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 )بخش نخست(سازهاي شهري و ساختنهادهاي مرتبط با 
 

 وزارت راه و شهرسازي

وساز، بر عنوان ناظر عالی در زمینه ساخته ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی ب یمطابق مبحث دوم از مقررات مل
دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت عهده هایعملکرد سازمان

ضوابط  یبر اجرا هینظارت عال تیمسئول»نیز و کنترل ساختمان  یقانون نظام مهندس یینامه اجراآیین 33ماده در  .نمایدمی
ضوابط و  یکه اجرا یو عمران شهر یشهرساز یهاطرح ها و ساختمان یتمام یو اجرا یساختمان در طراح یو مقررات مل

و  هیاست و وزارت مذکور با انتشار اعالم یشهرساز بر عهده وزارت مسکن و است،ی الزامها آن مقررات مزبور در مورد
 . «های الزم را به افراد جامعه خواهد دادآگاهی ها،هیالعاط

شود که ی توسعه شهری انجام میهاطرح های ساختمانی هر شهر از طریق ضوابط و مقررات بخش مهمی از کنترل
 شوند. با نظارت عالیه وزارت و راه و شهرسازی تهیه می هاطرح این 

این وزارتخانه همچنین با توجه به وظایف و رسالت عظیم قانونی خود در امر مسکن و شهرسازی و با استناد به 
تواند ضوابط در سطح کشور می هااستانهای نظام مهندسی ، از طریق سازمان«قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

وساز اعم از طراحی، اجرا، نظارت و... تنظیم های مختلف ساختقانونی خود را برای ظرفیت ارجاع کار به مهندسان در بخش
وساز به دست طراحان، ناظران و سازندگان مجاز و آموزش دیده به انجام برسد. همچنین طوری که امور ساختکند. به

بخش خصوصی به منظور اجرای قوانین مرتبط با امور ساختمانی و  های قانونی برای ملزم ساختن کارفرمایاناهرم
های مرتبط را فراهم آورد؛ تا مهندسان)که براساس قانون یاد شده مسئولیت نامهها و شیوهنامهشهرسازی و همچنین آیین

 تیار داشته باشند.فنی و حقوقی اجرای این مقررات را به عهده دارند( ضمانت اجرایی برای اعمال مسئولیت خود در اخ
گذاری مسکن و شهرسازی و نقش ارشادی و کنترل کننده این وزارتخانه در زمینه ارتقای تکنولوژی ساخت، سیاست

سازی و... در ارتقای کیفیت ساختمان نقش سازی، الگوی مسکن، ضوابط شهرسازی و انبوهصنعتی شدن فن ساختمان
 ای دارد.کنندهتعیین

                 
 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 وزارت کشور

های جدید در اداره و ایمنی شهر و مسئولیت ارتقای وزارت کشور توزیع اطالعات فنی و اداری و پیشرفت 

عهده دارد. در حال حاضر  ها را در زمینه مسائل مختلف و از جمله کنترل ساختمان را برکیفیت کار شهرداری

وساز در داخل محدوده و حریم مصوب شهرها و ساختهای ارزشیابی، نظارت و هدایت و کنترل تدوین مكانیزم»

ها و سازی ساختماناتخاذ تصمیمات الزم در اجرای مقاوم»و « های الزمروستاها و تنظیم ضوابط و دستورالعمل

سازی با ها و اقدامات در این زمینه و ترویج فرهنگ مقاومهای حیاتی در کشور و اجرای آن و انجام بررسیشریان

افزون بر  وزارت کشور است. ریزی عمرانیدفتر فنی و برنامهاز جمله وظایف قانونی « هاسایر دستگاههماهنگی 

ها؛ با تقویت توان علمی و فنی بازرسان فنی این وزارت کشور از طریق معاونت فنی و دفاتر فنی استانداری

 دهد. ساختمانی را گسترش می های شهری و رعایت مقررات ملیها، میزان کنترل برکیفیت ساختمانشهرداری
 

 هاي کشور ها و دهیاريسازمان شهرداري

در  یهماهنگ جادیها به منظور اقانون شهرداری ۶۲مفاد ماده  یهای کشور در اجراها و دهیاریسازمان شهرداری
 یفیوظا یها و اجراهای شهرداریو نظارت بر فعالیت تیهدا نیها و همچنها و آموزش کارکنان شهرداریامور شهرداری
 رابطه  نیکه قانون در ا

 در مراقبت و ها، نظارتشهرداری کارکنان و شهرداران عملکرد و کاری ارتقا منظور به آموزشی هایبرنامه و جلسات
 درخواست با و مورد حسبها آن حقوقی راهنمایی و مشاوره طریق از هاشهرداری به مربوط علیه و له دعاوی کلیه اقامه

 . شد لیبه عهده وزارت کشور گذاشته بود تشکها، شهرداری
 وسازهای شهری[، تشکیل]از جمله ساخت تخصصی هایرشته در هاشهرداری موردنیاز انسانی نیروی آموزش

ها از جمله وظایف شهرداری فنی اداری و مسائل درباره مجالت و کتب انتشار و ترجمه و تألیف و هاکنفرانس هاهمایش
 ها در اساسنامه سازمان است. سازمان شهرداری

و  یشهر میوساز در داخل محدوده و حرو کنترل ساخت تینظام هدا یو بررس یشناسبیآسهمچنین اموری مانند 
 هاشهرداری یازتوانمندس مساعدت و ،تیهدا، ربطهای ذیدستگاه یکنترل مناسب با هماهنگ های نظارت ومکانیزم نییتب

 یررسی، بتوسعه شهر یهاطرح  یو نظارت بر اجرا ،بیتصو ی،و بررس هی( در خصوص تهی)متناسب با درجه شهردار
شده  هیته ییاجرا و یمشخصات فن نیهمچن ها ودستورالعمل ،هانامهآیین ،ارهایمع ضوابط و هیکل یسازهنگام مستمر و به

 یفضاها یو اجرا یطراح یارهایضوابط و مع نیو تدو هیتهی، عمران و توسعه شهر نهیدر زم ییهای اجراتوسط دستگاه
 های سازمان است. از جمله وظایف معاونت امور شهرداری یکاربرد مصالح ساختمان ی وشهر

های آموزشی و ها با انتشار کتابریزی شهری و روستایی سازمان شهرداریدر چند دهه گذشته، مرکز مطالعات برنامه
وسازهای ای کارشناسان شهرداری ها از جمله در بخش مدیریت ساختنشریات تخصصی نقش مهمی در ارتقاء دانش حرفه

 شهری ایفا نموده است. 
 


