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  هدف و دامنه کاربرد

  است که بین مهندس مشاور) 6-1بند (الزحمه قرارداد خدمات نظارت کارگاهی  این دستورالعمل برای تعیین حق
با توافق ) 8-1بند (گردد، قرارداد عوامل نظارت کارگاهی  یادآور می. شود منعقد می) 1-1بند (و کارفرما ) 2-1بند (

  .شود  یادشده، در چهارچوب قانون کار و ضوابط آن منعقد میمهندس مشاور و عوامل
  تعاریف. 1

  :باشند های مورد استفاده در این دستورالعمل دارای تعاریف زیر می واژه
   کارفرما1-1

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران) 160(های موضوع ماده دستگاه تمامی
  دس مشاور مهن. 1-2

 کتعیین شده در اسناد و مدار های و مسئولیتار در چارچوب اختیارات که برای نظارت بر اجرای کشخص حقوقی است 
 از سوی ، و همچنین قرارداد نظارت و ضمائم آن) شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و مدارک منظم به پیمان( پیمان

  .شود ار معرفی میکارفرما به پیمانک
بوده و های مربوط  نامه آیین  ضوابط وار طبقک برای نظارت بر اجرای  شخص حقیقیابط مربوط به استفاده ازضو :تبصره

   .باشد مفاد این بخشنامه برای آن قابل استفاده نمی
  قرارداد نظارت. 1-3

وضوع م(ارفرما و مهندس مشاور برای انجام خدمات نظارت براساس شرح خدمات معین که بین کاست متنی حقوقی 
  . گردد  امضا و مبادله می29/4/1379 مورخ 842/105-2460/54و مطابق با پیوست بخشنامه شماره ) 2بند 

  نظارت. 1-4
توسط نظارت  و در چارچوب قرارداد )2موضوع بند (ق شرح خدمات معین، ه طبکمجموعه خدمات و اقداماتی است 

  .گیرد مهندس مشاور انجام می
   ماهانهالزحمه کل حق. 1-5

 و با قرارداد نظارتطبق مفاد و تجهیزات استفاده شده ارگاهی که به ازای انجام خدمات نظارت ک است مبلغ ماهانهکل 
  .گردد رعایت مقررات مربوط، براساس این دستورالعمل تعیین و به مهندس مشاور پرداخت می

  نظارت کارگاهی. 1-6
ارگاهی با پشتیبانی دفتر مرکزی، حین اجرای عملیات، مجموعه خدمات و اقداماتی است که توسط عوامل نظارت ک

  .گیرد  انجام می)کارگاه(در محل اجرای پروژه طبق شرح خدمات مربوط، 
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  نظارت عالیه. 1-7
ی است که توسط عوامل مهندس مشاور، حین اجرای عملیـات پـروژه، طبـق شـرح خـدمات                   مجموعه خدمات و اقدامات   

  . این دستورالعمل، به عنوان راهنما ارائه شده است"1"شرح خدمات یادشده در ضمیمه شماره . گیرد مربوط، انجام می
 بـوده و طبـق ضـوابط مربـوط          الزحمه مربوط به خدمات نظارت عالیه، خارج از متن ایـن بخـشنامه               قرارداد و حق   :یادآوری

  .گردد می تعیین
  ارگاهیکعوامل نظارت . 1-8

تعیین شده و دارای قرارداد با مهندس مشاور زیر  و توضیحات 3ه طبق ضوابط بند کافراد واجد شرایطی هستند 
  :باشند می

  سرناظر .1-8-1
با مدرک دانشگاهی در یکی وان سرناظر، با عن مصداق دارد، تعیین یک نفر زیرهایی که حداقل یکی از موارد  در پروژه
 سال سابقه کار، برای انجام هماهنگی بین دفتر 10های مهندسی با حداقل درجه تحصیلی کارشناسی و حداقل  از رشته

  :اه اجرایی و کارفرما، الزامی استمرکزی مشاور، کارگ
پیچیده بوده و مبلغ سالیانه پیمان آنها بیست هایی که بنا به تشخیص کارفرما دارای طراحی و اجرای   در پروژه.1-8-1-1

  .میلیارد ریال و باالتر باشد
نظارت کارگاهی چند پروژه را در قالب یک قرارداد نظارت ،  درصورتی که مهندس مشاور در یک زمان.1-8-1-2

  .دار باشد عهده
در هر صورت   .  مرکزی انجام وظیفه نماید روز در دفتر10 روز در کارگاه و حداقل 10 باید ماهانه حداقل "سرناظر":  1تذکر

    .باشد  می7میزان ساعات کاری ماهانه سرناظر برای یک پروژه منطبق با بند 
 در مورد سرناظر، فقط به مدت کارکرد ایشان در محل کارگاه قابل 1-4ای موضوع بند   ضریب منطقه:2تذکر

  .باشد می اعمال
   ناظر مهندس .1-8-2

های مهندسی با درجه تحصیلی کارشناسی و حداقل  دارای مدرک دانشگاهی در یکی از رشتهد که شو به فردی گفته می
  . سال سابقه کار است3

   کمک ناظر.1-8-3
باشد که زیر نظر سرناظر یا مهندس   سال سابقه کار می7 سال یا کاردان فنی با حداقل 3مهندس با سابقه کار کمتر از 

  .پردازد ناظر به امر نظارت می
   کاردان فنی.1-8-4

 . سال سابقه کار است3فردی است که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و حداقل 
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  بردار نقشه .1-8-5

 سال به 3در صورتی که مدرک تحصیلی فوق دیپلم باشد . باشد دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم میفردی است که 
  .شود بردار افزوده می سابقه کار نقشه

  تکنسین .1-8-6
  .باشد میحداقل درجه تحصیلی دیپلم فردی با 

  )B(الزحمه مبنا  حق. 1-9
 یک از الزحمه ماهانه عوامل نظارت کارگاهی بدون اعمال ضرایب است که برحسب طبقه شغلی و سابقه کار هر حق

  .است  ارائه شده5، در ضمیمه شماره 1386الزحمه مبنا برای سال  جدول حق. شود عوامل، مقادیر آن تعیین می
  سابقه. 1-10

دسـتورالعمل محاسـبه یـا تعیـین          طبق ضوابط این    است که   ) برحسب سال (کارگاهی    نظارت  عوامل    تجربه    زمانی    شاخص
  .شود می 

  مبلغ سالیانه پیمان .11 -1
  .باشد می) بر حسب سال(غ سالیانه پیمان، نسبت مبلغ اولیه به مدت اولیه پیمان مبل

  ساعات کار عادی. 12 -1
این مدت در طول روزهای هفته، . باشد می) 22 بامداد الی 6از ساعت ( ساعت و بیست دقیقه کار روز 7مدت برابر با 

  تواند متغیر باشد ولی سقف ماهانه آن، طبق ایی، میدرصورت توافق با کارفرما و منطبق با زمان انجام عملیات اجر
  .گردد محاسبه می) 8موضوع بند (الزحمه مازاد سقف ساعات کار عادی ماهانه، طبق ضوابط مربوط   بوده و حق7بند 

  
  وظایف. 2

شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرحهای غیر "مهندس مشاور موظف است طبق مفاد 
باشد،   که جزء الینفک قرارداد نظارت می"11/3/1379 مورخ 1295/102-977/54نعتی، موضوع بخشنامه شماره ص

العمل، ارائه  این دستور  1اهم وظایف مربوط به نظارت کارگاهی، در ضمیمه شماره (خدمات نظارت را انجام دهد 
  ). است شده

  .گردد  تأکید مینظارت عالیه و کارگاهی خدمات  واحدهای انجام دهندهعدم تفکیکدر هر صورت بر : تذکر
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  عوامل. 3
 عوامل مورد نیاز نظارت کارگاهی از نظر درجه و رشته تحصیلی، سابقه کار و تعداد به تناسب نوع و حجم کار طبق

چنانچه حین انجام . شود ضوابط این دستورالعمل براساس توافق کارفرما  و مهندس مشاور با رعایت موارد زیر تعیین می
خدمات، تغییر کمی یا کیفی عوامل یاد شده ضروری باشد با اعالم کارفرما یا مهندس مشاور برای تعیین تعداد و ترکیب 

  .مدجدید آنها بررسی و توافق مجدد بعمل خواهد آ
. دار مسئولیت سرپرستی عوامل باشد ، باید یک نفر عهده)  دو نفرشاملحداقل ( در هر گروه کاری نظارت کارگاهی .3-1

همچنین اگر چند گروه کاری نظارت در یک کارگاه وجود داشته باشد، تعیین یک نفر سرپرست به عنوان مسئول کار 
  .تمامی عوامل نظارت در کارگاه، الزامی است

  .گردند  تعیین میهای مورد نیاز پروژه، تخصصارگاهی برحسب حجم عملیات اجرایی و کعوامل نظارت  .3-2
  و قرارداد نظارت، بنا به پیشنهاد مهندس مشاورک مهندس ناظر برای چند پروژه و در قالب یکاستفاده از خدمات ی  .3-3

یفیت نظارت کای به  زم را دارا بوده و این امر لطمهموردنظر توانایی ال ناظره مهندس ک، مشروط بر اینکارفرماتایید 
    .وارد نسازد، بالمانع است

وقت  کاردان فنی یا تکنسین بصورت تماممشروط بر آنکه یک کمک ناظر یا وقت   پارهخدمات مهندس ناظراستفاده از  .3-4
منظور از نظارت  . بالمانع استارفرماکتایید برحسب نیاز پروژه و با پیشنهاد مهندس مشاور و در کارگاه مستقر گردد، 

ید بر حضور وی به کارگاه و با تاک بدون الزام به حضور دائمی وی در ،گیری از خدمات مهندس ناظر وقت بهره پاره
  .هنگام اجرای فعالیتهای اصلی پروژه است

هایی کـه   و در کارگاه ادر نظارتکرصد  د20ثر کحدا نفر  باشد، 5در کارگاههایی که تعداد عوامل آنها  برابر یا بیش از        .3-5
  . ناظر انتخاب شود کمکتواند بعنوان  می نفر باشد، حداکثر یک نفر 4تعداد عوامل آنها برابر یا کمتر از 

  توانایی فنی و اجرایی . 3-6
های الزم    رشته تحصیلی و سابقه کار، توانایی      ،عوامل نظارت باید ضمن دارا بودن شرایط مناسب از نظر درجه تحصیلی           

  .برای کار در شرایط کارگاه موردنظر را نیز دارا باشند) توانایی جسمانیجمله از (
درجه تحصیلی  .  عوامل نظارت کارگاهی برحسب طبقه شغلی مربوط، باید دارای گواهی درجه تحصیلی الزم باشند              .3-6-1

. باشد  ان فنی یا سطوح آموزشی همتراز می      ، دیپلم دبیرستان، هنرست   )تکنسین(ترین طبقه شغلی      قابل قبول برای پایین   
های موضوع    برای پروژه .  گروه فنی و مهندسی است     "رشته تحصیلی مورد قبول برای درجه کارشناسی و باالتر صرفا         

  .، گرایش در رشته تحصیلی نیز باید مالک انتخاب باشد1-3بند 
گـواهی  ) copy(و ارائه روگرفت    . صادر شده باشد   گواهی درجه و رشته تحصیلی افراد باید توسط مراجع ذیصالح            .3-6-2

  .، الزامی است توسط کارفرماتحصیلی و مطابقت با نسخه اصل آن
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  سابقه .3-7

سـابقه افـراد بـا درجـه تحـصیلی      . تاریخ فراغت از تحـصیل اسـت    ) مهندس( مبنای محاسبه سابقه کار کارشناس       .3-7-1

به اضافه  ) مهندس(های مهندسی به ترتیب معادل سابقه کار کارشناس           کارشناسی ارشد و یا دکترا در هر یک از رشته         
  . سال است4 و یا 2

ار، پس از فراغت از تحصیل، کنسین براساس ارائه گواهی معتبر انجام کبردار و ت اردان فنی، نقشهکار ک سابقه .3-7-2

  .گردد محاسبه می

 تحصیلی باالتر در رشته ذیربط کارگاهی موفق به اخذ مدرک عوامل نظارت در طول اجرای پروژه یتح  چنانچه.3-7-3

  .شود  تحصیلی جدید محاسبه میکار قبلی با مدرک تمام سنوات سابقه ،شوند

ران تحصیل دانشگاهی با ضریب یک دوم در محاسبه سابقه کار  برای مهندسان، گواهی کار یا کارآموزی در دو:تبصره

  .گردد منظور می

ای مرتبط با خدمات نظارت کارگاهی عوامل که از طریق مراجع  های آموزش فنی و حرفه   با ارائه گواهینامه.3-7-4

شده باشند، تایید یا ذیصالح دولتی از قبیل دانشگاهها، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش صادر 
  .شود  سال تجربه به سابقه عوامل یاد شده اضافه می2های آموزشی یاد شده و حداکثر معادل  متناسب با مدت دوره

 سال در امر نظارت کارگاهی 3با سابقه کار کمتر از ) با حداقل درجه تحصیلی کارشناسی( استفاده از مهندس .3-7-5

  .باشد  می مجاز"کمک ناظر" به عنوان "صرفا

اند، در صورت نیاز و با مسئولیت مهندس  بندی نشده طبقه در این دستورالعملار نظارت داشته و که سابقه کافرادی  .3-8

 درصد عوامل 20ثر کحدا. گیرند  قرار میمورد توافق مشاور و کارفرما، ار، در طبقه شغلیکمشاور و با توجه به سابقه 
های با تعداد عوامل کمتر از  بنابراین استفاده از عوامل مشمول این بند برای کارگاه و باشد نظارت مشمول این بند می

 صرفاً تا پایان ،استفاده از عوامل دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم مشمول این بندهمچنین  .باشد  نفر، مجاز نمی5
   .باشد  مجاز می1389سال 
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به همین منظور، در صورت عدم حضور .  در طی دوره اجرای پروژه، نباید در انجام مسئولیت نظارت خللی وارد شود .3-9
هر یک از عوامل نظارت، مهندس مشاور موظف به جایگزین کردن عامل متناظر با طبقه شغلی مربوط، در کارگاه 

  .باشد می
 نفر باشد، در صورتی که 3، تعداد عوامل نظارت کارگاهی برابر یا بیش از 3هایی که با توجه به شرایط بند   در کارگاه:تبصره

 در محل کارگاه حضور نداشته به طور موقتیکی از عوامل به خاطر دالیل موجهی مانند مرخصی و یا ماموریت، 
تواند توسط  وظایف نظارت شخص یادشده میت نظارت خللی وارد نگردد، باشد، مشروط به آنکه در انجام مسئولی

 تعداد کل سوم یکدر هر صورت عدم حضور موقت عوامل، بیش از . شود سایر عوامل مستقر در کارگاه پوشش داده
  .باشد مجاز نمیعوامل نظارت در هر کارگاه، 

  
  عوامل نظارت ماهانه الزحمه حق. 4

مبنا الزحمه  حقاز حاصل ضرب ) 7بند موضوع  ( ماهانه عادیبابت کارکرد ارگاهیکنظارت ماهانه عوامل الزحمه  حق
)B ( در ضرایب، 9-1بند موضوع  n1  تاn7 زیر های  مطابق رابطه،شوند اعمال میه انبصورت ماه در صورت شموله ک 

  :آید بدست می
  )Si( ام i ماهانه فرد الزحمه حق  Bi*n1*n2*n3*n4*n5*n6*n7=                  "1"رابطه 
  )So(الزحمه ماهانه تمامی عوامل  حق   =ها  Si                                   مجموع"2"رابطه 

  
 .باشد  از عدد یک تا تعداد کل عوامل نظارت کارگاهی پروژه میiهای فوق،  که در رابطه

  
 فـرض   عـدد یـک    یادشده، مقدار آن ضریب برابر بـا         درصورت عدم احراز شرایط الزم برای تعیین هر یک از ضرایب          : تذکر

  .شود می
  

 (n1) ای ضریب منطقه .4-1
 12/7/1378 مورخ 4156/102-3730/54 ای با توجه به محل اجرای کار، با استفاده از بخشنامه شماره منطقه  ضریب

شه راهنمای پراکنش ضرایب در این ارتباط از نق. آید  به دست می"ای عوامل نظارت کارگاهی ضریب منطقه"با عنوان 
  :توان استفاده کرد یادشده به نشانی زیر می

  

http://tec.mporg.ir/T/PDF/3730map.pdf  
  

چنانچـه تغییـری در تقـسیمات کـشوری ایجـاد شـود ضـریب               . دهد  ها مقدار ضرایب را تغییر نمی       تغییر نام بخش  . 4-1-1
  .باشد ای قبل از تغییر، مالک عمل می منطقه
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های خطی که در بیش از یـک          الزحمه عوامل نظارت کارگاهی صرفاً در پروژه        ای به حق     برای اعمال ضریب منطقه    4-1-2
  .شود خش محاسبه میاند، این ضریب به تناسب طول مسیر واقع شده در هر ب بخش واقع شده

 (n2)ه ضریب ویژگی پروژ .4-2

در . گردد می اعمال مبنای عواملالزحمه  حقو به  زیر، ضریب ویژگی پروژه تعیین جدولبا توجه به موارد اشاره شده در 
با ارائه ضریب پیشنهادی (از طریق کارفرما نها اشاره نشده است، ه آکارهایی که در موارد زیر بصورت نیاز برای 

مالک قرار گرفت، تایید چنانچه مورد گردد تا  می فنی منعکس عالی به شورایموضوع ) مشخص و گزارش توجیهی الزم
  .گیردعمل قرار

  1                                           جدول شماره 
  ضریب ویژگی  نوع کار  کد

ق و مخابرات، شبکه گاز ،آب، بـرق و         راه و راه آهن، سدهای بزرگ، خطوط انتقال آب، نفت، گاز ، بر              4-2-1
 آبیـاری و زهکـشی،   های ، شبکه سطحی و زیرسطحیمخابرات ، شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب   

  معادن زیرزمینی، پل و تونل
25/1  

  20/1  های مخابراتی و اسکله پتروشیمی، معادن روباز،  سیلوها، برج وی پاالیشگاهتاسیسات   4-2-2
 مـشمول    متر از سطح زمین در صورتی که       30ند فرودگاه و ساختمانهای با ارتفاع باالی        ها، با  نیروگاه  4-2-3

  باشد 1-1-8-1شرایط تعریف شده در بند 
10/1  

   

  (n3)ضریب خدمات توام .4-3
ضریب خدمات توام در مورد مهندس ناظر یا سرناظر که در بیش از یک رشته تخصص یا تجربه داشته باشد و بر این 

مشروط براینکه لزوم شود،   اعمال می10/1ارهای مختلف به صورت توام، ارائه خدمات نماید به میزان اساس در ک
های جنبی، فرد دیگری در کادر نظارت پیش بینی   و برای تخصصانجام خدمات توام مورد تایید کارفرما بوده

  .نشده باشد
  (n4)ضریب تخصص ویژه .4-4

تجربیات خاص نیاز است به شرط ارائه گواهی مهارت یا سابقه کار مربوط، با های ویژه یا  در مواردی که به تخصص
  .شود الزحمه عامل نظارت کارگاهی مربوط اعمال می  به حق20/1توافق مشاور  و کارفرما ضریب
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  (n5)ضریب سرپرستی .4-5
عهده دارد، درصورتیکه کادر تحت  لیت سرپرستی عوامل نظارت در کارگاه را برئوبه سرناظر یا مهندس ناظری که مس

 20/1 نفر ضریب 10 و برای باالتر از 15/1 نفر ضریب 10 و تا 5، بیش از 10/1 نفر باشد ضریب 5سرپرستی وی تا 
  .گیرد تعلق می

بطور جداگانه برای هر گروه بررسی و در صورت  مفاد این بند ،ه یک کارگاه شامل چند گروه نظارت باشد در صورتیک:تذکر
  .شمول اعمال می شود

 (n6) ار با رایانهکضریب توانایی  .4-6
 از منظور، توان استفاده از رایانه برای انجام کارهای کارگاهی (درصورت توانایی کار با رایانه و نرم افزارهای مهندسی

های ماهانه، نمودارها و  ها، برنامه زمانبندی، گزارش ها و تعدیل های کارگاهی، تهیه صورت وضعیت قبیل تهیه نقشه
  تنها با گواهی مهندس مشاور، در دوران خدمات هر یک از 10/1، ضریب )اینترنت و غیره های موردی، شبکه گزارش

  .باشد عوامل نظارت کارگاهی ، قابل اعمال می
 (n7)ضریب ماندگاری .4-7

از ابتدای سال دوم و پس الزحمه  حق، پروژه در صورت حضور مستمر هر یک از عوامل نظارت در کارگاه در قالب یک 
  .یابد  افزایش می1-7-4از آن با ضریبی متناسب با زمان ماندگاری به شرح بند 

  

  .باشد  می15/1 و از ابتدای سال چهارم به بعد 10/1سوم،  ، ابتدای سال05/1 ضریب ماندگاری از ابتدای سال دوم، .4-7-1
، مشاور در بـیش از یـک کارگـاه نظـارت دارد، ایـن                یک پروژه  ی که بنا بر مقتضیات اجرایی     نظارت در قراردادهای    .4-7-2

  .ها در ارتباط با اعمال ضریب ماندگاری، حکم واحد را دارند کارگاه
  های باالسری هزینه. 5

 درصـد   130معـادل   ) عمرانـی (ای    های سـرمایه    های تملک دارایی    وامل نظارت کارگاهی در طرح    های باالسری ع    هزینه
 2ها شامل موارد مشروح در ضـمیمه شـماره            این هزینه . باشد  الزحمه مبنای عوامل پس از اعمال ضرایب مربوط می          حق
  . است
 18، با توجه به مفاد تبـصره یـک ذیـل مـاده              )ای  های سرمایه   های تملک دارایی    به غیر از طرح   (های دیگر     در طرح : تبصره

) 29(مـاده       نامـه بنـد ه       هیأت محترم وزیران با موضوع آئـین       16/7/85 مورخ     ه34162ت/84178نامه شماره     تصویب
هـای    هـای تملـک دارایـی       تفاوتی نسبت بـه طـرح     ) از جمله بیمه  (قانون برگزاری مناقصات، چنانچه در حقوق دولتی        

   .الزحمه منظور شود التفاوت مربوط، در حق  باشد، باید مابهای وجود داشته سرمایه
  :گردد الزحمه عوامل با احتساب ضرایب مربوط و باالسری بصورت زیر محاسبه می  به این ترتیب حق:تذکر

 S =F1*So                                    "3"رابطه 

  :که در آن
  Soباشد  می4 در بند "2" رابطه  حاصل.  

         F1 باشد  می30/2ای برابر  های سرمایه های تملک دارایی ضریب باالسری که در طرح. 
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  محل کار و سکونت. 6

به استناد بسته به مورد، ی را در کارگاه یا خارج از کارگاه  عوامل نظارت کارگاهدفتر کار، محل سکونت و غذای، کارفرما
، "فهرست ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه"بهای پایه با عنوان های  فهرست 5های یاد شده در پیوست شماره  ردیف

 حد ، درهزینه آنکل یا در مورد پرداخت نماید و  میتجهیز  و تامین ،3-6های مشروح در بند  هزینهضمن پرداخت 
  .کند متعارف، با مهندس مشاور توافق می

شان نیز فراهم  ونت اصلیکان آمد و شد مستمر آنها به محل سکه امکارگاهی کدر مورد  آن دسته از عوامل نظارت . 6-1
ان در مورد هزینه آمد و شد آنها با مهندس مشاور کجای هزینه اس  به،تواند درصورت رضایت عوامل ارفرما میکاست 
  .  نمایدو پرداخت توافق

های تهیه میزکار،   دفاتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی در حد متعارف، شامل هزینههزینه تجهیز .6-2
عهده   مخابراتی و مانند آن، به،ای صندلی، کمد، وسایل خواب، وسایل گرمایش و سرمایش ساختمان، تجهیزات رایانه

   .است کارفرما
 از دفاتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی در حد متعارف، شامل  نگهداریرداری وب های بهره هزینه .6-3

های نظافت، مراقبت، مرمت و نگهداری، به  های مصرف برق، تلفن، مصرف آب، گاز، سوخت و همچنین هزینه هزینه
  .است هزینه ماهانه تلفن محل سکونت عوامل نظارت از این قاعده مستثنی .عهده کارفرما است

 چنانچه دفاتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی، به صورت اجاره توسط مهندس مشاور تامین و تجهیز .6-4
هداری برداری و نگ های بهره ها و هزینه های مربوط به استهالک تجهیزات ساختمان ها بعالوه هزینه شود، این هزینه

شود که  یادآور می. ن اجاره ماهانه، مشخص و توافق خواهد شد با تعیی ، )3-6 و 2-6 موضوع بندهای(ها  ساختمان
  .شوند مانند بیمه و مالیات، درنظر گرفته های جنبی یادشده، باید کسور قانونی قرارداد  هنگام تعیین اجاره محل و هزینه

 کارگاه و سکونت  هزینه آمد و شد بین محل کارگاه و دفتر مرکزی مهندس مشاور برای سرناظر و همچنین بین محل.6-5
دهند، بر اساس مدارک مثبته که مهندس  ارائه می) اقماری(ای  دائم برای عواملی که خدمات خود را بصورت دوره

  .گردد دهد، توسط کارفرما به مهندس مشاور پرداخت می مشاور ارائه می
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  ساعات کار عادی ماهانه. 7

کل تعداد {میزان ساعات کار عادی ماهانه عوامل نظارت کارگاهی از حاصل ضرب تعداد روزهای غیر تعطیل ماه 
 33/7ضربدر عدد } )جمعه و تعطیالت رسمی(منهای تعداد روزهای تعطیل ماه )  روز29 یا 31،30(روزهای ماه 

برای نمونه، محاسبه ساعات کار عادی ماهانه برای سال . شود ای هر سال بطور جداگانه محاسبه میه برای ماه
  . ارائه شده است3 در ضمیمه شماره 1386

هر یک از  ماهانه الزحمه حق، باشدساعات کار عادی ماهانه صورتی که کار انجام شده در هر ماه مطابق با  در .7-1

  .گردد می طور کامل محاسبهب، )Si(عوامل نظارت کارگاهی 

الزحمه  حق باشد، ساعات کار عادی ماهانه  بای که ساعات کار انجام شده ماهانه، کمتر از مقادیر متناظر در صورت.7-2

   .شود محاسبه میانجام شده به نسبت ساعات کار  ماهانه عوامل نظارت کارگاهی،

برای محاسبه . باشد  در هر ماه میکاری ساعات اضافه نوان به ع، کار عادی ماهانهساعات ساعات کار مازاد بر  .7-3

  .شود می، عمل 8 مطابق با بند کاری عوامل، الزحمه اضافه حق

التفاوت   مابه، بامداد، انجام شود6 شب تا 22های   طول ساعت درصورتی که قسمتی از ساعات کار عادی ماهانه، در          . 7-4

  :گردد  تعیین می"4"با استفاده از رابطه ) Sd (وطکاری با احتساب باالسری مرب شبالزحمه  حق

  *Sd=0/002* F1*Si )ساعات کار در شب(                              "4"رابطه 

  :که در آن
  Siباشد  می4 در بند "1" رابطه  حاصل.  
  F1     ها، الزم اسـت تـا مفـاد          ح در سایر طر   .باشد   می 30/2ای برابر     های سرمایه   های تملک دارایی    ضریب باالسری که در طرح

  . گردد نیز رعایت5تبصره ذیل بند 
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   ساعات عادی ماهانهاضافه برکارهای . 8

 الزحمه حقتایید کارفرما باشد، در این صورت  ساعات عادی ماهانه مورد اضافه برچنانچه لزوم و انجام کارهای 
  : گردد می زیر تعیین کارگاهی بارعایت بندهای  برای هریک از عوامل نظارت)مربوطبااحتساب باالسری (کارها  گونه این

  

  :گردد  تعیین می"5"با استفاده از رابطه ) Sa (اضافه کاری با احتساب باالسری مربوطالزحمه  حق. 8-1
  *Sa=0/0077 *F2*Si)کاری ساعات اضافه(                                              "5"رابطه    

  
  :گردد  تعیین می"6"با استفاده از رابطه ) Se (کاری با احتساب باالسری مربوط کاری در شب اضافهالزحمه  حق. 8-2

 *Se=0/0096* F2*Si )کاری در شب ساعات اضافه(                                   "6"رابطه 

  :"6" و "5"های  در رابطه
        Si  باشد  می"1"حاصل رابطه.  

  F24/1ای معادل  های سرمایه  ضریب مربوط به باالسری در اضافه کاری است که در طرح های تملک دارایی 
  . نیز رعایت گردد5 بند ذیلها، الزم است تا مفاد تبصره  در سایر طرح. باشد می

  خودرو. 9
در و تعداد و نوع آن، ) مانند شعاع و پراکندگی کارگاه(ا ابالغ ضوابط بعدی در مورد شرایط لزوم استفاده از خودرو ت

و  نوع ،تعداد ،برای انجام خدمات نظارت کارگاهی ضرورت داشته باشد) اتومبیل(کارهایی که استفاده از خودرو 
، کسور قانونی خودروبا احتساب قیمت  )شود ر تامین میکه توسط مهندس مشاو(نیاز کارگاه  خودروی موردهزینه 

 .گردد تعیین میدر هر سال شمسی  ،و مهندس مشاور با توافق کارفرما برداری آن،  قراردادی، استهالک و هزینه بهره
 و به خودروماهانه  به منظور برآورد هزینه .توان تعداد و نوع خودرو را با توافق مجدد تغییر داد بنا به ضرورت می

  .است  این دستورالعمل ارائه شده4عنوان راهنما، ضمیمه شماره 
  ها و تجهیزات نقشه برداری دستگاه. 10
های ترازیاب و متعلقات   شامل تئودولیت، دوربینبرداری تجهیزات متعارف نقشه مهندس مشاور موظف است .10-1

بند (گونه تجهیزات در باالسری  هزینه این.  باشدمربوط و مانند آن را برای انجام خدمات نظارت در اختیار داشته
  .گیرد است و بنابراین پرداخت دیگری به این منظور صورت نمی در نظر گرفته شده) 5

برداری به غیر از موارد  زات نقشهتجهی (برداری ویژه های نقشه دستگاه چنانچه به تشخیص کارفرما استفاده از .10-2
برداری در خدمات  زمان بهرهشته باشد، هزینه ماهانه آن براساس نوع، تعداد و ضرورت دا) 1-10یادشده در بند 

 با توافق ،برداری آن کارگاهی با احتساب قیمت دستگاه، کسور قانونی قراردادی، استهالک و هزینه بهرهنظارت 
  .گردد مشاور و کارفرما، تعیین می
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  5/3/1386 مورخ 31126/100پیوست بخشنامه شماره 

   ماهانهالزحمه کل روش محاسبه و پرداخت حق. 11
شود، با تایید  که توسط مهندس مشاور، از حاصل جمع موارد زیر تهیه می "ماهانه کل الزحمه حق"صورتحساب 

کاری  التفاوت شب مابه، )9بند (زینه خودرو ، ه)5بند ( "3"حاصل رابطه : گردد کارفرما در پایان هر ماه پرداخت می
هزینه  ،)8 در بند "6" و "5"های  حاصل رابطه(ات عادی هزینه کارهای خارج از ساع ،)"4"حاصل رابطه (

  .)6بند ( ونت و غذاکار، سکهای محل  ، هزینه)10بند (برداری  نقشه  ویژهها و تجهیزات دستگاه
 پاداش. 12

 به مهندسان مشاوری که خدمات ساخت و ساز در کشور،های  ات نظارت طرحیفیت خدمکبه منظور ارتقای 
پرداخت ، پاداش ساالنه "7"حاصل از رابطه مقدار میزان حداکثر تا  ای ارائه نمایند، در اسفند ماه هر سال به شایسته

یص خود، از  که مهندس مشاور نیز برحسب نقش و میزان فعالیت عوامل نظارت کارگاهی و بنا بر تشخگردد می
  .نماید محل پاداش دریافتی، مبالغی را به عوامل یاد شده پرداخت می

  

   در هر سالالزحمه ماهانه تمامی عوامل متوسط حق   =                                                                "7"رابطه 
  

  .باشد  می"2"حاصل رابطه  Soکه در آن  
  :ه عبارتند ازهای خدمات شایست شاخص  
  . میزان انطباق پیشرفت فیزیکی پروژه با برنامه زمانی و مدت پیمان.12-1
  .سازی در اجرای پروژه ها و  بهینه  انطباق اجرا با مشخصات فنی و نقشه.12-2
 مستندات مربوط به نظارت بر صحت تهیه از جملهموقع اسناد و مدارک پروژه،  مستندسازی مناسب و به. 12-3

  ساخت توسط پیمانکار  ای چونه نقشه
  

  

  نظارتتطویل مدت قرارداد . 13
درصورت طوالنی شدن مدت اجرای پروژه بر اثر قصور مهندس مشاور، کارفرما پس از رسیدگی براساس مفاد 

ریزی  ، موضوع را برای ارزشیابی و بازنگری در صالحیت مهندس مشاور به سازمان مدیریت و برنامهنظارتقرارداد 
  .دارد اعالم می) دفتر امور مشاوران و پیمانکاران(کشور 

  تعلیق. 14
برای اطمینان از انجام تعهدات پیمانکار در  های مربوط،  در صورت تعلیق عملیات اجرایی طبق ضوابط و دستورالعمل

صیلی، دوران تعلیق، عوامل مورد نیاز نظارت کارگاهی، متناسب با شرایط کار و کارگاه، از نظر درجه و رشته تح
  .شود تعیین می سابقه کار و تعداد براساس توافق کارفرما و مهندس مشاور 

  پرداخت پیش. 15
موافقتنامه و "، با موضوع 29/4/79 مورخ 842/105-2460/54 متن پیوست بخشنامه شماره 17مطابق با ماده 

ست مهندس مشاور، کارفرما ده ، پس از ابالغ قرارداد، به درخوا"شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در  الزحمه خدمات نظارت کارگاهی قرارداد را به عنوان پیش درصد از مبلغ اولیه حق

این مبلغ، در هر ماه هنگام پرداخت . کند مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر، به مهندس مشاور پرداخت می
  .شود  به تناسب مدت اولیه قرارداد کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می،"الزحمه کل ماهانه حق"

 

  سالهر های پرداختی در طول  Soجمع 
  های سال که نظارت طی آنها انجام شده تعداد ماه
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  5/3/1386 مورخ 31126/100پیوست بخشنامه شماره  1ضمیمه شماره 

  و نظارت عالیهاهم عناوین شرح خدمات عوامل نظارت کارگاهی

  
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرحهـای غیـر               "مهندس مشاور موظف است طبق مفاد       

باشـد،     که جزء الینفک قـرارداد نظـارت  مـی          "11/3/1379 مورخ   1295/102-977/54صنعتی، موضوع بخشنامه شماره     
ه به تناظر از    ک  و نظارت عالیه    شرح خدمات عوامل نظارت کارگاهی     اهم عناوین با این وجود    . خدمات نظارت را انجام دهد    

  :گردد ارائه میدر این ضمیمه است،  بندهای بخشنامه یادشده اخذ گردیده
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  ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار    خدمات برنامه–الف 
  
بازبینی و اظهارنظر در مورد تکنولوژی اجرای کار که در مرحله طراحی تفصیلی              -1

  . و اجرایی انتخاب شده است
هـای   هـا و فعالیـت   ژهپـرو و اظهار نظر در مورد نحوه تفکیک طرح بـه           بازبینی   -2

واحدهای خدمات مـشاوره بـر ایـن        (مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی        
کـه در مرحلـه     ) کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیـزات        

 . طراحی تفصیلی و اجرایی انجام شده است
تفکیک شده قابـل واگـذاری بـه واحـدهای          تعیین فصل مشترک بین خدمات       -3

خدمات مشاوره برای کارهـای جنبـی و تکمیلـی، پیمانکـاران و فروشـندگان               
 . تجهیزات و تعیین مسئولیت هر یک

بازبینی و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی کلـی اجـرای طـرح کـه در مرحلـه                   -4
 . طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده است

ریزی و کنترل پـروژه توسـط پیمانکـاران و           برنامهپیگیری برای ایجاد سیستم      -5
 . فروشندگان تجهیزات و نظارت بر اجرای آن

برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره، پیمانکـاران و         تایید  بررسی و    -6
فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل درگیر در طرح و ایجـاد همـاهنگی بـین               

توجه بـه گـزارش مقـدماتی         کلی با  ها در چارچوب برنامه زمانی      های آن   برنامه
 عوامل نظارت کارگاهی 

 آالت پیمانکاران برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشینتایید بررسی و  -7
هـای واحـدهای      بنـدی گـزارش     بررسی گزارش پیشرفت کار ماهانه بـا جمـع         -8

خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، مقایـسه    

  ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار  امه خدمات برن–الف 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 بررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائـه              - 6

  گزارش به دستگاه نظارت عالیه 
  
  
  آالت   بررسی کارگاهی برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین-7
ملیات انجام شده با برنامه زمـانی، تحلیـل مقـدماتی            بررسی کارگاهی و مقایسه ع     -8

هـا و ارسـال       های مقدماتی برای جبـران آن       علل انحراف از برنامه زمانی و ارائه راه حل        
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ده با برنامه زمانی، تحلیل علل انحراف از برنامه زمانی، ارائـه            عملیات انجام ش  
توجه به گـزارش     ها و انعکاس در برنامه تجدید نظر با         راه حل برای جبران آن    

  مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی 
توجـه بـه پیـشرفت کـار و           کردن برنامه زمانی کلـی بـا        تجدید نظر و بهنگام    -9

توجه به گزارش مقـدماتی عوامـل     افتی با های دری   ها و تحلیل    براساس گزارش 
 نظارت کارگاهی 

  
   خدمات مهندسی –ب 

   بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات -1
   تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار -2
ای کار و صدور گـواهی        ها، بازدیدهای دوره   ها و مدارک مربوط به آزمایش        فرم  تهیه -3

  راحل مختلف، صورت کارکردها و دستور کار تکمیل کار در م
   تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی -4
   خاص زارهیه فهرست وسایل آزمایشگاهی و اب ت-5
 کارهـا در      تدارک، تنظیم مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنتـرل کیفیـت            -6

  . باشد کارگاه الزم می
  یاز اجرای کار فهرست نیروی انسانی مورد نتایید  بررسی و-7
  آالت و ابزار اجرای کار  فهرست ماشینتایید  بررسی و -8
   تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح -9

  های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و پس از نصب  تهیه دستورالعمل-10
داری بـا   بـر   فهرست قطعات یدکی و مواد مـورد نیـاز دوره بهـره           تایید   بررسی و    -11 

  تعیین دوره زمانی مربوط 

 گزارش پیشرفت کار ماهانه مربوطه برای دستگاه نظارت عالیه 
  
  
  
  
  
  

   خدمات مهندسی –ب 
  
  
ید کار و تنظیم گواهی تکمیل کـار        ها، بازد   ها و مدارک مربوط به آزمایش        تنظیم فرم  -3

  در مراحل مختلف، تکمیل و رسیدگی اولیه صورت کارکردها و تنظیم دستور کار 
  
  
 استفاده و نگهداری مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارهـا              -6

  . باشد در کارگاه الزم می
  
  
  

گهداری مصالح و تجهیزات در     های ن    نظارت کارگاهی بر نحوه اجرای دستورالعمل      -10
  انبار کارگاه یا پس از نصب 
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کننـدگان    پیگیری تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبری تجهیزات از سوی تـأمین     -12
  کفایت این مدارکتایید ها، تنظیم و  آن

   
های اجرایی،    توجه به ضرورت   ها و مشخصات فنی با       تجدیدنظر احتمالی در نقشه    -13

هـا و شـرایط جدیـد و تـأمین            یق با یافته  ها و مدارک اصالحی در جهت تطب        تهیه نقشه 
  نیازهای برنامه زمانی 

 جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تـا   های تکمیلی تفصیلی و نقشه    تهیه نقشه  -14
 یـا دسـتور کـار باشـد، در           حدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه          

  . ارت کارگاهیبرداری به وجود نباید ضمن هماهنگی با عوامل نظ بهره
  

   خدمات ارجاع کار –ج 
بــرداری،   ارجــاع خــدمات جنبــی مــورد نیــاز طــرح در دوره ســاخت ماننــد نقــشه-1

شناسی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و ژئوفیزیک شامل تعیـین فرآینـد انتخـاب                زمین
کارفرما در مـورد روش پیـشنهادی و انجـام امـور            تایید  واحد خدمات مشاوره، گرفتن     

صرفاً برای (الزحمه جداگانه   از جمله موارد زیر در صورت نیاز کارفرما و با حق        ارجاع کار 
  ) : این بند

 تعیین موضوع و محدوده خدمات و تهیه شـرح خـدمات، شـرایط خـصوصی و                 -1-1
  . ها منتشر نشده باشد مشخصات فنی خصوصی در صورتی که مدارک همسان برای آن

 صالحیت برای انجام خدمات از فهرسـت         تهیه فهرست اسامی واحدهای دارای     -1-2
منتشر شده است، بررسی و رتبـه       مدیریت و برنامه ریزی     اسامی که به وسیله سازمان      

  کارفرما تایید ها و اخذ  و ظرفیت کاری آن
ترین واحد دارای صالحیت برای انجام هر یک از خدمات جنبـی               انتخاب مناسب  -1-3

  
  
  
  
  
  

ها    احتمالی نقشه  ص بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نق           -14
  . گردد یا دستور کارهایی که سبب تأخیر در اجرای عملیات می

  
  

   خدمات ارجاع کار–ج 
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کارفرمـا  تایید ه با گزارش توجیهی به منظور و پیشنهاد شرکت منتخب به کارفرما همرا      
نامـه    ریزی کشور، طبق آیین     ا در صورت لزوم انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه         یو  

تشخیص صالحیت و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره، انتخـاب مـشاور توسـط               
  کمیته انتخاب مشاور 

) الزحمـه   خـدمات و حـق    شرایط عمومی، شـرح     ( تنظیم اسناد و مدارک قرارداد       -1-4
همکاری با کارفرما برای اخذ مجوز انعقاد قرارداد در مواردی کـه از مـدارک ناهمـسان                 

شود، همکاری با کارفرما برای مبادله قـرارداد بـا واحـد انجـام                استفاده می ) غیر تیپ (
  دهنده خدمات جنبی 

رآیند انتخاب  تعیین ف ) کارهای پیمانکاری و خرید تجهیزات    ( ارجاع کارهای اجرایی     -2
کارفرما در مورد شیوه پیـشنهادی و       تایید  پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و گرفتن       

  : توجه به قانون مناقصات و قوانین مرتبط از جمله موارد زیر  انجام امور ارجاع کار با
 تهیه فهرست پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات دارای صـالحیت بـا رعایـت              -2-1

  کارفرما تایید  صالحیت و ارجاع کار و اخذ نامه تشخیص آیین
 ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه یا استعالم یـا درج آگهـی در جرایـد بـرای                  -2-2

  گذاری  مناقصه
شدگان و یا پاسخگویی بـه سـؤاالت      تحویل اسناد مناقصه یا استعالم به دعوت       -2-3
  ها  آن
اقصه، اظهـارنظر نـسبت بـه     همکاری با کارفرما در برگزاری جلسه کمیسیون من     -2-4

  پیشنهادها و همکاری با کارفرما در تعیین برنده مناقصه و تنظیم صورتجلسه مناقصه 
 تنظیم اسناد و مدارک پیمان و همکاری با کارفرما در مبادله قرارداد با پیمانکـار                -5 -2

  یا فروشنده انتخاب شده 
  یا  خدمات ارجاع کار و نظارت بر عملیات ساخت کارخانه-3
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   خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت -د
   همکاری کارفرما و با حضور عوامل نظارت کارگاهی با تحویل کارگاه به پیمانکاران -1
توجه به طرح کلی تجهیز    طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با     تایید   بررسی و    -2

  کارگاه و گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی 
  
توجـه بـه گـزارش       های اجرایی پیـشنهادی پیمانکـاران بـا         روشید  تای بررسی و    -3

  مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی 
سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیـشنهاد شـده در   تایید  بررسی و   -4

  توجه به اظهارنظر مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی  قراردادهای مربوط با
های دیگر که دارای ارتباط و تأثیر متقابل          رح با طرح   ایجاد هماهنگی بین عملیات ط     -5

  با طرح هستند
 ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظـارت، کارفرمـا و پیمانکـاران و سـایر                 برنامه -6

 درگیر در طرح و تشکیل این جلسات به صورت مـنظم، رسـیدگی بـه مـسائل و         عوامل
توجـه بـه     هـا بـا     نجـام آن  موانع اجرای کار، ثبت و صورتجلسه تصمیمات و پیگیری ا         

  گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی 
  ها  حل پیگیری برای رفع آن  بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه-7
  صالحیت عوامل پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء تایید  -8
  یات صالحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رییس کارگاه و سرپرستان عملتایید  -9
  
  

   کنترل صالحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاری -10
  

   هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت  خدمات-د
   همکاری در تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و دستگاه نظارت عالیه -1
 بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طـرح جانمـایی تجهیـز کارگـاه           -2

  توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه به دستگاه نظارت عالیه  پیمانکاران با
  
هـای اجرایـی پیـشنهادی        ی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد روش         بررس -3

  پیمانکاران به دستگاه نظارت عالیه 
 بررسی کارگاهی و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرایی پیمانکاران در انطبـاق بـا                -4

  سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوط، به دستگاه نظارت عالیه 
  
  
 در جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیـر              حضور و فعالیت   -6

  در طرح و به صورت منظم، رسیدگی کارگاهی به مسائل و موانع اجرای کار 
  
  
های پیشنهادی به دستگاه      حل   بررسی کارگاهی موانع اجرای کار و ارائه گزارش راه         -7

  نظارت عالیه 
ـ     بررسی نحوه عملکرد و پایش     -9 ـ دی پیمانکـاران ماننـد ر      عوامـل کلی یس کارگـاه،   ئ

آالت،   معاونان کارگاه، مسووالن فنـی و اجرایـی و کنتـرل پـروژه، مـسووالن ماشـین                
  . تجهیزات، تدارکات و امور مالی و ارائه گزارش به نظارت عالیه

 پایش عملکرد شاغلین کارهای حساس مانند نظارت مستمر کارگاهی بـر نحـوه              -10
  جوشکاری و ارائه گزارش 
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های   ای در مورد رعایت دستورالعمل      های ایمنی، بازدیدهای دوره      ابالغ دستورالعمل  -11
توجه  های مناسب با    حل  حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه راه           

  ت کارگاهیبه گزارش مقدماتی عوامل نظار
 ابالغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعـی               -12

  از سوی پیمانکاران 
  

آالت اجرای کار و حصول اطمینـان         ای و منظم نیروی انسانی و ماشین         کنترل دوره  -13
رت هـای عوامـل نظـا       توجه به گزارش   ها با   کاری و برنامه تأمین آن     از تناسب آن با بار    

  کارگاهی 
آالت اجرای کار از      های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین        کنترل و پیگیری فعالیت    -14

  توجه به گزارش عوامل نظارت کارگاهی  سوی پیمانکاران بر طبق برنامه با
آالت و تنظـیم صورتجلـسه         کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین         -15

  عوامل نظارت کارگاهی های  توجه به گزارش مربوط با
درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویـل موقـت،     تایید   بررسی و    -16

آمـاده بـودن کـار بـرای تحویـل موقـت و             تاییـد   بازدید و کنترل کارهای اجرا شـده،        
نواقـصی کـه   فهرسـت  برداری، همراه بـا   دگی برای بهرهبرداری یا اعالم عدم آما     بهره

های عوامل نظـارت      توجه به گزارش   ها به کارفرما با     اری است و اعالم آن    برد  مانع بهره 
  کارگاهی 

  ها با هماهنگی کارفرما   تنظیم برنامه تحویل موقت و تهیه فهرست آزمایش-17
ها با نظر هیأت یاد شـده و           شرکت در هیأت تحویل موقت، دستور انجام آزمایش        -18

ت و فهرست نواقص بـا همکـاری عوامـل           صورتجلسه تحویل موق   ،ها  بررسی نتایج آن  
  نظارت کارگاهی 

های حفاظت فنی و ایمنـی و       نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه  رعایت دستورالعمل        -11
  های مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه  بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه گزارش

  
 نظارت بر نحوه حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حـوادث طبیعـی از سـوی                 -12

  ه دستگاه نظارت عالیه پیمانکاران و ارائه گزارش مقدماتی ب
  

آالت اجـرای کـار        نظارت کارگـاهی مـستمر و مـنظم نیـروی انـسانی و ماشـین               -13
هـا و ارائـه       کاری و برنامـه تـأمین آن       پیمانکاران و حصول اطمینان از تناسب آن با بار        

  گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه 
آالت اجرای کار  ات و ماشینهای تدارک مصالح، تجهیز  نظارت کارگاهی بر فعالیت   -14

  از سوی پیمانکاران بر طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه 
آالت    نظارت کارگاهی و کنترل ورود و خروج مـواد، مـصالح، تجهیـزات و ماشـین                -15

   در تنظیم صورتجلسات مربوطه هپیمانکاران و همکاری با دستگاه نظارت عالی
ارگاهی به درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کـار بـرای تحویـل        رسیدگی ک  -16

موقت، بازدید کارگاهی و کنترل کارهای اجرا شده و ارائه گـزارش مقـدماتی در مـورد                 
برداری، همراه با فهرسـت تـوافقی    برداری یا اعالم عدم آمادگی برای بهره   امکان بهره 

  الیه برداری است به دستگاه نظارت ع که مانع بهره
  
  

   حضور در هیأت تحویل موقت -18
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 هدایت و کنترل نظارت بر عملیات رفع نواقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفـع       -19
  نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی 

های موقـت و خـارج        آوری تأسیسات و ساختمان      بررسی و اظهارنظر درباره جمع     -20
  صالح و تجهیزات اضافی و پاکسازی کارگاه و یا ابقای آن با پیشنهاد الزم نمودن م

هـایی چـون سـاخت،        اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند نقشه       تایید   تحویل و    -21
  های راهبری و نگهداری  دستورالعمل

 تهیه و تنظیم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلی طـرح و اهـداف آن، نتـایج                 -22
شـده   بینی شده، تغییـرات انجـام       های پیش   ای طرح در مقایسه با هدف     حاصله از اجر  

هـا، نکـات مثبـت و         حین اجرا از نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزینه و علل اعمال آن            
های جدیدی کـه در       منفی روش طراحی، نکات مثبت و منفی روش اجرا، انعکاس روش          

نظـر در مـورد عملکـرد         ماجرا بکار گرفته شده است، معرفی قراردادهای طرح و اعـال          
بـرداری در     هـای بهـره     پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، نکات مثبت و منفـی روش         

ـ بـرداری ناشـی از طراحـی     دوره تضمین، اشکاالت به وجود آمـده در بهـره      ا اجـرا و  ی
 مستندسازی، تکمیل و تحویـل      ،های استثنایی   رویدادهای ویژه دوره ساخت مانند سیل     

زاری در صورتی که مشاور، خدمات مهندسی و طراحی طـرح را نیـز              اف  آن در بسته نرم   
  . انجام داده باشد

  
   خدمات کنترل کیفیت - ه

  : باشد  خدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرای کار می
ها و مشخصات فنی و       ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه        انجام بازرسی دوره   -1

 ها قبل از پوشیده شدن یا       صحت اجرای آن  تایید   دستور کارها و     استانداردها و 
ارائـه  اجرای مراحل بعدی ضمن هماهنگی کامل با عوامل نظارت کارگـاهی و             

 نظارت کارگاهی بر عملیات رفع نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقـص و               -19
  همکاری در تهیه صورتجلسه رفع نقص 

هـای موقـت و خـارج       آوری تأسیسات و سـاختمان       نظارت کارگاهی پیگیری جمع    -20
  نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاکسازی کارگاه 

  ها به نظارت عالیه های چون ساخت و تحویل آن  بررسی اولیه نقشه-21
تشکیل و حـضور در جلـسات تـوجیهی بـرای تبیـین ابعـاد مختلـف پـروژه،                    •

 های ارتباط گردش کار و مکاتبات  شیوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   خدمات کنترل کیفیت - ه

 :  باشد  یخدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرای کار م
ها و مشخصات فنی      نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه         -1

ها قبل از پوشیده شدن       صحت اجرای آن  تایید  و استانداردها و دستور کارها و       
  نظارت عالیه  ها و ارسال آن به دستگاه یا اجرای مراحل بعدی و تهیه گزارش
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  اصالحی برای مشکالت احتمالی  راهکارهای مناسب و
ها، محورها و ترازهای پیـاده شـده روی زمـین و              کنترل نقشه تایید  بررسی و    -2

ها قبـل از شـروع عملیـات هـر قـسمت و کنتـرل                 ا نقشه ها ب   انطباق آن تایید  
برداری در مراحل مختلف اجرای کار ضمن همـاهنگی کامـل بـا                 عملیات نقشه 

 عوامل نظارت کارگاهی 
 هماهنگی برای کنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدأ به وسیله پیمانکار  -3
 مجاز های  ها و کنترل رواداری ها و جابجایی گیری تغییر شکل اندازه -4
ای بر نحوه نگهداری و انبارداری مـواد و مـصالح و تجهیـزات در       نظارت دوره  -5

 ها   کارگاه و جابجایی آن
هـای    تنـوع آزمـایش   تاییـد   ها و کنترل و       شآزمایتهیه برنامه و دستور انجام       -6

 ها  مصالح و تجهیزات و کارهای انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل آن
 

هـا و ابـالغ دسـتور کـار بـه             ها، نتایج آن     انجام آزمایش  فرآیندتایید  کنترل و    -7
 پیمانکار برای اصالح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب 

کنترل مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگـاه جهـت حـصول اطمینـان از                 -8
هــا بــا مشخــصات فنــی و اســتانداردها و تنظــیم  تطبیــق کمــی و کیفــی ان

 همـاهنگی کامـل بـا عوامـل          ضمن فنیصورتجلسه ورود مصالح و تجهیزات      
 نظارت کارگاهی  

 ها   آن دستور اصالح کارهای معیوب و پیگیری و رفع -9
 

مشخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کـار مـصرف شـود از نظـر                تایید   -10
های اجرایی قبـل از سـفارش خریـد و پـیش از               انطباق با مشخصات فنی و نقشه     

 مصرف 

  
تاییـد  ای پیـاده شـده روی زمـین و    ها، محورها و ترازه   کنترل کارگاهی نقشه   -2

ها قبل از شروع عملیات هـر قـسمت و کنتـرل عملیـات                ها با نقشه    انطباق آن 
 برداری در مراحل مختلف اجرای کار  نقشه

 نظارت کارگاهی بر نگهداری نقاط نشانه و مبدأ به وسیله پیمانکار  -3
 از های مج ها و کنترل رواداری ها و جابجایی گیری تغییر شکل اندازه -4
نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مـصالح و تجهیـزات در           -5

 ها  کارگاه و جابجایی آن
 

های مـصالح و      های الزم آزمایش    گیری  دستور انجام نظارت کارگاهی بر نمونه      -6
ها طبق برنامه یا به  تجهیزات و کارهای انجام شده که نوع آزمایش و محل آن

 . ه نظارت عالیه تعیین گردیده استصورت موردی توسط دستگا
ها و گـزارش بـه نظـارت           کنترل نتایج آن   ،ها نظارت بر فرایند انجام آزمایش     -7

 عالیه 
مـصالح و تجهیـزات هنگـام ورود بـه کارگـاه و حـصول                نظارت کارگاهی بر   -8

ها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم          اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آن      
 الح و تجهیزاتصورت جلسه ورود مص

 
ها مطابق دسـتور      نظارت کارگاهی بر اصالح کارهای معیوب و پیگیری رفع آن          -9

 کارهای ابالغی دستگاه نظارت عالیه 
کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات قبل از اجرا به کارگاه و اجـرا از        تایید   -10

 نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی 
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 و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران و بررسی     تحویل مصالح  نظارت بر  -11
های اجرایی قبل از سفارش خریـد و   و اعالم نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه      

 پیش از مصرف 
تهیه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا              -12

 شده 
ی تهیـه شـده بـه وسـیله         هـای کارگـاه     نقـشه تایید  رسیدگی، اعالم نظر و      -13

 پیمانکاران 
 

های چون ساخت که به وسیله پیمانکـاران    نقشهتایید بررسی و اعالم نظر و     -14
  شود  تهیه می

  ها، امور حقوقی قراردادها   هزینهوها   خدمات برآورد، کنترل پرداخت-و
ینـه   بازبینی و بهنگام کردن اسناد مـالی و حقـوقی قراردادهـا از جملـه بـرآورد هز                  -1

خدمات و عملیات اجرایی و دیگر نیازهای دوره اجرا به منظور ارجاع کارها و خـدمات و                 
  عقد قراردادهای مربوط 

بینی شده طرح به منظور اصـالح          بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پیش         -2
  برنامه مالی طرح 

  ها  پرداخت  اقساط پیش پرداختتایید  -3
گیـری    همـاهنگی انـدازه    فرمهـای همـسان و مناسـب در مورد         العمل و   دستور ارائه   -4

هـا و     صـورت وضـعیت   تایید  کارهای انجام شده و مصالح پای کار و همچنین کنترل و            
های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح به منظور پرداخت              پرداخت

  های عوامل نظارت کارگاهی  از سوی کارفرما براساس گزارش
  

حویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران        نظارت کارگاهی بر ت    -11
نظر در مورد گزارش پیمانکار نـسبت بـه اقـالم صـدمه دیـده و                  و بررسی و اعالم   

 کسری
 نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده  -12

  
 های کارگاهی تهیه شـده بـه وسـیله پیمانکـاران و             اظهارنظر در مورد نقشه    -13

 ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عالیه 
 

تهیه  نقشه های چون سـاخت کـه بـه وسـیله پیمانکـاران تهیـه                  نظارت بر  -14
  آن  تایید شود و می

  ها، امور حقوقی قراردادها ها و هزینه  خدمات برآورد، کنترل پرداخت-و
  
  
  
  
  
  ه نظارت عالیه ها  به دستگا اط پیش پرداخت اظهار نظر در مورد پرداخت اقس-3
گیری کارهای انجام شده و مصالح پـای کـار، کنتـرل و اظهـارنظر در مـورد                     اندازه -4

های پیمانکاران و فروشندگان تجهیـزات و سـایر عوامـل             ها و پرداخت    وضعیت  صورت
   نظارت عالیه  طرح و ارسال گزارش برای دستگاه
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  ها  رل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی یا نقایص پیمان کنت-5
 تعیین مبلغ باقیمانده کارها در انتهای هر سال و در مواقعی که مـورد نیـاز کارفرمـا                   -6

  باشد 
  ها برای اجرا   های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط و ابالغ آن  تطبیق تصمیم-7
  های جدید  قیمتتایید  بررسی و -8
    رسیدگی به تأخیر قراردادها و اعالم نظر در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن آن-9

ای الزم و رسـیدگی مـسائل بیمـه در            هـای بیمـه      پیگیری برقراری انواع پوشش    -10
  صورت بروز خسارت 

 نظـر در مـورد دعـاوی پیمانکـاران و             تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعـالم        -11
  ها  یر عوامل و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختالففروشندگان تجهیزات و سا

   حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها -12
های قطعی پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و سـایر      رسیدگی به صورت حساب    -13

  عوامل 
ن هـای پیمانکـاران و فروشـندگا         بررسی و اعالم نظر در مورد اسـترداد تـضمین          -14

  ها  تجهیزات و سایر عوامل براساس قراردادهای آن
  
  و تحویل قطعی ) دوره تضمین(برداری آزمایشی   خدمات مربوط به دوره بهره-ز
دوره (بـرداری آزمایـشی    ای بر عملکرد طـرح در دوره بهـره    بازرسی و نظارت دوره  -1

  ) تضمین
  ها  نو بررسی نتایج آ) در صورت لزوم(ها   دستور انجام آزمایش-2
  های مجاز  ها و کنترل رواداری گیری تغییر شکل   بررسی و تحلیل اندازه-3
 کنترل نظارت بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامـل درگیـر در طـرح در دوره                  -4

مورد مبالغ اضـافی یـا نقـایص         بررسی کارگاهی تغییر مقادیر کارها و اظهارنظر در          -5
  ها  پیمان

  
  
  
 رسیدگی کارگاهی به تأخیرات پیمانکاران و اعالم نظر مقدماتی در مورد مجاز و نیز               -9

  مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عالیه 
  

 سـایر عوامـل و     فروشندگان تجهیـزات و    اظهار نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و      -11
  ها   و فصل اختالفهمکاری با  نظارت عالیه در حل

  گزارش انجام تمامی تعهدات و خدمات پیمانکاران   تنظیم صورتجلسه و-12
  
  
  
  
  
  برداری و تحویل قطعی  های بهره  خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل-ز
  دستورالعملهای بهره برداری   نظارت کارگاهی بر عملکرد طرح و-1
  
   نظارت کارگاهی بر انجام آزمایشها -2
  های مجاز  ها و کنترل رواداری گیری تغییر شکل ندازه ا-3
 نظارت کارگاهی بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طـرح در دوره                -4
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  تضمین 
ها و پیگیری و نظار        رسیدگی به نواقص و معایب در دوره تضمین، تهیه فهرست آن           -5

  امل مربوط ها به وسیله عو بر رفع آن
هـای      هـا و دسـتورالعمل      بردار برای اجرای صحیح روش       همکاری با کارفرما و بهره     -6

  برداری  بهره
آمادگی کار برای تحویل قطعی در پایان دوره        تایید   حصول اطمینان از رفع معایب و        -7

  تضمین 
   شرکت در هیأت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی -8
  

  تضمین 
 بـر    ها و پیگیری     نظارت بر رفع نواقص و معایب در دوره تضمین، تهیه فهرست آن            -5

  ها به وسیله عوامل مربوط  رفع آن
  
  
ربوط به رفع معایب و آمادگی کار برای تحویـل قطعـی در پایـان دوره                 اظهارنظر م  -7

  تضمین 
 شرکت در هیأت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلـسه تحویـل قطعـی بـا همکـاری                  -8

  دستگاه نظارت عالیه
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  های باالسری فهرست هزینه

  
  :شوند های باالسری قرارداد در چهار بند زیر طبقه بندی می نهبه طور کلی، هزی

  

  عوامل نظارتالزحمه  حقهای وابسته به  هزینه. 1

 کردن عوامل   جایگزیناز قبیل پاداش سالیانه، مزایای نقدی و غیرنقدی ناشی از اعمال قوانین کار و امور اجتماعی،                  
  .باشد  میدر مدت مرخصی استحقاقی و استعالجی

  
  های دفتر کارگاه هزینه .2

های  افزارهای مهندسی، پرونده برداری عوامل نظارت کارگاهی به رایانه، نرم های الزم برای دسترسی و بهره هزینه
ین و تجهیزات متعارف کشی و محاسبات، دورب ها و مدارک و مستندات پروژه، ، لوازم نقشه فنی و مالی پروژه، نقشه

  .مانند آن استو ) متن دستورالعمل 1-10بندموضوع مفاد (برداری نقشه
  

  هزینه دفتر مرکزی مهندس مشاور .3
و مزایای مدیران و کادر اداری و مالی، حقوقی، فنی و دفتری، اجاره دفتر مرکـزی،                الزحمه    حقها شامل     این هزینه 

هندسـی،  کـشی و مهندسـی، ملزومـات اداری و م           روشنایی، گرمایش و سرمایش، اسـتهالک اثاثیـه، لـوازم نقـشه           
  .های مشابه است اینترنت، آموزش و کارآموزی و هزینه های تلفن، تلکس، نمابر،  هزینه

  
  های باالسری سایر هزینه .4

های   بیمه، مالیات و عوارض بر قرارداد، ریسک، سود و سایر هزینهیادشده در سه بند فوق؛های  هزینهعالوه بر 
  .باشد  بنابراین، پرداخت دیگری در این رابطه مجاز نمی ودر باالسری لحاظ شده است ،مهندس مشاورمشابه 
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  1386ساعات کار عادی ماهانه در سال 

  

          

  تعطیل تعداد روزهای غیر  تعداد روزهای تعطیل  تعداد کل روز  عنوان ماه
= -  

  ساعات کار عادی ماه
= *7/33  

  ساعت154 21 10  31  فروردین

  ساعت198 27 4  31  اردیبهشت

  ساعت176 24 7  31  خرداد

  دقیقه40ساعت و 190 26 5  31  تیر

  دقیقه20ساعت و 183 25 6  31  مرداد

  دقیقه20ساعت و 183 25 6  31  شهریور

  ساعت176 24 6  30  مهر

  دقیقه20ساعت و 183 25 5  30  آبان

  دقیقه20ساعت و 183 25 5  30  آذر

  ساعت176 24 6  30  دی

  دقیقه20ساعت و 183 25 5  30  بهمن

  دقیقه20ساعت و 161 22 7  29  اسفند

  دقیقه40ساعت و 2148  293  72  365  جمع

  
  
  
  
  



 

WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  
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  ودرو برای محاسبه هزینه ماهانه خروش راهنمای برآورد 

  
  

  :گردد روابط زیر به منظور برآورد هزینه ماهانه خودرو، به عنوان راهنما ارائه می
  
  

)DA(H)CG()C(EnRD V ××+





 +

××+×
×××× 0.093

100000
1.301415

2
   بر حسب ریال دیفرانسیلتکهزینه ماهانه خودرو =   

              
  
  
  

)DA(H)CG()C(EnRD V ××+





 +

××+×
×××× 0.093

100000
1.231953

2
   بر حسب ریال دیفرانسیلدوهزینه ماهانه خودرو =  

  
 : که در آن

 
A به ریال) شخص ثالث و درصورت لزوم بیمه تکمیلی(زینه بیمه ساالنه ه  
C  قیمت خودرو به ریال  
D  کسور قانونی قرارداد ضریب اعمال:  

   D =      
  

نامه   هزینه ضمانتو% 5الراس به میزان  ، مالیات علی% 6/3ای با بیمه سهم مشاور به میزان  های تملک دارایی سرمایه  طرحدر، برای مثال فرضی          
  106/1= 1 ÷)1-) 036/0+05/0+ 01/0((:               خواهد شد% 1به میزان 

Eقانونی شهرها باشد خارج از محدوده  پروژه  اجرای  محل  دهم، برای شرایطی که   ضریب به میزان یک و یک.  
G هزینه هر لیتر سوخت به ریال  
Hحقوق راننده   

Rv 8/0  :  مقابلتوجه به محل اجرای کار و رابطه با خودرو ای  ضریب منطقه+*n12/0 Rv = 

n112/7/1378 مورخ 4156/102-3730/54بخشنامه شماره عوامل نظارت کارگاهی موضوعالزحمه  حقای   ضریب منطقه  
n2  2-4ضریب ویژگی مطابق با بند   
  

 

1  
 1 -مجموع کسور قراردادی 
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 ۵/۳/۱۳۸۶ مورخ ۳۱۱۲۶/۱۰۰پيوست بخشنامه شماره  ۵ضميمه شماره 

  ۱۳۸۶سال در  مبنا الزحمه حقجدول 

  
  .باشد الزحمه هزار ریال و واحد سابقه، سال می واحد ارقام حق

  سابقه       

  
 طبقه شغلی

 تا 
فر
ص

1  

1
  2 تا 

2
  3 تا 

3
  4 تا 

4
  5 تا 

5
  6 تا 

6
  7 تا 

7
  8 تا 

8
  9 تا 

9
 تا 

10  

10
 تا 

11  

11
 تا 

12  

12
 تا 

13  

13
 تا 

14  

14
 تا 

15  

15
 تا 

16  

16
 تا 

17  

17
 تا 

18  

تا  18
19  

19
 تا 

20  

20
 تا 

21  

21
 تا 

22  

22
 تا 

23  

23
 تا 

24  

24
 تا 

25  

25
شتر

و بی
 

  

5104515453195480564758155998617763616541672668296928702871267234           سر ناظر
34203523361337353841397741014223434444914618475548945041518953335481562957775923606862176366   مهندس ناظر

29473000304930983149320132883376346735553644373738353933402941244178422942844333438544354488454245904645 کمک ناظر
25662642272228022875294430163087317632643352344235313558358836143638366936963725375137793808    کاردان فنی
22922330237424132451249325512615267327372799286929433018309131643188321132343259328133063329335333793402 نقشه بردار
21372173221022462282232023742428248025362589264627092769282628882908293029502970299130103031305130743095 تکنیسین

  
  

  .)شدبا بعنوان مثال سابقه صفر تا یک معادل با سابقه مساوی و یا بزرگتر از صفر و کوچکتر از یک می. (شود های ذکر شده برای سوابق کار شامل حد باالیی محدوده مورد نظر نمی محدوده: 1تذکر
  

  .است های  شغلی جدول فوق، در متن اصلی دستورالعمل ارائه شده تعاریف مربوط به هر یک از طبقه: 2تذکر
 
 

   

  
  




