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اردشیر دیلمی
کارشناس ارشد عمران
عضو شورای دبیران

پیش گفتار 
هیأت وزیران در نشست روز 94/12/2 ، پیشنهادهای ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای انجام برخی 
اصالحات در آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 را بر پایه ی اصل 
یک صد و سی هشتم قانون اساسی تصویب کرد. نخستین بند این پیشنهادها ، افزودن ماده ی )2( مکرر به 

آیین نامه ی اجرایی بود ، که در زیر بازنویسی می شود :
   ماده ی 2 مکرر ـ اصول اخالق حرفه ای که همه ی اشخاص در ارائه ی خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت 

و لحاظ کردن آن هستند ، به شرح زیر است :  
   در زیر این گزاره ، پس از تعریف پنج اصل اخالق حرفه ای مورد نظر پیشنهاد دهندگان ،  چنین نوشته شده 
است  : » مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول باال در حرفه های مهندسی موضوع قانون ، بر 
اساس نظام نامه ی رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای 
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه ، با تصویب وزیر راه و 

شهرسازی ابالغ می شود « .

   درباره ی  این بخش از مصوبه ی هیأت محترم وزیران ، موارد زیر گفتنی است : 
نظام  قانون  اجرایی  آیین نامه ی  در هیچ جای   ، )2( مکرر جدید  ماده ی  افزودن  از  پیش  تا  این که  به  نظر  ـ 
مهندسی و کنترل ساختمان ،  از » اصول اخالق حرفه ای « سخنی گفته نشده است ،  بهتر آن است که پیش 
از افزودن ماده ی  )2( مکرر تازه ، پایان ماده ی 2 آیین نامه ی اجرایی هم به این شکل اصالح شود : » اشتغال 
اشخاص حقیقی و حقوقی ......  داشتن مدرک صالحیت حرفه ای  و رعایت اصول اخالق حرفه ای ضروری 

است « .
ـ تا آن جا که نگارنده آگاهی دارم ، تا پیش از ابالغ رسمی نظام نامه توسط شورای مرکزی ، از هیچ تشکل 

سخنی چند درباره ی 
» نظام نامه ی چگونگی تشکیل و اداره ی 

کارگروه پایش اخالق حرفه ای استان ها «
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رفتار  برای تهیه ی نظام نامه ی   ، با حرفه  پیوند  قانونی و رسمی در 
حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان نظرخواهی نشده است . 

رفتار  نظام نامه ی   ، تاریخ 95/4/9  در   ، و شهرسازی  راه  وزارت     
حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان را تهیه و ابالغ کرد و رعایت 
مهندسی  حرفه های  بنگاه های  و  مهندسان  توسط  را  آن  اجرای  و 
ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 
نظام  سازمان  مرکزی  شورای   ، آن  از  پس  شناخت.  بایسته   1374
 ) مکرر   (   2 ماده ی   2 تبصره ی  انجام  برای   ، ساختمان  مهندسی 
آیین نامه ی اجرایی ، نظام نامه ی چگونگی تشکیل و اداره ی کارگروه 
پایش اخالق حرفه ای استان ها را در سی و یکمین جلسه ی شورای 
مرکزی روز 1397/4/19 تصویب و آن را به پیوست نامه ی شماره ی 
9890/د/ش م مورخ 4/ 7 /97 به سازمان استان ها ابالغ کرد. در 
کارگروه  جلسه ی  نخستین  تشکیل  و  کارگروه  اعضای  معرفی  روز 
پایش اخالق حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 
برای   ، کارگروه  انتخاب شده ی  اعضای  ، چشم   98/7/8 تاریخ  در 

نخستین بار به این نظام نامه روشن شد .
توسط  ابالغ شده  و  تهیه  نظام نامه ی   ، وزیران     مصوبه ی هیأت 
وزارت راه و شهرسازی و نظام نامه ی کارگروه پایش اخالق حرفه اِی 
تهیه و فرستاده شده توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
بررسی  نوشتار  این  در  که  است  مطالبی  دربرگیرنده ی   ، ساختمان 
پرداخته  آن ها  کلیات  و  فلسفه  به   ، بخش  نخستین  در  می شود. 
مورد  نظام نامه  نگارش  شیوه ی  کلیات   ، دوم  بخش  در  و  می شود 
واکاوی قرار می گیرد. در بخش پسیِن نوشتار هم راه کارهایی انجام 
شدنی برای بهره برداری بیشینه از اصول اخالق حرفه ای در ارائه ی 
خدمات مهندسی ساختمان مطرح می شود ؛ ولی پیش از وارد شدن 

به گفت مان اصلی ، بیان نکته ی زیر الزم است :  
ـ  در بخش پایانی نامه ی روبرگ ابالغ نظام نامه ی شورای مرکزی 
به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ، چنین نوشته 
شده است : » از آن جا که توسعه و ترویج اخالق حرفه ای در جامعه ی 
مهندسی به عنوان یک ضرورت و اولویت است ، الزم است موضوع 
و  مطرح  سازمان  آن  محترم  مدیره ی  هیأت  در  فرصت  اولین  در 
اقدام  استان  در  حرفه ای  اخالق  پایش  کارگروه  تشکیل  به  نسبت 
گردد «. آیا همین ضرورت و اولویت توسعه و ترویج اخالق حرفه ای 
در جامعه ی مهندسی بوده است که باعث شده برداشتن نخستین گام 
برای اجرای مصوبه ی 94/12/2 هیأت وزیران تا روز  98/7/8 ، یعنی 

بیش از سه سال و هفت ماه به درازا کشیده شود ؟

ا لف ـ بررسی کلیات و فلسفه ی مصوبه و نظام نامه ها 
حرفه ای«  اخالق   « سنجه های  و  ضوابط  سامان نامه ی  تهیه ی  ـ  
مهندسی  نظام  سازمان  هم چون   ، حرفه ای  تشکل هایی  برای 
محترم  هیأت  نه  و  است   سازمان  آن  اعضای  دوش  بر  ساختمان 
وزیران که مسئولیتش تهیه و ابالغ تصویب نامه و آیین نامه ها برای 
اجرای قوانین ، در چارچوب موارد تعیین شده در اصل 138 قانون 
اساسی است. شوربختانه در بیست سال گذشته ، شورای مرکزی با 
بی توجهی به انجام به هنگام  و درست این مسئولیت حرفه ای خود، 
استان ها  نشریات سازمان  در  بسیار  نوشته های  و  با وجود هشدارها 
استان  نظام مهندسی ساختمان  به ویژه نشریه ی گزارش سازمان  و 
فارس ، باعث وارد شدن آسیب های ارزشی سنگینی به سازمان شده 

است .
اخالقی  حرفه ای  رفتار  نظام نامه ی   ، وزیران  هیأت  مصوبه ی  ـ 
کارگروه  نظام نامه ی  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  شده  تهیه 
همگی   ، مرکزی  شورای  توسط  شده  تهیه  حرفه اِی  اخالق  پایش 

دربرگیرنده ی پنج اصل اخالق حرفه ای زیر هستند : 
۱ـ رجحان منافع عمومی ، حفظ محیط زیست ، میراث فرهنگی و 
رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض 

منافع ؛
۲ـ انجام خدمات مهندسی به شکل حرفه ای و همراه با مراقبت و 
خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی ، صاحبان کار و اشخاص 

ثالث مغایرت داشته باشد ؛ 
3ـ رفتار شرافت مندانه ، مسئوالنه ، توأم با امانت داری ، رازداری ، 
انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه ای در عرضه ی خدمات 
مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع 

قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد ؛
اعتبار  سلب   ، همکاران  به  لطمه  موجب  که  رفتاری  از  احتراز  4ـ 

اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه ی مهندسی باشد ؛ 
5ـ اجتناب از تکفل هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی 

یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد .  
با زدایش موارد همسان فشرده تر کرد و  را می توان  این سیاهه     
نوشته  اخالقِی  نیک سخنی های   و  اندرز  و  پند  افزودن  با  آن که  یا 
شده در کتاب های دینی و اخالقی ، شمار اصل هایش را به هزاران 
رسانید. موضوع مهم و کاربردی آن است که هیأت وزیران ، وزارت 
راه و شهرسازی و شورای مرکزی از تهیه و ابالغ چنین مصوبه و 
نظام نامه هایی چه انتظاری دارند ؟ آیا بر این باور بوده اند که با تهیه و 
ابالغ چند برگ کاغذ و تشکیل یک کارگروه می توانند رفتار حرفه ای 
اخالقی را در جامعه ی مهندسی دگرگون و نهادینه کنند ؟ آیا برای 
در  رایج  بی پشتوانه ی  اخالقِی  گفت مان های  کاروان  از  نماندن  باز 
جامعه به این کار دست زده اند ؟ آیا بر این باور بوده اند که می توانند 
اخالق رو به نیستی رایج در جامعه   ی مهندسی  را ) که بخشی از 
آن، دست آورد آیین نامه ها و دستورالعمل های اشتباه و فسادزایی بوده 
است که خودشان در بیست سال گذشته تهیه و ابالغ کرده اند ( ، 
می  توانند با عصای سحرآمیز این گونه مصوبه ها و  نظام نامه ها باززنده 
کنند ؟ آیا خود اعضای هیأت محترم وزیران ، در جایگاه عمل ،  به 
این اصول اخالق حرفه ای نسخه پیچی شده برای مهندسان پای بند 
بوده و هستند ؟ شوربختانه دادرسی های کنونی » مبارزه با فساد«  
 ، این نسخه ها  از تجویزگران  برخی  واقعیت است که  این  نشان گر 
حتی  را  شفابخش  داروهای  این  از  یکی  مزه ی  و  طعم  نتوانسته اند 
پند  از  نسخه هایی  بچشانند. چنین  بستگان خویش  نزدیک ترین  به 
و اندرزهای اخالقی که تنها برای دیگران پیچیده می شود ، انسان 
به  : » همه ی اخالقیاتی که  نیچه می اندازد که  نوشته ی  یاد  به  را 
قول معروف ، خطاب شان به فرد است به خاطر سعادت او ، چیزی 
نیستند جز مشتی اندرز در مورد رفتار ، چیزی نیستند جز زیرکی ها 
و زرنگی های ریز و درشتی که بوی نای دواهای قدیمی خانگی و 

خردمندی پیرزنان را می دهد « . 
   جامعه ی مهندسی ، بخش کوچکی از جامعه ی بسیار بزرگ کشور 
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است و رفتار اخالقی آن نمی تواند با رفتارهای  اخالقی رایج در جامعه 
اقیانوسی  میان  در  نمی توان  باشد.  داشته  بنیادین  ناهم سویی هایی 
خروشان از بی اخالقی ها چشم داشت ِ برپایی و ماندگاری حوضچه ای 
از اخالق مداری را داشت. اگر تهیه و ابالغ چنین نظام نامه هایی ، با 

زنده  و  آموزش  یا  سفارش   ، سخنی  نیک   ، اندرز  و  پند  انگیزه ی 
نگاه داشتن واژه ای به نام » اخالق « تهیه و ابالغ می شود ، کاری 
پذیرفتنی و درخور و حتی بایسته است ؛ هرچند هر آن چه در آن ها 
نوشته می شود ، بازگویی چندبار گفته شده ها باشد. ولی اگر از تهیه و 
ابالغ قانونی چنین مصوبه و نظام نامه هایی برآورده شدن هدف هایی 
عینی و دگرگونی های اخالقِی ملموسی را در مدت زمانی مشخص 
دنبال می کنیم ، شوربختانه باید گفت ، که در شرایط کنونی ، چنین 
نظام نامه و مصوبه هایی توان برآورده شدن آن هدف ها و خواسته ها 
را ندارند. برای بازنمایی این گفته ، بهتر آن است که نخست برخی 

اصل های اخالقی مشترک در هر سه نوشته را بررسی کنیم :
۱ـ رجحان دادن منافع عمومی ، حفظ محیط زیست ، میراث فرهنگی 
هنگام  به  کار  صاحبان  و  خود  شخصی  منافع  بر  قانون  رعایت  و 
تعارض منافع ، اصلی آرمانی و بسیار ارزشمند و واال است؛ ولی انجام 
راستین آن ها ، بیش از آن که در گستره ی توان و اختیارات مهندسان 
باشد ، بخشی از وظایف قانونی ) و اخالقی ( وزارت خانه ها و مدیران 
گذشته  دهه ی  چند  در  کارکردشان  که  است  شهری   مسئوالن  و 
نشان گر ناباوری کامل به پاس داشت این اصول است. در شرایطی 
که سال ها است ، شهرداری ها ، منافع عمومی که پیشکش، حتی حق 
نفس کشیدن مردم و محیط زیست را هم برای تأمین هزینه های 
جاری شان می فروشند و در کمیسیون های ماده ی صد ، آشکارا تخلف 
فروشی را قانونی می کنند و ... ، از دست مهندسان چه کاری ساخته 
است ؟ در شرایطی که ساختمان های میراث فرهنگی کشور تبدیل به 
لقمه ی گلوگیری برای شهرداری ها و برخی صاحب کاران آزمند شده 
است ، که هر لحظه آرزوی بلعیدنشان را دارند ، مهندسان چگونه 
می توانند آن ها را پاسداری کنند ؟ در روزگاری که نگرش باالترین 

چنان  این گفت مان  به  زیست بوم کشور  مسئول حفظ  قانونی  مقام 
است که ، تاالب انزلی را باتالق انزلی می نامد ، مهندسان برای حفظ 
این زیست بوم روی پشتیبانی چه کسی حساب کنند ؟  آلودگی هوای 
شهرهای بزرگ کشور در همین ده روز گذشته )روزهای پایانی آبان 
و آغازین آذر ماه ( را با چشم غیرمسلح  بنگریم. در سی ـ چهل سال 
گذشته شهرهایی برپا شده است ، که پیوسته باید از شهروندان شان 
بخواهیم در خانه هایشان زندانی شوند و پا به کوچه و خیابان هایش 
نگذارند. ناگزیر شده ایم حتی دانشگاه ها را هم تعطیل کنیم تا سیل 
کم  را  بیمارستان ها  راهی  آلوده  هوای  این  قربانی  تنفسی  بیماران 
 ) پیشینیان شان  و   ( همان هایی  وضعیت  این  پدیدآورندگان  کنیم. 
هستند که اکنون برای مهندسان نسخه ی بایستگِی حفظ زیست بوم 
می نویسند. ای کاش ، مهندسان می توانستند به صورت هماهنگ و 
یکپارچه از ارائه ی هرگونه خدمات مهندسی به صدها طرح پروانه دار  
ناسازگار با این اصول و ارزش های اخالقی سر باز زنند ، ولی سوا 
کار  این  دارد که  ، چه تضمینی وجود  این خواسته  بودن  آرمانی  از 
گروهی مهندسان با بستن اتهاماتی به آن ها ، همانند کارشکنی در 

نظام ساخت وساز کشور روبرو نشود ؟
۲ـ دومین اصل اخالق حرفه ای ، به  گونه ای نوشته شده است که 
اخالقی  درس  فراگیری  ندارد.  دست آوردی  هیچ  خواننده اش  برای 
خواننده از نوشته ی : » انجام خدمات مهندسی به شکل حرفه ای و 
همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی ، صاحبان 
؟  باشد  می تواند  چه   » باشد  داشته  مغایرت  ثالث  اشخاص  و  کار 
فزون برآن ، مگر صاحبان کار و اشخاص ثالث ، شخصیت هایی سوا 
از عموم هستند ؟ این اصل می خواسته است چه چیزی را بگوید که 
در اصِل نخست نیامده بود؟ معنی » انجام خدمات مهندسی به شکل 
این گزاره ی  به جای  اگر  ؟ «  مراقبت چیست  با  حرفه ای و همراه 
کلی و ناروشن ، گفته می شد : » انجام خدمات مهندسی طبق شرح 
خدمات ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان یا وزارت 
راه و شهرسازی « آیا سازوکار اخالقی روشن تر و انجام شدنی تری 
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بیان نشده بود ؟  
3ـ سومین اصل اخالقی تعریف شده هم بازگویی پاره ای ویژگی های 
اخالقی کلی و آرمانی است که معمواًل به معصومان نسبت می دهند. 
نظام نامه بر آن است که همه ی این ویژگی ها را یک جا در مهندسان 
کار  صاحبان  به  مهندسی شان  خدمات  ارائه ی  در  آن ها  تا  بپروراند 
این  هیچ جای  در  البته  کنند.  رعایت  آن ها  منافع  کردن  بیش تر  و 
مصوبه و نظام نامه ، به آن گروه از رفتارها و اصول اخالقی متقابلی 
که صاحبان کار باید در برابر مهندسان رعایت کنند ، کوچک ترین 
اصول  ابتدایی ترین  از  هم  جایش  هیچ  در  است.  نشده  اشاره ای 
نیروهای کاری  برابر  در  باید  و مهندسان  اخالقی که صاحب کاران 

برپا دارنده ی ساختمان ها رعایت کنند ، سخنی گفته نشده است .
از   ، نخست  اصل  سه  همین  نگارشی   بررسی  و  واکاوی  حتی     
نظر شمار بارهایی که  به واژه های » حقوق عمومی «، » اشخاص 
اخالقی  تعهدات  و  است  شده  اشاره   » کار  صاحبان   « و   » ثالث 
آرمان گرایانه ی کلی و بسیار سنگینی که تنها در اصل سوم خواسته 
اصل  سه  این  ترازوی  شاهین  که  است  آن  نشان گر   ، است  شده 

بیش تر تأمین حقوق و منافع  صاحب کاران را نشانه گرفته است .
شورای  توسط  شده  فرستاده  نظام نامه ی  گوناگون  بندهای  در  ـ 
تدوین  و»   » حرفه ای  اخالق  آموزش   « بایستگی  از   ، مرکزی 
بسته های آموزشی ترویجی « سخن گفته شده است. روشن است که 
چنین نگرش ساده انگارانه ای به موضوع بسیار پیچیده ی اخالق راه 
به جایی نمی برد. لودویگ ویتگنشتاین ، فیلسوف نام دار آلمانی، در 
یکی از سخن رانی های مشهورش در ارتباط با پیچیدگی اخالق چنین 
گفت : » احساس خودم را فقط از طریق این استعاره قادرم توضیح 
بنویسد  اخالق  درباره ی علم  کتابی  اگر کسی می توانست  دهم که 
که واقعًا درباره ی علم  اخالق باشد ، آن کتاب با یک انفجار، همه ی 
گذشته،  اندیشمندان   .  » می کرد  نابود  را  جهان  دیگر  کتاب های 
 )  wisdom( حکمت  با   )  Knowledge  ( معرفت  و  دانش  میان 
فرق می گذاشتند. دانش و معرفت چیزی به شمار می آمد که آموزش 
دادنی است. معرفت پایه ای مهم و اساسی از حکمت شناخته می شد، 
ولی به خودی خود و به تنهایی حکمت به بار نمی آورد. آن ها حکمت 
را میوه ای می دانستند که عناصر تشکیل دهنده ی آن فهم ، بصیرت، 
است.  کردار  نیکوی  هدایت  و  زیستن  خوب  توان   ، صایب  رأی 
فلسفه ی اخالق به حکمت ، بیش از هر چیز دیگری عالقه مند است ؛ 
زیرا واژه ی فلسفه از نظر ریشه  شناختی به معنی دوست داری حکمت 
است. ) در زبان یونانی philo  به معنی دوست داری و sophy به 
معنی حکمت است (. بنابراین ، اخالق را نمی توان آموزش داد ، اما 
دوست داری حکمت و اخالق را می توان در میان مردم برانگیخت و 
در کسانی که با جدیت و پشتکار می کوشند اخالق و جایگاه آن را 
در حیات انسان ها دریابند پرورش داد. راستینه آن است که موضوع 
بسته های  با  را  آن  بتوان  که  است  آن  از  پیچیده تر  بسیار  اخالق 
آموزشی و حل المسایل و نرم افزارهای رایانه ای آموزش و ترویج داد . 

ب ـ کلیات شیوه ی نگارش نظام نامه 
 ، برازنده ی شورای مرکزی  شیوه ی نگارش نظام نامه به هیچ روی 
به عنوان برگزیدگان و نخبگان جامعه ی بزرگ مهندسی ساختمان 
کشور با نزدیک به ششصد هزار عضو نیست. در نوشته ی دیگری که 

در همین شماره ی نشریه چاپ شده است ، این مّدعا با شرح ریزگان 
آن واکاوی شده است. این نوشتار تنها به چالش های کلی تر نگارش 

نظام نامه می پردازد . 
ـ در ماده ی 1 نظام نامه ، با نام » عناوین اختصاری «  ، هفت عنوان 
)فرنام ( کوتاه شده تعریف شده است که  نیازی به تعریف بیش ترشان 
، هیأت مدیره ، عضو  اگر واژه هایی مانند  » هیأت رییسه  نیست. 
سازمان و سازمان « در این ماده هم تعریف نمی شدند ، خوانندگان 
نظام نامه ، از این واژه ها برداشت دیگری نمی کردند. فزون برآن ، در 
جاهایی از نظام نامه ، استفاده از این » عناوین اختصاری « فراموش 
 ، نمونه  برای  است.  شده  نوشته  کامل  عنوان  همان  و  است  شده 
بلند  گزاره ی  همان  از   » سازمان   « شده ی  کوتاه  عنوان  جای  به 
»سازمان نظام مهندسی ساختمان استان « و یا » سازمان استان « 

استفاده شده است . 
ـ دوباره  نویسی نوشته ها در نظام نامه بسیار به چشم می خورد  بند 8 
صفحه ی 3 ، دوباره  نویسی بند 1 نوشته شده در باالی همین صفحه 
است. در تبصره ی 4 ماده ی 4 ، موضوع روشِن بی نیاز از گویش : » 
نایب رییس در غیاب رییس کارگروه ، مسئولیت امور را به عهده خواهد 
داشت .« و در تبصره ی 6 ، موضوع آشکار » دبیر کارگروه ، تنظیم 
دارد«  عهده  بر  را  نتیجه  حصول  تا  امور  پی گیری  و  صورت جلسات 
از ترس آن که  پایین تر در همین صفحه،  نوشته شده است. چند رج 
نکند این دو کشف بزرگ نادیده گرفته شود ، در بند 5ـ3 ، با افزودن 
کشف سوم ، بازگو می شود که : » اداره ی جلسات کارگروه با رییس 
کارگروه بوده و در غیاب ایشان با نایب رییس است و صورت جلسات 

توسط دبیر تنظیم و به امضای حاضران در جلسه رسیده و ... « . 
نظام نامه ای  تهیه ی  برای  مرکزی  محترم  شورای  راستی  به  آیا     
که دربرگیرنده ی این گونه گزاره های ساده ، پیش پا افتاده و بی نیاز 
آیا این نظام نامه به  نیاز به دو سال زمان داشت ؟    ، بیان باشد  از 
پیچیده ی  بسیار  گفت مان  از  کشور  مهندسی  جامعه ی  چشم داشِت 
اخالق مهندسی پاسخی درخور داده است ؟ آیا هدف تهیه کنندگان 
به  هرچه  با   ، نظام نامه  پیمانه  فله ای  کردن  پر  نظام نامه  محترم 
را  نظام نامه  بوده  قرار  آیا  ؟  است  بوده  رسد  ذهن  به  و  آید  دست 
را  نوشتن  از  بی نیاز  مطالب  بسیاری  که  کنند  ارزش گذاری  وجبی 
نمی توانست  مهندسی  حرفه ای  اخالق  آیا  ؟  کرده اند  دوباره نویسی 
دربرگیرنده ی مطالب سودمندتر و ارج دارتری باشد ؟ راستینه آن است 
که درونمایه ی این نظام نامه توهینی به اندیشه ی جامعه ی مهندسی 
سازمان های  به  آشکار  توهینی   ، آن  نوشته های  بسیاری  و  کشور 
چنان  با   ، استان ها  مهندسی  نظام  سازمان های  آیا  است.  استان ها 
دشواری برای نوشتن آیین نامه ی داخلی گردش کار جلسه ی کارگروه 
، ضوابط  زمان جلسات  باید  ، که شورای مرکزی  روبرویند  خویش 
تأخیر و غیبت و مرخصی و تعطیلی و اطالع رسانی و پشت به کت و 
دست بر زانو نشستن در جلسه ها و آیین انگشت اجازه برگرفتن برای 

رفتن به بیرون و...  را برایشان تعیین تکلیف کند ؟
   راستینه آن است که هر واژه و گزاره ی این نظام نامه از همه سو، 
نیاز به بررسی و نقد دارد ، ولی با نگرش به بایستگی کوتاهی این 
نوشتار، در دنباله  تنها نگاهی فشرده به چند گفتار دیگر آن می اندازیم:  
تنها در 2  : غیبت غیرموجه در هر فصل  بند5ـ5ـ صفحه ی 5  »ـ 
امکان  و عدم  است  غیرمتوالی مجاز  و 3 جلسه ی  متوالی  جلسه ی 
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به  جلسه  در  تا  است  کارگروه  رییس  موافقت  با  جلسات  در  حضور 
اطالع سایر اعضای کارگروه برسد « .

 ،  5 ماده ی  ـ1   5 زیربند  برابر  است.  ماه  سه  سال  فصل  یک     
کارگروه می تواند در هر ماه یک جلسه تشکیل دهد ) که در بیش تر 
از سه جلسه ای  بنابراین ، عضو کارگروه   .) موارد چنین خواهد شد 
که در هر فصل تشکیل می شود ، می تواند دو غیبت غیرموجه ) نبود 
ناپذیرفتنی( پشت سر هم یا سه غیبت غیرموجه با فاصله داشته باشد. 
بی  گمان برای شرکت نکردن در تنها جلسه ی بازمانده هم، اگر الزم 
شود ، عذری پذیرفتنی ) موجه ( وجود دارد. جالب تر آن که در دنباله ی 
حضور  امکان  عدم   «  : می شود  نوشته  غیرموجه  غیبت  محدودیت 
اطالع  به  جلسه  در  تا  است  کارگروه  رییس  موافقت  با  جلسات  در 
سایر اعضای کارگروه برسد « . یک عضو کارگروه باید عدم امکان 
حضورش در جلسه را به آگاهی رییس کارگروه برساند و موافقت او 
را هم برای این حضور نیافتن بگیرد ، تازه آن وقت این غیبتش » غیر 
موجه « تعریف می شود. » سایه « زمانی سروده بود : » مرگ اگر داد 
است ، پس بیداد چیست ؟ « آری ، بزرگواران شورای مرکزی ! ، اگر 
غیبت غیرموجه آن است که شما ویژگی هایش را برشمرده اید ، پس 
تعریف غیبت موجه چیست ؟ گونه ای نگرش اداری چیره بر نوشتن 
داشته  پاس  آن  نگارش  در  هم  همان  که   ، نظام نامه  درون مایه ی 
نشده است ، نظام نامه را از یک درون مایه ، ساختار و نمود شایسته ی 

سازمانی حرفه ای با گرایش مردم نهادی دورکرده است . 
ـ در زیر بند 6 صفحه ی 3 ، در شرح وظایف کارگروه نوشته شده 

است :
ـ » برنامه ریزی و کمک به انجام نظرسنجی های مردمی و تخصصی 

به منظور رصد سطح رضایت مندی و رعایت حقوق شهروندی « . 
قرار  نهادی  یا     نظرسنجی یک کار تخصصی است. چه سازمان 
بر  ؟  چیست  آن  سنجه های  ؟  دهد  انجام  را  نظرسنجی  این  است 
اجرایی  آیین نامه ی  قانون نظام مهندسی و  بند  پایه ی کدام ماده و 
حقوق  و  رضایت مندی  سطح  که  می شود  خواسته  کارگروه  از  آن 
شهروندی را رصد کنند ؟ منشور حقوق شهروندی چند سال پیش 
تهیه و توسط رییس جمهور محترم ابالغ شد. مسئولیت رصد کردن 

آن هم در همان منشور شناسانده شد. دست آوردها و نتایج آن منشور 
و رصد کردنش را هم که همه گان می دانند . 

نمونه هایی  تنها  که  نظام نامه  کلیات  و  درون مایه   ، فلسفه  ـ سوای 
از آن ها در این نوشتار بررسی شد ، شیوه ی نگارش آن هم به هیچ 
 ، نظام نامه   2 ماده ی  نیست.  سازمان  مرکزی  شورای  برازنده  روی 
که » اهداف و وظایف « نام دارد ، با تعریف اصول اخالق حرفه ای 
شناسانده شده در ماده ی 2 مکرر آیین نامه ی اجرایی آغاز می شود. 
به  توجه  با  : » هم چنین  ماده  این  میانه ی  در  نوشته شده  گزاره ی 
هیأت  انتخاب  با  استان  سازمان  هر  در   ، ماده  همان   2 تبصره ی 
مدیره کارگروهی متشکل از مهندسان ... تشکیل می شود « ، یک 
راه کار است و هدف یا وظیفه نیست. نوشته های همین یک ماده ، 
سه بار شماره گذاری شده است ، که همگی با 1 شروع شده اند. حتی 
ابتدایی ترین بنیادهای نگارشی پاس داشته نشده است. برای بازگویی 
دیدگاه در پیوند با شیوه ی نگارش نظام نامه ، تنها یکی از گزاره های 

همین ماده بازنویسی می شود :  
9ـ » احراز موانع بر اساس پایش به صورت گزارش به هیأت مدیره ی 
استان و شورای مرکزی و پی گیری مستمر با پیشنهاد انتشار موانع «.  
   سوای آن که برابر نظام اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان ، 
کارگروه نباید یک راست به شورای مرکزی گزارش بفرستد ، چنین 
شیوه ی نگارش این گونه گزاره ها ، به هیچ روی چشم داشت جامعه ی 
و  نمایندگان  توسط  شده  نوشته  نظام نامه ی  از  کشور  مهندسی 

برگزیدگانش را برآورده نمی سازد . 

ج ـ راه کارها  
بهتر آن بود که در پایان بررسی و نقد نظام نامه ، راه کارها هم نوشته 
می شد. ولی به درازا کشیده شدن نوشتار ، مایه  ی آن شد که پیش 
نهادن راه کارها به نوشته ی دیگری واگذار شود و در این نوشتار تنها 
به بیان این نکته بسنده شود که : » اخالقی ترین کار کنونی شورای 
محترم مرکزی آن است که هرچه زودتر این نظام نامه را پس بگیرد 
در خود  نظام  نامه ای  بزرگ کشور  مهندسی  جامعه ی  با هم وندی  و 

جایگاه و ارج حرفه ی مهندسی تهیه کند « .

 عمران و معماري  يمحترم رشته ياعضا قابل توجه 

اشتغال به کار مهندسی  يدر پروانه صالحیت اجرادارندگان  يهمه،  دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي ينامهبا توجه به بخش
 صالحیت بگذرانند. يپایه در زمان تمدید یا ارتقاي زیرول ا به شرح جدر"  HSE، بهداشت و محیط زیست  ایمنی "وط به بهاي مربایست دورهمی

 عنوان دوره
 مدت دوره 

 ) ساعت (
 پایه يارتقا

 HSE 8 زیست محیط و ایمنی سالمت مبانی
 تمام تمدید واجرا  3 يپایه يپروانه صدور

در صورت داشتن صالحیت اجرا در   ؛ هاپایه
 اشتغال به کار مهندسی يپروانه

 2به3 يپایه يارتقا HSE 24 زیست محیط و ایمنی ، سالمت فنی تدابیر و مقررات
 1به2 يپایه يارتقا HSE 16 زیست محیط و ایمنی ، سالمت نظام اجراي هايوتکنیک هاروش

 

ه حرفه هاي ورود بدوره  هاي مجري آموزشانشگاهها به دنام در دورهثبت  برايو    www.fceo.irها به سایت سازمان به آدرس  دوره  يجهت اطالع از برنامه
 ید.یسازمان مراجعه فرما انمهندس يپایه ویژه يو ارتقا


