مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی ،اجرایی و حقوویی الزم الرعایوه در طراحوی ،نظوارت و
اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب ،نوسازی ،توسعه بنا ،تعمیر و مرموت اساسوی ،تغییور کواربری و بهور
برداری از ساختمان؛ که به منظور تامین ایمنی ،بهر دهی مناسب ،آسایش ،بهداشت و صرفه ایتصادی تهیه شود
است.

تنظیم مقررات ملی ساختمان
وزارت مسکن و شهرسازی طبق ماد  33یانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفوه تودوین مقوررات ملوی
ساختمان را به عهد دارد .این وزارت خانه با تشکیل شوورایی تحوت عنووان «شوورای تودوین مقوررات ملوی
ساختمان» با عضویت استادان و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحو
حی

از

شکل ،ادبیات ،واژ پردازی ،حدود و دامنه کاربرد و همچنین با تشوکیل دادن «کمیتوه هوای تخصصوی»

شرایط الزم برای تدوین این مقررات را به وجود آورد است.

سلسله مراتب تنظیم مباحث بیست ودوگانه مقررات ملی ساختمان مقررات ملی ساختمان

پس از تهیه پیش نویس مقدماتی مبح

مورد نظر ،کمیته های تخصصی مربوط به هر مبح

پیش نویس مذکور

را مورد بررسی و تبادل نظر یرار داد و با انجام نظرخواهی از مراجع ذیصالح آخرین اصالحات و تغییورات الزم
را اعمال می کنند .متن نهایی پس از تایید شورای تدوین مقررات ملی ساختمان برای تصویب به وزیر مسوکن و
شهرسازی پیشنهاد می شود.
مقررات ملی ساختمان در یالب بیست جلد کتاب الکترونیکی که هر جلد مربوط به یک مبح
در یک سی دی به همه مهندسان و دانشجویان رشته معماری –ساختمان و عمران تقدیم میشود .

مباحث عبارتند از:
مبحث اول :تعاریف
مبحث دوم :نظامات اداری
مبحث سوم :حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
مبحث چهارم :الزامات عمومی ساختمان
مبحث پنجم :مصالح و فراورده های ساختمانی
مبحث ششم :بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم :پی و پی سازی
مبحث هشتم :طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی
مبحث نهم :طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

خاص موی باشود

مبحث دهم :طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی
مبحث یازدهم :اجرای صنعتی ساختمانها
مبحث دوازدهم :ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم :طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
مبحث چهاردهم :تاسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع
مبحث پانزدهم :آسانسور ها و پله های برقی
مبحث شانزدهم :تاسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم :تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها
مبحث هجدهم :عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم :صرفه جویی در مصرف انرژی
مبحث بیستم :عالیم و تابلوها
مبحث بیست و یکم :پدافند غیر عامل
مبحث بیست و دوم :مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

دراین بخش می خواهیم متن آئین نامه اجرائی ماد  33یانون نظام مهندسی کشور را که در  11فصل و  04ماد
است تشریح نمائیم از جمله تعاریف  ،اشخاص حقویی و دفاتر مهندسی  ،سمتهای شغلی  ،نظوارت  ،شوهرداریها ،
کارفرماها و پیمانکاران کل وجز

فصل اول -تعاریف :
ماد  -1اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
دفتر مهندسی :هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماد ( )9آیین ناموه اجرایوی یوانون نظوام
مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نمود باشد .

شخص حقیقی :مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی  ،کاردانهای فنی و معماران تجربوی دارای پروانوه
اشتغال بکار کاردانی یا تجربی میباشند .
شخص حقویی :شرکت ،موسسه ،سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که بورای انجوام خودمات مهندسوی ،دارای
پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقویی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد .

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
ماد 2و مقررات ملی ساختمان ،مجموعه اصول و یواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی،
محاسبه ،اجرا ،بهر برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی ،بهداشت ،بهر دهوی مناسوب ،آسوایش،
صرفه ایتصادی ،حفاظت محیطزیست و صرفهجویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایههای ملی رعایت شود

.

ماد  3و مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزم االجرا در سراسر کشور است و بر هرگونوه
عملیات ساختمانی نظیر تخریب ،احداث بنا ،تغییر در کاربری بنای موجود ،توسعه بنا ،تعمیراساسی و تقویت بنوا
حاکم میباشد.

ماد  0و مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی ،محاسبه ،اجرا،
بهر برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی ،اداری ،تجاری ،عمومی ،آموزشی ،بهداشتی و نظایر آن است.
تبصر  :در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردید باشد ،تا زمان تصویب ،منابع معتبر(به طور ترجیحی
منتشر شد توسط مراجع ملی ذیربط) مالک عمل خواهند بود.

فصل سوم  :اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماد -5به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائوه
خدمات مهندسی کارآمد ،کلیه طراحی ها از جمله معماری ،ساز  ،تأسیسات بریی و مکانیکی باید توسط اشوخاص
حقویی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صالحیتدار دارای پروانه اشتغال ،بعنوان طراح تهیه گردد.
تبصر  :1برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال ،وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیوه و
ابالغ دستورالعمل الزم ایدام خواهد نمود.
تبصر  :2اشخاص حقیقی دارند پروانه اشتغال به کار مهندسی می توانند دفتور مهندسوی طراحوی تشوکیل دهنود
مشروط به آن که برای دفتر یادشد از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال
به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.
ماد  -6اشخاص حقویی ،موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال بوه کوار
مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با یراردادی که با مالک منعقد موی نماینود عهود دار
انجام خدمات براساس دستورالعمل ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
ماد  -7شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه هایی را بپذیرند که توسوط اشوخاص
حقویی ،یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صالحیت و ظرفیت مربووط امضوا و
مهر شد است.

ماد  -8سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقویی و دفواتر مهندسوی
طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاهد تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به
شورای انتظامی استان ،سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع یانونی ذیربط اعوالم نماینود .در صوورت
احراز هرگونه تخلف ،برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماد  -9کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقویی و دفاتر مهندسی اجرای سواختمان بوه عنووان
مجری ،طبق دستورالعمل ابالغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجوام شوود و مالکوان بورای انجوام اموور
ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاد نمایند.
ماد 14و مجری ساختمان در زمینه اجرا ،دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق
با یراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصووب و
کلیه مدارک منضم به یرارداد بر عهد دارد .مجری ساختمان نمایند فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بود و
پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان میباشد.
تبصر  :شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجوری واجود شورایط را کوه
توسط صاحب کار معرفی شد و نسخه ای از یرارداد منعقد شد با او را که در اختیار شوهرداری و سوازمان نظوام
مهندسی ساختمان استان یرار داد است ،در پروانه مربوطه یید نمایند.مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کوار در
زمینه اجرا میباشند نیازی به ارائه یرارداد ندارند.
ماد 11و مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهد دارد و در اجرای این
عملیات باید مقررات ملی ساختمان ،ضوابط و مقررات شهرسازی ،محتوای پروانه ساختمان و نقشه هوای مصووب
مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
ماد 12و رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگا و مسائل زیستمحیطی به عهد مجری میباشد.

ماد  13و مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطالع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به
ویژ یسمتهایی از ساختمان که پوشید خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داد و شرایط نظوارت در چهوارچوب
وظایف ناظر (ناظرین) در محدود کارگا را فراهم سازد.
ماد 10و مجری موظف است یبل از اجرا ،کلیه نقشه ها را بررسی و در صورت مشاهد اشکال ،نظرات پیشنهادی
خود را برای اصالح به طور کتبی به طراح اعالم نماید.

تبصر  :مجری موظف است در حین اجرا ،چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد ،یبل
از موعد انجام کار ،مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطالع دهد .اعمال هرگونه تغییر ،مستلزم کسب
مجوز کتبی ناظر خواهد بود.
ماد 15و مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته های دیگر ساختمان ،کاردانهای فنی ،معماران تجربی،
کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاد کند و در هر محل که به موجب ماد  0یوانون نظوام
مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شد باشد ،مقررات مذکور را رعایت نماید.
ماد 16و مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شد در نقشه هوا اسوتفاد نموود و در
صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاد نماید.
ماد 17و مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه ها به همان صورتی کوه اجورا شود یعنوی‹‹
نقشه های چون ساخت›› اعم از معماری ،ساز ای و تأسیساتی و مانند آن ایدام نمود و پس از امضا و اخذ تأییود
ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوطه تحویل نماید.
ماد  – 18مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد ،براساس
دستورالعمل ابالغی وزارت مسکن و شهرسازی ایدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت
شد باشد ،بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان یرار دهد.

ماد  -19سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می توانند عملکرد اجرایی اشخاص
حقویی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند در صورت اطالع و مشاهد هرگونه تخلوف،
مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم ،حسب مورد به سازمان مسوکن و شهرسوازی اسوتان و شوورای انتظوامی
سازمان نظام مهندسی ساختمان اعالم ،تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی توا حود ابطوال پروانوه
اشتغال ایدام نمایند.

تبصر  :در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری ،وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع
ذیصالح رسید است جبران نماید.
ماد  -24اشخاص حقویی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژ را بصورت تووام
دارند ،میتوانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صالحیت طرح و ساخت بنمایند.

فصل پنجم -ناظر
ماد  – 21ناظر شخص حقیقی یا حقویی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته های موضووع یوانون نظوام
مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صوالحیت منودر در پروانوه
اشتغال خود نظارت می نماید .عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماد ( )0یانون نظام مهندسی و کنتورل
ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.
ماد  – 22ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث میگوردد از لحوا انطبوا
ساختمان با مشخصات مندر در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضومیمه آن نظوارت کورد و در پایوان کوار
مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فو  ،گواهی نمایند.
ماد  – 23ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائوه
نمایند .مراحل اصلی کار عبارتند از:
الف) پیسازی

ب) اجرای اسکلت
پ) سفتکاری
ت) نازککاری
ث) پایان کار

هرگا ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظوام
مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعالم نمایند.
تبصر  :تغییرات بعدی مراحل اصلی کار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعالم خواهود
شد.
ماد  –20ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان ،توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شود و بوه
مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد .ناظر نمی تواند شواغل در دسوتگا صوادر کننود پروانوه
ساختمان در منطقهای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.
تبصر  :1تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر می گردد
دفتر نمایندگی تأسیس ننمود باشد ،مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان ،وظیفه معرفی ناظر
مربوطه را انجام میدهند.
تبصر  :2دستورالعمل مربوط به نحو ارجاع کار ،نظارت ،میزان حقالزحموه و نحوو دریافوت و پرداخوت آن و
همچنین رفع اختالف نظر بین ناظر و مجری ،توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابالغ خواهد شد.
ماد  -25ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد ،اموا انجوام نظوارت سواختمان
توسط طراح ساختمان بالمانع است .ناظر همچنین نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحووی
عمل نماید که دارای منافعی در پروژ گردد.

فصل ششم :شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
ماد  – 26شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف نواظران بایود مووارد را
جهت بررسی و ایدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعالم نمایند.

ماد  – 27شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران ،در خصوص ویوع تخلف ساختمانی ،در اسرع ویت با اطالع ناظر،
دستور اصالح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامهکار جلوگیری نمایند.
ماد  –28شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص نواظران و تاییود
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشد باشد ،تا زمان رفع نقص ،پایوان
کار صادر نخواهند نمود.

فصل هفتم :سازمان نظام مهندسی ساختمان
ماد  -29سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجورای عملیوات
ساختمانی دارای وظایف زیر میباشد:
الف -نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می گردد و انجام کنترلهوای الزم
به صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف یانونی سازمان.
ب -تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع یانونی ذیصالح.
پ -تنظیم روابط بین شاغالن حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طر مختلف ،از جمله ارائه پیشنهاد بورای
تعیین حدایل شرح خدمات مهندسی ،تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخالیی در یبول مسئولیتهای کار و تهیه و
تنظیم یراردادهای یکسان مورد عمل.

ت -ارجاع مناسب کارها به افراد صالحیتدار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاید صالحیت حرفوه ای در
امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماد ( )32یانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعالن آن بوه
مراجع یضایی صالحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب یضایی تا رفع تخلف.

فصل هشتم -وزارت مسکن و شهرسازی
ماد  -34وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز ،بر عملکرد سوازمانهای عهود دار
کنترل و اجرا در زمینه رعایت دییق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت موینمایود و در صوورت
مشاهد هرگونه تخلف ،موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان اسوتان اعوالم
نمود و تا رفع تخلف ،موضوع را از مراجع یانونی و در صورت لزوم مراجع یضایی پیگیری مینماید.

فصل نهم – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماد  – 31شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطالعات فنی و ملکی ساختمان بود و توسوط
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد .چگونگی رعایتمقررات ملی ساختمان و ضووابط شهرسوازی
باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یید گردد.
تبصر  -1مجریان مکلفندپس از اتمام کار ،برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن
و شهرسازی تعیین می نماید ،اطالعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه های الزم را در اختیار سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان یرار دهند .یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گوواهی نواظر(موضووع مواد  22ایون
آییننامه)در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار یرارداد میشود.
تبصر  -2هزینههای خدمات مهندسیای که در یالب شناسنامه فنی و ملکی به مالوک سواختمان ارایوه مویشوود
براساس تعرفه خدمات فو که ساالنه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن
و شهرسازی میرسد در یالب ماد ( )37یانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،دریافت میشود.

ماد  – 32شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقاالت ساختمانهائی که پس ازابالغ ایون آئوین ناموه،
پروانه ساختمانی دریافت می دارند همرا با نقشه های چون ساخت باید تحویل خریودار گوردد توا از مشخصوات
ساختمانی که خریداری مینماید ،مطلع شود.
ماد  – 33ابعاد ،شکل ،عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشوور یکسوان اسوت،
توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابالغ خواهد شد.

ماد  -30شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجوب ایون
آیین نامه بر عهد مالک ،ناظر ،مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاد شود  ،بوه
اطالع متقاضی پروانه و عوامل فو برسانند.
ماد  -35شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس از ابالغ این آیوینناموه
برای آنها پروانه ساختمان صادر میکنند ،در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار ،موظفند شناسنامه فنی و ملکی
ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.

فصل دهم – تـرویج
ماد  – 36مقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته های مرتبط دانشوگاهی تودریس شوود .وزارت
علوم ،تحقیقات و فنآوری تمهیدات الزم را برای تحقق این امر فراهم میسازد.
ماد  – 37وزارت مسکن و شهرسازی باید ایدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند همکاریهای الزم را به عمل آورند:
الف -افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانههای عمومی و یا سایر روشهای ممکن.
ب -برگزاری دور ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی بورای تموامی دسوت انودرکاران شواغل در بخشوهای
ساختمان.

پ -تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.

فصل یازدهم – متفرقه
ماد  –38در بازسازی ،مرمت ،نگهداری و بهر برداری بناهای دارای ارزش تاریخی ،سوازمان میوراث فرهنگوی
موظف است ضوابط خود را به لحا ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد.

ماد  -39مجری مکلف است یبل از شروع عملیات اجرائی ،مشخصات ساختمان در دسوت احوداث را بور روی
تابلوئی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم یابل دیدن باشد ،در نماید .این تابلو توا
زمان پایان کار باید در محل بایی بماند .شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کوار یوا اداموه کوار
ساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننمود اند ،جلوگیری به عمل می آورند .ابعاد و انداز توابلو و همچنوین
مشخصاتی که باید بر روی تابلو یید شود توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین میگردد.
ماد  -04دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ما به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیوه و
ابالغ میشود و در موارد مسکوت یا ابهام در نحو اجرا یا اعمال مواد این آییننامه یا دستورالعملهای مربوط ،طبق
نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

