
 هجریاى فؼالیت بِ هربَط ٍهقررات قَاًیي

 

 هسیذ جْت ّا ساختواى احذاث در صالحیت دارای ی سازًذُ از استفادُ السام قاًًَی دالیل -الف

 :گردد هی آٍری یاد زیر شرح بِ اػضاء اطالع

 (سبذتوبى هلی همطضات ضػبیت بِ العام) سبذتوبى کٌتطل ٍ هٌْسسی ًظبم لبًَى 2 هبزُ 9 بٌس -1

 زاضای حمَلی ٍ حمیمی اشربص اشتغبل بِ العام) سبذتوبى کٌتطل ٍ هٌْسسی ًظبم لبًَى 4 هبزُ -2

 (سبذتوبى فٌی اهَض زض طالحیت

 هسضن فبلس حمَلی ٍ حمیمی اشربص هساذلِ ترلف) سبذتوبى کٌتطل ٍ هٌْسسی ًظبم لبًَى 32 هبزُ -3

 ( است طالحیت هسضن زاشتي هستلعم آًْب بِ اشتغبل کِ فٌی اهَض زض طالحیت

 ضػبیت بط پطٍاًِ طسٍض هطاجغ سبیط ٍ ّب شْطزاضی العام) سبذتوبى کٌتطل ٍ هٌْسسی ًظبم لبًَى 34 هبزُ -4

  (آى ضػبیت ػسم طَضت زض ترلف ٍ سبذتوبى هلی همطضات

 کشَض سطاسط زض سبذتوبى هلی همطضات بَزى االجطا الظم) سبذتوبى هلی همطضات زٍم هبحث 2-2-2 بٌس -5

 (سبذتوبًی ػولیبت ّطگًَِ بط

 (سبذتوبى هجطی اشتغبل پطٍاًِ) سبذتوبى هلی همطضات زٍم هبحث 2-4-2 بٌس -6

 (سبذتوبًی ػولیبت اجطای زض هجطیبى ٍظبیف) زٍم هبحث 12-4-2 تب 3-4-2 بٌسّبی -7

 (اجطا حیي زض ًبظطاى تَسط ترلف ٍلَع اػالم) زٍم هبحث 3-5-2 بٌس -8

 (هجطی تَسط سبذتوبى هلکی ٍ فٌی شٌبسٌبهِ طسٍض زضذَاست) زٍم هبحث 1-9-2 بٌس 1 تبظطُ -9

 (سبذتوبى هلکی ٍ فٌی شٌبسٌبهِ اذص طَضت زض کبض پبیبى گَاّی طسٍض) زٍم هبحث 5-9-2 بٌس -10

 (سبذتوبى هجطی اشتغبل پطٍاًِ) سبذتوبى هلی همطضات زٍاظزّن هبحث 9-3-1- 12 بٌس -11

 بِ سبذتوبًی ػولیبت اجطای ٍاگصاضی) سبذتوبى هلی همطضات زٍاظزّن هبحث 10-3-1-12 بٌس -12

 (سبظًسُ

 سبذتوبى هلی همطضات زٍاظزّن هبحث 4-5-1-12 ٍ 3-5-1-12 ، 2-4-1-12 ، 1-4-1-12 بٌسّبی -13

 (سبظًسُ ٍظبیف)

 سبذتوبى هلی همطضات زٍم هبحث پیَست 13-4-15 ٍ 7-4-15 ، 3-4-14 ، 4-13 ، 2-13 بٌسّبی -14

 (طالحیت زاضای اشربص تَسط سبذتوبًی ػولیبت اجطای بط ًظبضت)



 آى ضػبیت بِ هلعم شْطزاضی ٍ استبى سبظهبى اػضبی هبلکبى، اظ اػن اًسضکبضاى زست کلیِ آًچِ بٌببطایي

 :اظ است ػببضت ّستٌس،

 ػولیات اجرای در حقَقی یا حقیقی از اػن صالحیت دارای سازًذُ خذهات از استفادُ بِ السام »

 ( «ساختواًی هختلف هراحل در سازًذُ چٌذ یا یک اػن از) ساختواًی

 

 ّوسهاى طراحی، ًظارت ٍ اجراء بطَر هٌْذسی خذهات ارایِ ػذم -ب

 هَضخ 20828/430 شوبضُ برشٌبهِ 3 شوبضُ جسٍل شیل 2 تبظطُ بب هطببك ضسبًس هی اطالع بِ

 فؼبلیت اجطا برش زض برَاٌّس کِ طَضتی زض ًبظط یب ططاح حمیمی اشربص: »زاضز هی بیبى کِ 1389/04/02

 اظ ططاحی یب ًظبضت ّبی برش زض هظطفی ظطفیت زضطس 50 یکببض، فمط ٍ شطایط تطبیك هٌظَض بِ ًوبیٌس،

 .«شَز هی هحبسبِ هصکَض شرض اجطای ظطفیت ٍ کسط اجطا برش زض ایشبى کبض بِ اشتغبل ظطفیت زضطس

 پطٍاًِ ایي بب یکببض ططفب اجطا ٍ ًظبضت ططاحی، هٌْسسی کبض بِ اشتغبل پطٍاًِ زاضای حمیمی اشربص کلیِ

 .زاضًس ضا اجطا برش زض هٌْسسی ذسهبت اضایِ اهکبى

 زٍ اجطا، لطاضزاز تفبسد یب اًفسبخ یب فسد یب لطاضزازی تؼْسات اتوبم ٍ اجطا لطاضزاز ثبت اظ بؼس زیگط ػببضت بِ

 :زاشت ذَاّس ضا برش ایي زض ذَز هٌْسسی ذسهبت اضایِ ازاهِ بطای گعیٌِ

 .ذَز فؼلی پطٍاًِ بب اجطا برش زض هٌْسسی ذسهبت اضایِ اهکبى ػسم ٍ ًظبضت ٍ ططاحی ذسهبت اضایِ-1

 هٌْسسی ذسهبت اضایِ ططفب ٍ حمیمی سبظًسُ طالحیت بب هٌْسسی کبض بِ اشتغبل پطٍاًِ اذص زضذَاست-2

 (.شَز هی ضبط شرض فؼلی پطٍاًِ حبلت ایي زض) شسُ شکط پطٍاًِ اذص اظ پس اجطا برش زض

 ًظبضت ٍ ططاحی هٌْسسی ذسهبت اضایِ سبذتوبى هلی همطضات زٍم هبحث پیَست 4 -13 بٌس طبك بٌببطایي

 بطای ططفب کبض ایي هصکَض  برشٌبهِ 2 تبظطُ ضػبیت بب تٌْب ٍ  ببشس ًوی پصیط اهکبى ّوعهبى بطَض اجطا ٍ

 .بَز ذَاّس اًجبم لببل یکببض فمط ّن آى ٍ حمیمی اشربص

 لبَل یب ضز ٍ هٌْسسی ذسهبت اًجبم زض ضا الصکط فَق ًکبت ،شسُ یبز شطایط ٍاجسیي کلیِ است ضطٍضی لصا

 .ًوبیٌس لحبظ پیشٌْبزات

 

 

 



 :هحبسبِ فطهَل

 

 

 ظطفیت; (زستَضالؼول ّوبى 3 شوبضُ جسٍل بطاسبس اجطا ظطفیت) -2/1( ططاحی جبضی زکطکبض+  ًظبضت جبضی کبضکطز) 

 اجطا

 :هثال

 یک پایِ

 هترهربغ 0111:طراحی جاری کارکرد

 هترهربغ 0111: ًظارت جاری کارکرد 

 اجرا ظرفیت:   0011 - 0/0(0111 +0111) =0111   

 

 صالحیت دارای سازًذٍُظایف  – ج

-1-3 بٌسّبی ٍ زٍم هبحث 2-11-2 بٌس ،1-9-2 بٌس 1 تبظطُ ،4-2 بٌسّبی زض هظطح هَاضز بِ تَجِ بب -1

 ضػبیت بِ هَظف طالحیت زاضای سبظًسگبى کلیِ زٍم، هبحث پیَست 15-1-19 تب 19-1-11 ،13-4 ،1

 .ببشٌس هی شسُ اشبضُ بٌسّبی هَاضز

 ٍ ظطفیت کٌتطل بِ ًسبت لطاضزاز ػمس اظ لبلطبك ضٍال جبضی سبظهبى  ّستٌس هَظف سبظًسگبى -2

 .ًوبیٌس السام سبهبًِ سبظًسگبى ططیك اظ ذَز طالحیت



 لطاضزاز ثبت فطآیٌس هطببك سبظهبى سبظًسگبى ٍاحس زض ذَز لطاضزازّبی ثبت بِ هَظف سبظًسگبى کلیِ-3

 هی السام سبظًسگبى لطاضزاز ثبت ػسم یب ثبت بِ ًسبت ظطفیت ٍ طالحیت کٌتطل اظ پس سبظهبى. هیببشٌس

 .ضسبًس ذَاّس هتمبضی اطالع بِ ضا ًتیجِ هَضز ّط زض ٍ ًوبیس

 ًوی اّویت حبئع لطاضزاز هست ٍ بَزُ لطاضزازی ذسهبت شطح اًجبم بِ هتؼْس سبظًسُ لطاضزازّب، کلیِ زض -4

 اهکبى سبذتوبًی هطحلِ ّط یب ٍ هحسٍز ذسهبت شطح بطای سبظًسُ ذسهبت اظ استفبزُ حبل ػیي زض. ببشس

 یب ٍ اًفسبخ ،(البلِ) تفبسد فسد، لطاضزازی، تؼْسات اًجبم اظ پس ططفب ظطفیت اظ ذطٍج ٍ ببشس هی پصیط

 .شس ذَاّس اًجبم ظطفیت اظ ذطٍج فطآیٌس هطببك لطاضزاز ذبتوِ

 طالحیت، ٍاجس سبذتوبًی کبضگطاى اظ استفبزُ لبیل اظ سبذتوبى اجطایی ػولیبت ّبی هسئَلیت کلیِ -5

 ػْسُ بط سبذتوبى هلی همطضات ٍ ضَابط کلیِ ضػبیت( زٍم هبحث 4-2 بٌس بب هطببك) ایوٌی هسبئل ضػبیت

 .ببشس هی سبظًسُ ی

 .ببشس هی سبذتوبًی کبضگبُ ّط زض اجطایی ػولیبت حیي ٍلت توبم حضَض بِ هَظف حمیمی ی سبظًسُ -6

 ّبی ًبهِ اظْبض ٍ حسببساضی زفبتط زض هطبَطِ، همطض هَاػس زض ببیس سبذتوبى اجطای لطاضزاّبی کلیِ -7

 .گطزز زضج سبالًِ هبلیبتی

 هؼطفی فْطست اظ سبظًسُ ًبم ٍ بَزُ ترلف اجطا ذسهبت اضائِ بسٍى ٍ طَضی طَضت بِ اجطا لطاضزاز ػمس -8

 .شس ذَاّس هؼطفی اًتظبهی هطاجغ بِ ٍ هتَلف سبظًسُ ّبی لطاضزاز ثبت حصف، سبیت زض

 


