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  نامه موقت تخلفات و تنبيهـاتآيين

  

  فصل اول ـ تعاريف

تقسـيم   جامعه مهندسان مشاور ايران اعم از حقيقي يا حقوقي در سه بخـش زيـر    يتخلفات اعضا   ـ1ماده 

  :شوندمي

  .تخلفات در رابطه با عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران  ـ 1ـ1
  .تخلفات فني  ـ 2ـ1
  .ماعياي ـ اجتتخلفات حرفه  ـ 3ـ1

  .تخلفات ممكن است از درجه خطا ، قصور و يا تقصير باشند ـ2ماده 

  :تعريف درجات تخلف به شرح زير است ـ3ماده 

انگاري و مسامحه غيرعمـدي در رعايـت قـوانين و مقـررات و عـرف      خطا عبارتست از سهل    ـ 1ـ3
  .اي يا مصوبات اركان جامعهحرفه

اي يـا مصـوبات  اركـان    انين و مقررات و عرف حرفــه يرعمدي قوغقصور عبارتست از نقض   ـ 2ـ3
  .جامعه

  .اي يا مصوبات اركان جامعههدي قوانين و مقررات و عرف حرفتقصير عبارتست از نقض عم  ـ 3ـ3
  

  فصل دوم ـ تخلفــــات 

  :تخلفات در رابطه با عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران ـ4ماده 

  .ساسنامه جامعه مهندسان مشاور ايران باشدـ اقداماتي كه مغاير با مفاد ا1ـ4
اقداماتي كه انجام مصوبات اركان جامعه مهندسان مشاور ايران را دچار مشـكل و يـا مختـل     ـ2ـ4

  .نمايد
حقوقي به جامعه اطالع داده عضو روز تغييرات حاصله در وضع  دهكه ظرف مدت  ـ در صورتي3ـ4

  .گرددنشود و متعاقباً مدارك ثبتي مربوطه ارسال ن
ـ اظهارات غيرواقع براي اخذ صالحيت عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران و اظهار خالف 4ـ4

  .در مدارك تسليمي به جامعه واقعو غير
  .جامعه ـ هتك حرمت در مورد اعضاي5ـ4

  :تخلفات فنــي ـ 5ماده 

ميسـر بـوده،   آنهـا   كه كار انجام شده در حد قرارداد داراي نواقصي باشد كه رفع در صورتي  ـ 1ـ5
  .لكن از رفع آن خودداري گردد

كه كار انجام شده در حد قرارداد از عرف و اصول فني خارج و اصالح آن ميسـر   در صورتي  ـ 2ـ5
  .بوده، لكن از انجام آن امتناع گردد

كه كار انجام شده در حد قرارداد از عرف و اصول فنـي خـارج و اصـالح آن نيـز      در صورتي  ـ 3ـ5
  .نباشدميسر 

  .ها و نامطلوب بودن آنهاعدم توجه به كيفيت طرح  ـ 4ـ5
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  :اي ـ اجتماعيتخلفات حرفــه ـ6ماده 

  .بنديتقلب در رتبه  ـ 1ـ6
  .قبول كار خارج از توانايي و صالحيت  ـ 2ـ6
  .عدم رعايت مقررات حاكم بر مهندسان مشاور  ـ 3ـ6
  .هاي منجر به استفاده غير مجاززد و بند، رشاء و ارتشاء و داللي و وابستگي  ـ 4ـ6
  .جامعه مهندسان مشاور ايران اي نسبت به اعضايحرفهرقابت غير  ـ 5ـ6
  .اشتغال به امور غيرمجاز مانند پيمانكاري، فروش مصالح ساختماني و نظاير آن   ـ6ـ6
  .به صورت دست دوم ارك عدول از قرارداد در مورد واگذاري  ـ 7ـ6
  .هاي غيرعادالنهقبول كار با قيمت  ـ 8ـ6
تكرار تخلف و عدم اجرا و تمكين به آراء قطعي شـده هيـأت داوري و هيـأت تجديـد نظـر        ـ 9ـ6

  .داوري
  .بيني شده در قرارداد و صرفه و صالح كشورعدم رعايت منافع كارفرما در حد پيش ـ 10ـ6
  .ران بدون اطالع مشاور ذينفعبررسي كار ساير مشاو ـ 11ـ6
  .ايعدم رعايت شئون حرفه  ـ12ـ6

  

  فصل سوم ـ تنبيهـــات

تخلفات مذكور در فصل دوم بر حسب اينكه از درجه خطا يا تقصير باشد مشمول تنبيهات مشروحه  ـ7ماده 

  :گرددزير مي

  .اخطار كتبي بدون درج در پرونده  ـ 1ـ7
  .دهاخطار كتبي با درج در پرون  ـ 2ـ7
  .توبيخ بدون درج در پرونده   ـ3ـ7
  .توبيخ با درج در پرونده  ـ 4ـ7
  .هاي تخصصيمحروميت از شركت در جلسات گروه  ـ 5ـ7
  .محروميت از حق انتخاب شدن به عضويت در اركان جامعه  ـ 6ـ7
  .محروميت از حق رأي  ـ 7ـ7
  .ثر تا يكسالعدم معرفي جهت ارجاع كار براي مدت معين و محدود حداك  ـ 8ـ7
هاي اجرايي و كارفرمايان براي عدم ارجاع كار براي مدت معين و محـدود  اطالع به دستگاه  ـ 9ـ7

  .حداكثر تا يكسال
  .هاي اجرايي و كارفرمايانجامعه و دستگاه ، اعضايگروه: اطالع  تخلف و تنبيه به ـ 10ـ7
  .تخصصي هاييت رشته تخصصي يا يكي از رشتهحتجديدنظر در صال ـ 11ـ7
  .محروميت از استفاده از خدمات جامعه مهندسان مشاور ايران حداكثر تا يكسال ـ 12ـ7
  .محروميت موقت از عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران ـ 13ـ7
  .محروميت دائم از عضويت در جامعه مهندسان مشاور ايران ـ 14ـ7

بـه   5/12/59مـورخ   العاده مي عادي به طور فوقمع عموماده در مج 8فصل و  3نامه در اين آيينـ  8ماده 

  .تصويب رسيد و قابل اجرا است

 


