پیمانکار) ق ص32
بر زاری انتخابات (هیات مدیره کانون کاردین فن ) ق ص6
بر زاری دوره و سمينار آموزشي و بازآموزی (وزیرت
مسک و یهرسازی  /ترویج مقرریت مل ساختمان) 2ص6
بر زاری مناقصت یا مزایده صوری (رفتار با ییصاص حقیق
و حقوق همکار) ق ص96
برنامت از رسانت عمومي (تهیه و پصش برنامه یز / ...وزیرت
مسک و یهرسازی  /ترویج مقرریت مل ساختمان) 2ص6
برنامت تفصيبي اجرایي (تغییریت در برنامه / ...حی یجری /
وظیفه مجری) 2ص6
برنامت ریزی انطباق كاربری اراضي شهری (صالحیت
مهندسان یهرساز) 2ص42
برنامت زمان بندی كارهای اجرایي (عهده مجری) ق ص26

برنامت زمانبندی كارهای اجرایي بت اطالع ناظر برساند

(وظیفه مجری) 2ص7

برنامت زماني اجرای كار (تعریف) ق ص32
برنامت زماني تفصيبي (تعریف) ق ص32
برنامت زماني تفصيبي (تغییریت در برنامه زمان تفایل ضروری
یست  /حی یجریی کار  /تعهدیت پیمانکار) ق ص39
برنامت زماني تفصيبي (فسخ پیمان  /کارفرما) ق ص47
برنامت زماني تفصيبي (فسخ پیمان  /کارفرما) ق ص47
برنامت زماني تفصيبي اجرای كار (تعهدیت پیمانکار) ق ص39
برنامت زماني كبي (تعریف) ق ص32

كاررادركار اه

برندامت نمودارهاوجدولهای پيشدددرف
آماده داشتت باشد (تعهدیت پیمانکار) ق ص33
بروز تاخيرهایي از سدددوی پيمانکار (یجریی کاردریخخخب) ق

ص32

بروز حادثت ای كت باعث از بين رفتن تمام یا قسدددمتي
ازكدارهدای انجدام یافتت ومصدددالح و تجهيزات پای كار
شود (تعهدیت پیمانکار) ق ص34
بروز حادثت قهری ق ص42
بددنددا (مسخخخخئخخول حخخفخخي و نخخگخخهخخدیری کخخارهخخای ینخخجخخام

یخخدهمماخخالحمتجهیزیتممایخخی آالت ویبزیرمتاسخخیسخخات و بناهای م
بایخخدکه زیر نظر و مریقبت یو در کارگاه قریردیرد (تعهدیت پیمانکار) ق
ص34
بنا دارای ارز تاریخي (ییمن و بهدییت  /سازمان میریث
فرهنگ ) 2ص6
بنا نماید (ملک غیر یحدیث بنا یا سخخخاختمان نماید  /طرف حسخخخاب
کارفرماست) ق ص37
بنا یادبود (ساختمان گروه د) 2ص47
بنياد مسکن انقالب اسالمي استان (مناطق روستای )
2ص22
بودجت عمومي كشور نمي باشد (یرکت خاوص یا ویبسته
به دولت  /طریحان حقوق ساختمان) 2ص26

