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  براي اشتغال تخصصي پروانه صدور نحوه اجرايي دستورالعمل

 خودرو و امالك مشاورين

 
  كليات و تعاريف: فصل اول

شـود بـه  مشاور امالك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مـي -١ماده 
گردد كه با داشتن شـرايط الزم بـه امـر خريـد و فـروش امـالك و خـودرو يـا  شخصي اطالق مي

 داللي و واسطه گري معامالت مذكور بـا رعايـت قـوانين و مقـررات حـاكم بـر آنھـا مبـادرت مـي
 .نمايد

 ٢و مشـاوران درجـه ١ك موضـوع ايـن دسـتورالعمل بـه مشـاوران درجـهتبصـره ـ مشـاوران امـال
 .شوند تقسيم مي

اشتغال به شغل مشـاور امـالك و خـودرو منـوط بـه داشـتن پروانـه كسـب از اتحاديـه  -٢ماده 
 .باشد مربوطه و پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مي

 

  شتغالشرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصي ا: فصل دوم

قـانون نظـام  ١٢مـاده ١مشاور عـالوه بـر شـرايط منـدرج در آيـين نامـه اجرايـي تبصـره -٣ماده 
 .صنفي، براي دريافت پروانه تخصصي اشتغال بايد داراي شرايط ذيل باشد

 .داشتن تحصيالت ششم ابتدايي قديم و يا سوم راھنمايي نظام جديد -٣-١

با شغل مورد درخواست بـه تشـخيص سـازمان داشتن توانايي و صالحيت فني متناسب  -٣-٢
 .ثبت اسناد و امالك كشور

نامـه بـانكي يـا وثيقـه مناسـب يـا  دادن تأمين مناسب يا پرداخت وجه الضمان يا ضـمانت -٣-٣
اشـخاص بـه اتحاديـه  معرفي ضامن معتبر به منظـور جبـران خسـارت ھـاي احتمـالي وارده بـه

 .صنف

ــد ت مــاده  -٤-٣ ــانون تنظــيم بخشــي از مقــررا ٥١پرداخــت وجــه موضــوع بن ت مــالي دولــت ق
 .١٣٨٠مصوب

 
  وظايف و اختيارات مشاورين: فصل سوم

مشـاور بايـد مقـررات، بخشـنامه ھـا و دسـتورالعمل ھـاي صـادره از وزارت بازرگـاني،  -٤ماده 
 .سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصالح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد

امور، حفظ و نگھداري دفاتر، اوراق، اسناد، مـدارك و مھـر سن اداره حُ  مشاور مسئول -٥ماده 
 .باشد مربوطه مي

مشاور مكلف است در جھت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دوره ھاي آموزشـي كـه   -٦ماده 
 .با ھمكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايد
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 ٥١خـدمات خـود كـه در اجـراي مـاده مشاور بايد پروانه كسـب و تعرفـه حـق الزحمـه  -٧ماده 
شود را در محل كـار خـود بـه طـوري كـه قابـل ديـد  قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابالغ مي

 .باشد الصاق نمايد

مشاور موظف است قراردادھا را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسـناد و  -٨ماده 
 .امالك كشور تدوين و تاييد گرديده، تنظيم نمايد

مشاور موظف است به ھنگام تنظيم قرارداد، ھويت، مالكيت و سـمت متعـاملين و يـا  -٩ه ماد
 .طرفين قرارداد را احراز نمايد

مشاور مكلف است يك نسـخه از قـرارداد تنظيمـي را در بايگـاني مربوطـه نگھـداري  -١٠ماده 
تواننـد در  مـيمتعـاملين . شـود قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مـي. كند

 .صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند

مشاور بايد مفاد قراردادھاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادھا كه به صورت پلمـپ و  -١١ماده 
گيـرد ثبـت و ھمزمـان بـا  برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي

 .عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده اند برساند

قراردادھا پس از تاييد سازمان ثبت بـه وسـيله اتحاديـه چـاپ و در نمونه اوليه دفتر ثبت : تبصره
 .گيرد اختيار اعضاء قرار مي

قراردادھا بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، بـا جـوھر ثابـت و در چـارچوب طـرح قـرارداد  -١٢ماده 
 .تيپ اعالمي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابالغي از سوي ھيات عالي نظارت تنظيم گردد

مشـاور موظف است براي تنظيم قراردادھـا از نظــرات كارشنــاس فنـي يـا حقـوقي  -١٣ماده 
 .حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند

 .درموردتنظيم قرارداد اجاره حضور شھود و امضاي قراردادتوسط آنھا الزامي است: ١تبصره

ام بــه اســتفاده از نظــرات كارشــناس فنــي يــا در مــورد واحــدھاي تاســيس شــده، الــز: ٢تبصــره
حقوقي حسب مورد و امضاء قراردادھا از سوي آنان، در طـي برنامـه زمانبنـدي روشـن ديگـري 

 .كه توسط ھيات عالي نظارت ابالغ ميگردد به اجرا در خواھد آمد

 .مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد -١٤ماده 

 .مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد -١٥ماده 

در صورتي كه مشاور در نفس قـرارداد منتفـع يـا سـھيم باشـد و بـا طـرفين قـرارداد  -١٦ماده 
قرابت نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد بايد به 

 .و اال مسئول جبران خسارت وارده خواھد بودطرفين اطالع داده 

ھرگاه طرفين يا يكي از آنھـا زبـان فارسـي را ندانـد و مشـاور نيـز زبـان آنھـا را ندانـد  -١٧ماده 
اظھارات آنھا بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يـا متـرجم رسـمي ترجمـه شـده و مراتـب 

 .رجم و مشاور گواھي شودتفھيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مت

تراشــيدن و پــاك كــردن و الحــاق بــه ھــر نحــوي از انحــاء در قــرارداد و در دفتــر ثبــت  -١٨مــاده 
ھرگونه اصالح عبارتي يا توضيحي الزم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر . قراردادھا ممنوع است

 .ديا ھر دو حسب مورد منعكس و به امضاي كليه امضاءكنندگان و مشاور برس



  www.mosms.ir 

 

سـواد باشـد  در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنھا كور، كـر و يـا گنـگ و بـي -١٩ماده 
ھريك از اشخاص مذكور بايد يك نفر معتمـد در موقـع تنظـيم قـرارداد، ثبـت و امضـاي آن ھمـراه 

معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كـه بتوانـد . داشته باشد
در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادھا قيد . ره، مطلب را به آنھا بفھماندبا اشا

 .و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواھد رسيد

در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يـا عـدم اجـرا يـا موقـوف مانـدن آن، مشـاور مكلـف  -٢٠ماده 
 .رج و پس از امضاي طرفين، امضاء و مھر نمايداست مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ د

مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صـورتي كـه موضـوع از جملـه مـواردي  -٢١ماده 
است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جھت تنظيم و ثبت آن بـه يكـي از 

يمـي نيـز مشـاور بـه منظـور تثبيـت در ساير قراردادھاي تنظ. دفاتر اسناد رسمي ھدايت نمايد
حقوق طرفين و جلوگيري از اختالف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قـرارداد 

 .توصيه و تشويق نمايد

مھر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تاييـد اتحاديـه  -٢٢ماده 
 .مربوطه باشد

ابسته بايـد از مبالغـه، اغـراق و ارايـه اطالعـات نادرسـت و پنھـان مشاور و كاركنان و -٢٣ماده 
 .كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند

 .مشاور حق قيمت گذاري و يا ارزش گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد -٢٤ماده 

 

  امور اداري و مالي: فصل چھارم

قانون نظام صنفي  ٥١خواھدبود كه طبق ماده  حق الزحمه مشاور مطابق تعرفه اي -٢٥ماده 
 .شود توسط كميسيون نظارت شھرستانھا تعيين و توسط اتحاديه ابالغ مي

مشاور غير از حق الزحمه مقـرر حـق دريافـت ھيچگونـه مـالي اعـم از وجـه نقـدي و يـا : تبصره
 .غيرنقدي ندارد، تخلف از اين امر پيگرد قانوني دارد

ه مشاور به ميزان مقرر در تعرفه اعالم شده بالمناصفه به عھـده پرداخت حق الزحم -٢٦ماده 
در ھر صورت قيد ميزان حق الزحمه . طرفين قرارداد است مگر به نحو ديگري توافق شده باشد

 .و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظيمي ھمراه با شماره رسيد الزامي است

ھـايي از قبيـل داشـتن صـالحيت ھـاي فنـي، ميـزان مشاورين امالك بـا لحـاظ معيار -٢٧ماده 
تحصيالت دانشگاھي، شركت در دوره ھاي آموزشي، استفاده از كارشناسان فني و حقـوقي 

و  ١و ايجاد چارت تشكيالتي و محل مناسب، حوزه فعاليت و سابقه اشتغال، بـه مشـاور درجـه
 .شوند تقسيم مي ٢مشاور درجه

ند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش امـالك بـه ھـر ميتوا ١مشاور امالك درجه  -٢٨ماده 
 .ميزان اقدام و قراردادھاي مربوط را تنظيم نمايد

ميتواند نسبت به واسطه گري و خريـد و فـروش امـالك اقـدام  ٢مشاور امالك درجه  -٢٩ماده 
 مـي نمايد كه ميزان آن را وزارت بازرگاني با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تعيين

 .كند
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مشاورين خودرو ميتوانند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش انواع خودرو به ھـر  -٣٠ماده 
 .ميزان كه باشد اقدام و قراردادھاي مربوطه را تنظيم نمايند

 .تواند در بيش از يك دفتر محل فعاليت داشته باشد شاور امالك و خودرو نميم -٣١ ماده

طبـق ضـوابط مربوطـه و موافقـت اتحاديـه ذيـربط تعيـين  محل مشاور بـا درخواسـت وي: تبصره
 .خواھد شد

 

  نظارت بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين: فصل پنجم

عالوه بر بازرسان و ناظران كميسيون ھاي نظارت و بازرسين اتحاديـه ھـاي صـنفي،  -٣٢ ماده
قـانون  ٩١استناد تبصـره مـاده  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و ادارات تابعه سازمان نيز به

توانند از محل كـار و اسـناد و مـدارك موجـود مشـاور،  نظام صنفي كشور در موقع مقتضي مي
 .باشد مشاور مكلف به ھمكاري و ارايه مدارك موردنياز مي. بازرسي و نظارت نمايند

در صورت احراز وقوع تخلـف توسـط مشـاور مراتـب بـه مراجـع ذيصـالح حسـب مـورد  -٣٣ماده 
 .شدد جھت بررسي ارجاع خواھ

به تاييـد و تصـويب وزيـر  ١٥/٤/١٣٨٤تبصره در تاريخ  ٤ماده و  ٣٤اين دستورالعمل در  -٣٤ماده
محترم بازرگاني و معاون قوه قضاييه و رييس محترم سازمان ثبت اسناد و امالك كشور رسيد و 

) دامـت بركاتـه( هللا ھاشـمي شـاھرودي پس از تنفيذ رياست محترم قوه قضاييه حضـرت آيـت
 .قابليت اجرا در سطح كشور را خواھد داشت

 .٢٢/٤/١٣٨٤مورخ ١٧٥٨٤نقل از روزنامه رسمي شماره 

 

 

 


