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  28/5/1385 مورخ 88053/100پیوست بخشنامه شماره 

 
 تعاریف. 1

 :باشند های مورد استفاده در این دستورالعمل دارای تعاریف زیر می واژه
 
 هندس مشاور م. ۱-۱

شخص حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از 
 .شود سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می

های  نامه ضوابط و آیین برای نظارت بر اجرای کار طبق شخص حقیقی ضوابط مربوط به استفاده از :تبصره
 .باشد  این بخشنامه برای آن قابل استفاده نمیمربوط بوده و مفاد

 
 قرارداد نظارت. 1-2

قراردادی است که بین کارفرما و مهندس مشاور برای انجام خدمات نظارت براساس شرح خدمات معین و مطابق با 
 . گردد  امضا و مبادله می29/4/1379 مورخ 842/105-2460/54پیوست بخشنامه شماره 

 

 نظارت. 1-3

، و در چارچوب قرارداد مربوط توسط )2موضوع بند (ن، داماتی است که طبق شرح خدمات معیخدمات و اقمجموعه 
 .گیرد مهندس مشاور انجام می

 
 الزحمه حق. 1-4

مبلغی است که به ازای انجام خدمات نظارت کارگاهی طبق مفاد قرارداد و با رعایت مقررات مربوط، براساس این 
 .گردد هندس مشاور پرداخت میدستورالعمل تعیین و به م
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 ارگاهیکنظارت . 1-5

مجموع خدمات و اقداماتی است که توسط عوامل نظارت کارگاهی با پشتیبانی دفتر مرکزی، حین اجرای عملیات، 
 .گیرد شرح خدمات مربوط انجام میطبق 
 

 عوامل نظارت کارگاهی. 1-6

 با مهندس مشاور مربوط شده و دارای قراردادافراد واجد شرایطی هستند که طبق ضوابط این دستورالعمل تعیین 
 .باشند می

 
 حقوق مبنا. 1-7

لی و سابقه کار توسط الزحمه ماهانه عوامل نظارت کارگاهی بدون اعمال ضرایب است که برحسب طبقه شغ حق
 .گردد ریزی کشور تعیین و ابالغ می سازمان مدیریت و برنامه

 
 سابقه. 1-8

است که طبق ضوابط این دستورالعمل محاسبه یا ) برحسب سال(شاخص زمانی تجربه عوامل نظارت کارگاهی 
 .شود تعیین می

 
 وظایف. 2

اوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرحهای شرح عمومی خدمات مش"وظایف درج شده در این بند همراه با 
متناسب  جزء الینفک قرارداد نظارت و "11/3/1379 مورخ 1295/102-977/54غیرصنعتی، موضوع بخشنامه شماره 

 :اهم وظایف دستگاه نظارت به شرح زیر است. باشد  مالک عمل میبا خدمات نظارت کارگاهی
 .های ارتباط، گردش کار و مکاتبات اد مختلف پروژه، شیوه تشکیل جلسات توجیهی برای تبیین ابع.2-1
 مالی، تدارکاتی و فنی و هدایت پیمانکار   بررسی سازمان اجرایی پیمانکار در دو بخش کارگاه و خدمات پشتیبانی.2-2

 .برای استقرار سازمان مناسب
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سازی زمین و تالش برای شروع  های اولیه پیمانکار برای شروع کار مانند تجهیز کارگاه و آماده  بررسی برنامه.2-3
 .بموقع و مطلوب پروژه طبق برنامه زمانی مصوب

 .مان بررسی برنامه زمانی تفصیلی پیمانکار و تصویب آن با رعایت موازین پی.2-4
 بررسی و تایید صالحیت عوامل کلیدی پیمانکار در سطح رئیس و معاونان کارگاه، مسئوالن فنی و اجرایی و کنترل .2-5

 .آالت، تجهیزات، تدارکات و امور مالی پروژه، مسئوالن ماشین
گی هفتگی و ریزی و طراحی گردش کار منظم برای حسن جریان امور در کارگاه و تشکیل جلسات هماهن  برنامه.2-6

 .نظایر آن
 بررسی و اظهارنظر در مورد جزئیات روشهای اجرایی مورد استفاده پیمانکار و کنترل تناسب روشها با موضوع .2-7

 .فعالیت
بررسی و اظهارنظر درباره توانایی نیروی انسانی شاغل در کارگاه از نظر تخصص و مهارت و جلوگیری از اشتغال . 2-8

 .ایط الزمنیروی انسانی فاقد شر
آالت، تجهیزات، ادوات و ساختمانهای موردنیاز شامل دفتر،   نظارت بر تجهیز کامل کارگاه از نظر نوع و تعداد ماشین.2-9

 ...آزمایشگاه، خوابگاه، غذاخوری و 
 . بررسی و اظهار نظر در مورد صالحیت پیمانکاران جزء و ارسال مدارک مربوط برای تصویب به دفتر مرکزی.2-10
 . کنترل ورود و خروج مصالح و تاکید بر رعایت نکات فنی در خرید، حمل، باراندازی و انبار کردن مصالح مصرفی.2-11

هـای الزم روی نمونـه     نظارت و تاکید بر مصرف مصالح طبق مشخصات فنی مصوب پـروژه و انجـام آزمـایش              .2-12
 ).حین مصرف(کار صالح در مقاطع مختلف، قبل از سفارش، ورود به کارگاه و پای م

 . نظارت بر انجام به موقع تدارکات و تامین نیازهای تدارکاتی کارگاه طبق برنامه.2-13
 .آالت متناسب با نوع و اندازه کار اجرایی به منظور حصول کیفیت و سرعت عمل الزم  تاکید بر استفاده از ماشین.2-14
 آالت از جنبه تامین، کاربری، نگهداری، رای مدیریت ماشین تاکید بر استقرار سازمان مناسب توسط پیمانکار ب.2-15

 .در جهت تحقق عملیات اجرایی طبق برنامه زمانی... تعمیرات و 
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 . و تفصیلی و اجرای پروژه مطابق برنامه زمانی مصوب دستگاه نظارت تاکید بر تهیه برنامه زمانی کلی.2-16
 .آالت در حال کار با برنامه زمانی تفصیلی مصوب پروژه  کنترل تناسب ماشین.2-17
ریزی و کنترل پروژه از سوی پیمانکار در کارگاه با داشتن تجهیزات کافی و بررسی   تاکید بر استقرار گروه برنامه.2-18

 .ی و تجربی اعضای گروهصالحیت فن
های الزم از   بررسی عملکرد پروژه در قالب برنامه زمانی و مشخص کردن میزان انحراف از برنامه و ارائه توصیه.2-19

 .ای رایانهافزارهای  نرمهنگام نمودن برنامه با استفاده از  طریق تحلیل انحراف، تاکید بر به

 .ژه به صورت ماهانه برای دفتر مرکزیهای پیشرفت فیزیکی پرو  تنظیم گزارش.2-20
گیری از خدمات  با بهره) توسط عوامل مهندس مشاور(های فنی و کنترل کیفیت به صورت مستقیم   انجام بازرسی.2-21

 .آزمایشگاههای تخصصی با مدیریت مهندس مشاور و به هزینه کارفرما یا پیمانکار براساس موازین پیمان
 .های کارکنان و نظایر آن در موعد مقرر  کارگاه و انجام پرداخت نظارت بر جریان مالی.2-22
 . نظارت بر رعایت مسائل ایمنی و بهداشت کار.2-23
 .ها، مدارک و مستندات پروژه متناسب با نیاز کارگاه  ایجاد آرشیو فنی نقشه.2-24
 . مشخصات فنیوضعیتها، تغییر مقادیر و تغییر  بررسی و اظهارنظر مقدماتی در مورد صورت.2-25
 ایجاد روابط منظم و مداوم با دفتر مرکزی برای هدایت عملیات اجرایی با توجه به نظریات دفتر مرکزی در .2-26

 .چارچوب وظایف مهندس مشاور در بخش نظارت عالیه
 
 عوامل. 3

ع و حجم کار براساس عوامل مورد نیاز نظارت کارگاهی از نظر درجه و رشته تحصیلی، سابقه کار و تعداد به تناسب نو
چنانچه حین انجام خدمات تغییر کمی یا کیفی عوامل یاد شده . شود توافق دستگاه اجرایی  و مهندس مشاور تعیین می

ضروری باشد با اعالم دستگاه اجرایی یا مهندس مشاور برای تعیین تعداد و ترکیب جدید آنها بررسی و توافق مجدد 
 .بعمل خواهد آمد
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عوامل نظارت کارگاهی طبق ضوابط این دستورالعمل توسط دستگاه اجرایی و مهندس مشاور و با رعایت موارد زیر 
 :شوند تعیین می

هایی که بنا به  در پروژه. گردند ی و نوع کار اصلی تعیین می عوامل نظارت کارگاهی برحسب حجم عملیات اجرای.3-1
تشخیص کارفرما دارای طراحی و اجرای پیچیده بوده و مبلغ سالیانه پیمان آنها بیست میلیارد ریال و باالتر 

ان، مبلغ سالیانه پیم.  الزامی است"سرناظر"، تعیین یک نفر واجد شرایط برای سرپرستی گروه نظارت به عنوان باشد
همچنین درصورتی که مهندس مشاور در یک زمان نظارت کارگاهی چند . باشد نسبت مبلغ اولیه به مدت اولیه پیمان می

بکارگیری سرناظر الزامی  ها و کارفرما، دار باشد، بمنظور ایجاد هماهنگی بین پروژه پروژه را در قالب یک قرارداد عهده
 . روز در دفتر مرکزی انجام وظیفه نماید10 در کارگاه و حداقل  روز10 حداقل باید ماهانه "سرناظر" .است

 .  باشد  می7 در هر صورت  میزان ساعات کاری ماهانه سرناظر برای یک پروژه منطبق با جدول موضوع بند :یادآوری
مهندس مشاور،  استفاده از خدمات یک مهندس ناظر برای چند پروژه و در قالب یک قرارداد نظارت، بنا به پیشنهاد .3-2

ای به  پس از تایید دستگاه اجرایی، مشروط بر اینکه مهندس موردنظر توانایی الزم را دارا بوده و این امر لطمه
 .کیفیت نظارت وارد نسازد، بالمانع است

 .استوقت برحسب نیاز پروژه و با پیشنهاد مهندس مشاور و تایید دستگاه اجرایی بالمانع   استفاده از نظارت پاره.3-3
گیری از خدمات مهندس ناظر بدون الزام به حضور دائمی وی در کارگاه و با تاکید  وقت بهره منظور از نظارت پاره

 .بر حضور وی به هنگام اجرای فعالیتهای اصلی پروژه است
سین مجاز وقت بدون استفاده تمام وقت از کمک ناظر، کاردان فنی یا تکن  استفاده از خدمات مهندس ناظر پاره.3-3-1

 .نیست
باشـد کـه    کمک ناظر، مهندس با سابقه کار کمتر از سه سال یا کاردان فنی با حداقل هفت سال سـابقه کـار مـی           .3-4

 تواننـد بعنـوان     کـادر نظـارت مـی       درصـد  20حـداکثر   . پـردازد   امر نظـارت مـی      به ناظر مهندسیا  زیرنظر سرناظر   
 . ناظر انتخاب شوند کمک
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های الزم   عوامل نظارت باید از نظر درجه تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه کار واجد شرایط بوده و سایر توانایی.3-5
 .ا باشندبرای کار در شرایط کارگاه موردنظر را دار) مانند توانایی جسمانی(

درجه .  عوامل نظارت کارگاهی برحسب طبقه شغلی مربوط، باید دارای گواهی درجه تحصیلی الزم باشند.3-5-1
، دیپلم دبیرستان، هنرستان فنی یا سطوح آموزشی )تکنسین(ترین طبقه شغلی  تحصیلی قابل قبول برای پایین

 .باشد همتراز می
های  برای پروژه.  گروه فنی و مهندسی است"کارشناسی و باالتر صرفا رشته تحصیلی مورد قبول برای درجه .3-5-2

 .، گرایش در رشته تحصیلی نیز باید مالک انتخاب باشد1-3موضوع بند 
 . گواهی درجه و رشته تحصیلی افراد باید توسط مراجع ذیصالح صادر شده باشد و ارائه اصل آن الزامی است.3-5-3
 

 سابقه .3-6
سابقه افراد بـا درجـه تحـصیلی        . تاریخ فراغت از تحصیل است    ) مهندس(به سابقه کار کارشناس      مبنای محاس  .3-6-1

بـه  ) مهنـدس (های مهندسی به ترتیب معادل سابقه کـار کارشـناس             کارشناسی ارشد یا دکترا در هر یک از رشته        
 . سال است4 یا 2اضافه 

 دانشگاهی با ضریب یک دوم در محاسبه سابقه کار  برای مهندسان، گواهی کار یا کارآموزی در دوران تحصیل.3-6-2
 .گردد منظور می

بردار و تکنسین براساس ارائه گواهی معتبر انجام کار، پس از فراغت از تحصیل،   سابقه کار کاردان فنی، نقشه.3-6-3
 .گردد محاسبه می

ذیربط شوند تمام سنوات سابقه  چنانچه عوامل نظارت کارگاهی موفق به اخذ مدرک تحصیلی باالتر در رشته .3-6-4
 .شود کار قبلی با مدرک تحصیلی جدید محاسبه می

 .گردد  در صورتی که مدرک تحصیلی جدید، کارشناسی باشد نصف مدت سابقه کار قبلی منظور می:تبصره
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ای مرتبط با خدمات نظارت کارگاهی عوامل که از طریق مراجع  های آموزش فنی و حرفه   گواهینامه با ارائه.3-6-5
ذیصالح دولتی از قبیل دانشگاهها، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش صادر یا تایید شده 

 سال تجربه به سابقه عوامل یاد شده 2ده و حداکثر معادل های آموزشی یاد ش باشند، متناسب با مدت دوره
 .شود اضافه می

 سال در امر نظارت کارگاهی 3با سابقه کار کمتر از ) با حداقل درجه تحصیلی کارشناسی( استفاده از مهندس .3-6-6
 .باشد  مجاز می"کمک ناظر" به عنوان "صرفا

اند، در صورت نیاز و با مسئولیت  بندی نشده ل حقوق مبنا طبقه افرادی که سابقه کار نظارت داشته و در جدو.3-7
 درصد عوامل نظارت 20حداکثر . گیرند مهندس مشاور و با توجه به سابقه کار، در نزدیکترین طبقه شغلی قرار می

 .باشد مشمول این بند می
 

 الزحمه  حق. 4

موضوع ( از حاصل ضرب حقوق مبنا 7 جدول بند حقوق ماهانه عوامل نظارت کارگاهی بابت کارکرد ماهانه مطابق با
 .آید شوند بدست می در ضرایب زیر که برحسب مورد اعمال می) جدول حقوق مبنا

 
 ای ضریب منطقه .4-1
عوامل نظارت ای  ای از آخرین دستورالعمل ابالغی ضریب منطقه  با توجه به محل اجرای کار، ضریب منطقه.4-1-1

 .آید اد بدست میکارگاهی در زمان عقد قرارد
چنانچه تغییری در تقسیمات کـشوری ایجـاد شـود ضـریب            . دهد  ها مقدار ضرایب را تغییر نمی       تغییر نام بخش   .4-1-2

 .باشد ای قبل از تغییر، مالک عمل می منطقه

های خطی که در بیش از یک          در پروژه  "ای به حقوق عوامل نظارت کارگاهی صرفا         برای اعمال ضریب منطقه    .4-1-3
 .شود اند، این ضریب به تناسب طول مسیر واقع شده در هر بخش محاسبه می بخش واقع شده
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  جدول حقوق مبنا
 .باشد  هزار ریال و واحد سابقه، سال می،الزحمه 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 

18
 تا 

19 

19
 تا 

20 

20
 تا 

21 

21
 تا 

22 

22
 تا 

23 

23
 تا 

24 

24
 تا 

25 

25
شتر

و بی
 

 

4640468548354981513352865452561557825946611462086298638964786576           سر ناظر
31093202328433953491361537283839394940824198432244494582471748484982511752515384551656515787   مهندس ناظر

26792727277128162862291029893069315132313312339734863575366237493798384438943939398640314080412941724222 کمک ناظر
23322401247425472613267627412806288729673047312932103234326132853307333533603386341034353461    کاردان فنی
20832118215821932228226623192377243024882544260826752743281028762898291929402962298230053026304830713092 نقشه بردار
19421975200920412074210921582207225423052353240524622517256926252643266326812700271927362755277327942813 تکنیسین

 
 توضیحات جدول

 .ار استک سال سابقه 10ارشناسی و حداقل کهای مهندسی با حداقل درجه تحصیلی  ی از رشتهک دانشگاهی در یکفردی با مدر سر ناظر -1
 .ار استک سال سابقه 3ارشناسی و حداقل کهای مهندسی با درجه تحصیلی  ی از رشتهک دانشگاهی در یکه دارای مدرکشود   به فردی گفته می ناظر  مهندس-2
 .پردازد ه زیر نظر سرناظر یا مهندس ناظر به امر نظارت میکباشد  ار میک سال سابقه 7اردان فنی با حداقل ک سال یا 3متر از کار ک مهندس با سابقه  ناظرکمک -3
 .ار استک سال سابقه 3 تحصیلی فوق دیپلم و حداقل که دارای مدرک فردی است اردان فنیک -4
 .شود بردار افزوده می ار نقشهک سال به سابقه 3 تحصیلی فوق دیپلم باشد که مدرکدر صورتی . باشد ی دیپلم می تحصیلک دارای حداقل مدربردار  نقشه-5
 . باید دارای حداقل درجه تحصیلی دیپلم باشدنسینک ت-6

 . سال است4 یا 2اضافه  به) مهندس(ارشناس کار ک های مهندسی به ترتیب معادل سابقه  از رشتهکترا در هر یکارشناسی ارشد یا دکار افراد با درجه تحصیلی ک سابقه *       
 .)باشد 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 **
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 ضریب ویژگی .4-2

به کارهای راه، راه آهن، خطوط انتقال آب، نفت، گاز و برق، شبکه توزیع آب، برق و گاز، شبکه جمع آوری و . 4-2-1
 .گیرد  تعلق می25/1انتقال فاضالب، شبکه آبیاری و زهکشی و تونل و معادن زیرزمینی ضریبی به میزان 

 تعلق 20/1ی و اسکله ضریبی به میزان های مخابرات به کارهای معادن روباز، سدهای بزرگ، سیلوها، برج. 4-2-2
 .گیرد می

 متر از سطح زمین در صورتی که 30به کارهای نیروگاهها، باند فرودگاه و ساختمانهای با ارتفاع باالی . 4-2-3
 .گیرد  تعلق می10/1 باشد ضریبی به میزان 1-3مشمول شرایط تعریف شده در بند 

 .گیرد رد فوق بدانها اشاره نشده است، تعلق نمیبدیهی است این ضریب به کارهایی که در موا
 

 ضریب خدمات توام .4-3
ضریب خدمات توام در مورد مهندسی که در بیش از یک رشته تخصص یا تجربه داشته باشد و بر این اساس در کارهای 

ام خدمات مشروط براینکه لزوم انجشود،   اعمال می10/1مختلف به صورت توام، ارائه خدمات نماید به میزان 

های جنبی، فرد دیگری در کادر نظارت پیش بینی نشده   و برای تخصصتوام مورد تایید دستگاه اجرایی بوده
 .باشد

 
 ضریب تخصص ویژه .4-4

های ویژه یا تجربیات خاص نیاز است به شرط ارائه گواهی مهارت یا سابقه کار مربوط،  در مواردی که به تخصص
 .شود  اعمال می20/1و تایید کارفرما ضریببنا به درخواست کتبی مشاور 

 
 ضریب سرپرستی .4-5
 به سرناظر یا مهندس ناظری که مسؤلیت سرپرستی عوامل نظارت در کارگاه را برعهده دارد، درصورتیکه کادر .4-5-1

ضریب  نفر 10 و برای باالتر از 15/1 نفر ضریب 10 و تا 5، بیش از 10/1 نفر باشد ضریب 5تحت سرپرستی وی تا 
 .گیرد  تعلق می20/1
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ضرایب سرپرستی، تخصص )  خواهند بود"کمک ناظر"که به عنوان (به مهندسان با کمتر از سه سال سابقه . 4-5-2

 .گیرد یویژه و خدمات توام تعلق نم

 
 ضریب توانایی کار با رایانه .4-6
منظور، توان استفاده از رایانه برای انجام کارهای  (10/1برای توانایی کار با رایانه و نرم افزارهای مهندسی، ضریب  

ها، برنامه زمانبندی، گزارشات ماهانه،  ها و تعدیل های کارگاهی، تهیه صورت وضعیت کارگاهی از قبیل تهیه نقشه
با تأیید مهندس مشاور در دوران خدمات عوامل مشمول، همه ماهه ...) ودارها و گزارشات موردی، شبکه اینترنت و نم

 .باشد قابل اعمال می
 

 ضریب ماندگاری .4-7
 در صورت حضور مستمر هر یک از عوامل نظارت در کارگاه در قالب یک قرارداد نظارت، حقوق از ابتدای سال .4-7-1

 :یابد آن با ضریبی متناسب با زمان ماندگاری به شرح زیر افزایش میدوم و پس از 
 15/1 و از ابتدای سال چهارم به بعد 10/1، ، ابتدای سال سوم05/1ی سال دوم، ضریب ماندگاری از ابتدا

در ارتباط با  در قراردادهایی که بنا بر مقتضیات اجرایی، مشاور در بیش از یک کارگاه نظارت دارد، این کارگاهها .4-7-2
 .اعمال ضریب ماندگاری، حکم واحد را دارند

 
 های باالسری هزینه. 5

 درصد حقوق مبنای عوامل پس از اعمال ضرایب مربوط 130های باالسری عوامل نظارت کارگاهی معادل  هزینه
 :ها شامل موارد زیر است این هزینه. باشد می

قبیل پاداش سالیانه، مزایای نقدی و غیرنقـدی ناشـی از اعمـال              از   های وابسته به حقوق عوامل نظارت       هزینه .5-1
 .قوانین کار و امور اجتماعی، جانشین کردن عوامل در مدت مرخصی استحقاقی و استعالجی
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 های دفتر کارگاه هزینه .5-2

های  افزارهای مهندسی، پرونده برداری عوامل نظارت کارگاهی به رایانه، نرم های الزم برای دسترسی و بهره هزینه
تلفن، نمابر، (ها و مدارک و مستندات پروژه، ارتباط مستمر و مستقیم با دفتر مرکزی  فنی و مالی پروژه، نقشه

 موضوع مفاد بند (برداری  ی و محاسبات، دوربین و تجهیزات متعارف نقشهکش ، لوازم نقشه...)اینترنت، تلکس و 
 ... و)  بخشنامه حاضر10-1

 هزینه دفتر مرکزی مهندس مشاور .5-3
ها شامل حقوق و مزایای مدیران و کادر اداری و مالی، حقـوقی، فنـی و دفتـری، اجـاره دفتـر مرکـزی،         این هزینه 

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

ز های مهندس مشاور را نی بیمه، مالیات و عوارض بر قرارداد، ریسک، سود و سایر هزینه) باالسری(های فوق   هزینه.5-4
 .باشد بنابراین، پرداخت دیگری در این رابطه مجاز نمی. شود شامل می

از سوی مهندس مشاور  که ) 2-5بند ( در صورت وجود کاستی در پشتیبانی عوامل نظارت کارگاهی درکارگاه :تبصره
د منجر به کاهش کارآیی عوامل نظارت کارگاهی شود، کارفرما حق خواهد داشت ضریب باالسری را حسب مور

 برابر حقوق عوامل با احتساب ضرایب مربوط کمتر 05/1های باالسری نباید از  کاهش دهد، در این صورت هزینه
تواند موارد را برای ارزشیابی به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران اعالم  همچنین در این شرایط کارفرما می. شود
 .نماید

 محل کار و سکونت. 6

عوامل نظارت کارگاهی را در ) بسته به شرایط و نیاز واقعی(کار و محل سکونت و غذای  دستگاه اجرایی، دفتر .6-1
 5 پیوست های مربوط به تامین غذای عوامل مشاور در ردیفبه استناد ) بسته به شرایط(کارگاه یا خارج از کارگاه 

 و یا در مورد پرداخت هزینه نماید  تامین می،"هیز و برچیدن کارگاهجدستورالعمل ت"فهارس بهای پایه با عنوان 
 .کند آن، در حد متعارف، با مهندس مشاور توافق می

شان نیز  در مورد  آن دسته از عوامل نظارت کارگاهی که امکان آمد و شد مستمر آنها به محل سکونت اصلی. 6-2
 و شد آنها با جای هزینه اسکان در مورد هزینه آمد تواند درصورت رضایت عوامل به فراهم است کارفرما می

  .مهندس مشاور توافق نماید
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های تهیه میزکار،   دفاتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی در حد متعارف، شامل هزینههزینه تجهیز .6-3
 .کمد، وسایل خواب، وسایل گرمایش و سرمایش ساختمان و مانند آن، به عهده دستگاه اجرایی استصندلی، 

 .هزینه ماهانه تلفن محل سکونت عوامل نظارت از این قاعده مستثنی است
 از دفاتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی در حد متعارف، شامل برداری و نگهداری های بهره هزینه .6-4

های نظافت، مراقبت، مرمت و نگهداری، به عهده  های روشنایی، مصرف آب، گاز، سوخت و همچنین هزینه ههزین
 .دستگاه اجرایی است

 چنانچه دفاتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی، به صورت اجاره توسط مهندس مشاور تامین و تجهیز .6-5
موضوع (ها  برداری و نگهداری ساختمان های بهره ها و هزینه انهای مربوط به استهالک تجهیزات ساختم شود، هزینه

شود که هنگام تعیین اجاره محل  یادآور می.  ضمن تعیین اجاره ماهانه، تعیین و توافق خواهد شد نیز،) 4-6 و 3-6بندهای 
 .مانند بیمه و مالیات، درنظر گرفته شوند های جنبی یاد شده، باید کسور قانونی  و هزینه

 اعات کار ماهانهس. 7
الزم به ذکر است که . باشد  در هرماه به شرح زیر می1385میزان ساعات کار ماهانه عوامل نظارت کارگاهی در سال 

 برای بدیهی است. باشد  در هر ماه میکاری ساعات اضافه کار ماهانه و محاسبه ساعاتجدول زیر صرفاً برای ساعات 
 .باشد  مالک عمل میضوابط قانون کار، 8 مطابق با بند ، عواملکاری  اضافهالزحمه حقمحاسبه 

 
 ساعات کاری ماهانه ماه

 139 فروردین

 191 اردیبهشت

 183 خرداد

 183 تیر

 183 مرداد

 183 شهریور

 183 مهر

 176 آبان

 191 آذر

 169 دی

 169 بهمن

 161 اسفند
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 کاری اضافه. 8

 حقوق عوامل نظارتکسری از کاری مورد تایید دستگاه اجرایی باشد، در این صورت  چنانچه لزوم و انجام اضافه
به عنوان ) 4 بند ضرایب براساس قانون کار و ضرایب موضوع( با اعمال ضرایب متعلقه متناسب با ساعات اضافه کاری

 .گردد محاسبه و پرداخت میکاری  اضافه
طبق قانون ... کاری و کار در روزهای تعطیل رسمی، مرخصی و  کاری، اضافه  ضوابط مربوط به کارهای نوبتی، شب.8-1

 .کار و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود
 متناسب با ساعات اضافه حقوق مبنای عواملکسری از  د درص40کاری به میزان   هزینه باالسری برای اضافه.8-2

 .باشد ، می1-8  و4های   با احتساب ضرایب مربوط، موضوع بندکاری
 
 خودرو. 9

برای انجام خدمات نظارت کارگاهی ضرورت داشته باشد، به روش زیر ) اتومبیل(در کارهایی که استفاده از خودرو 
 :شود عمل می

و مهندس   اجرایی  ، با توافق دستگاه)شود که توسط مهندس مشاور تامین می(موردنیاز کارگاه  تعداد و نوع خودروی .9-1
 .توان تعداد و نوع خودرو را با توافق مجدد تغییر داد گردد، بنا به ضرورت می مشاور تعیین می

 :گردد  هزینه ماهانه خودرو براساس جدول زیر محاسبه می.9-2

 نوع خودرو
و هزینه ماهانه خودر

 )هزار ریال (
 4000 سواری یک دیفرانسیل

 5700  سیلندر4- دیفرانسیل2سواری 
 8000  سیلندر6- دیفرانسیل2سواری 
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 .یابد  درصد افزایش می20، به میزان 2-4ضوع بند هزینه ماهانه خودرو در کارهای مو. 9-3
 به لحاظ شرایط خاص آب و هوا، هزینه ماهانه خودرو برای کارهای واقع در جزایر و همچنین سواحل تا فاصله .9-4

 :یابد  کیلومتری به شرح زیر افزایش می30هوایی 
 . درصد20 بنادر، جزایر و سواحل جنوبی کشور .9-4-1

 . درصد10زایر و سواحل شمالی کشور  بنادر، ج.9-4-2
 درصد افزایش 10 که محل اجرای پروژه خارج از محدوده قانونی شهرها باشد، هزینه ماهانه خودرو  درصورتی. 9-5

 .یابد می
 دراختیار عوامل یاد 7 چنانچه خودروی موردنیاز عوامل نظارت کارگاهی کمتر یا بیشتر از ساعات مندرج در جدول بند .9-6

 برای ساعات واقعی کارکرد محاسبه " و به منظور ایفای وظایف نظارت قرار گیرد، هزینه مربوط متناسباشده
 .گردد می
های  ، استهالک، تعمیرات، سوخت، بیمهرانندههای مربوط از قبیل   پرداخت ماهانه بابت خودرو، کلیه هزینه:یادآوری

 .باشد  بابت پرداخت دیگری مجاز نمیشود و از این را شامل می... اجباری، کسور قانونی و 

 

 ها و تجهیزات نقشه برداری دستگاه. 10

های ترازیاب و متعلقات  برداری از قبیل تئودولیت، دوربین  مهندس مشاور موظف است تجهیزات متعارف نقشه.10-1
 .را برای انجام خدمات نظارت در اختیار داشته باشد... مربوط و 

زیـر  ) 1-10به غیر از مـوارد بنـد        (  ویژه برداری  های نقشه   تگاه اجرایی استفاده از دستگاه     چنانچه به تشخیص دس    .10-2
کـه توسـط    (برداری مورد نیاز از این تجهیزات         ضرورت داشته باشد، هزینه ماهانه مربوط براساس تعداد، نوع و زمان بهره           

 :گردد طبق جدول زیر تعیین می ،)شود مهندس مشاور تامین می
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 )هزار ریال(هزینه ماهانه  نوع دستگاه

 6500  دو فرکانسه به همراه ملحقاتGPSیک دستگاه گیرنده 
 4200  به همراه ملحقاتTotal Stationیک دستگاه 

 1800 لکترونیک به همراه ملحقاتیک دستگاه طولیاب ا
 

غیر از موارد درج شده در جدول فوق، هزینه ماهانه آن براساس ویژه، برداری  های نقشه  درصورت نیاز به دستگاه:تبصره
با توافق دستگاه اجرایی و ) برداری آن با احتساب قیمت، استهالک و هزینه بهره(برداری  نوع، تعداد و زمان بهره

 .گردد تعیین میمهندس مشاور 
 

 الزحمه روش محاسبه و پرداخت حق. 11

و ضریب ) 4بند (حقوق مبنا با اعمال ضرایب مربوط : الزحمه خدمات نظارت کارگاهی شامل صورتحساب حق
و برحسب مورد ) 9بند (شود، به عالوه هزینه خودرو  که به صورت خطی ضرب می) 5بند (های باالسری  هزینه

 در پایان هرماه توسط های محل کار، سکونت و غذا ، هزینه)10بند (اری برد هیزات نقشههزینه دستگاهها  و تج
 .شود مشاور تهیه و پس از تایید دستگاه اجرایی پرداخت می مهندس

 

 پاداش. 12

ای ارائه نمایند  های عمرانی به مهندسان مشاوری که خدمات شایسته به منظور ارتقای کیفیت خدمات نظارت طرح
حقوق مبنا پس از (الزحمه همان سال   درصد ناخالص حق10میزان حداکثر تا  الیانه، در اسفند ماه هر سال بهپاداش س

 :گردد با توجه به شرایط زیر پرداخت می) استثنای ضریب باالسری اعمال ضرایب مربوط، به
 . میزان انطباق پیشرفت فیزیکی پروژه با برنامه زمانی و مدت پیمان.12-1
 .ها یت کارفرما درباره عملکرد مهندس مشاور مبنی بر انطباق اجرا با مشخصات فنی و نقشه رضا.12-2
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 .موقع اسناد و مدارک پروژه مستندسازی به. 12-3

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

 

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

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

 

 تعلیق. 14

ن برای اطمینان از انجام تعهدات پیمانکار در دورا         های مربوط،   در صورت تعلیق عملیات اجرایی طبق ضوابط و دستورالعمل        
تعلیق، عوامل موردنیاز نظارت کارگاهی، متناسب با شرایط کار و کارگاه، از نظر درجه و رشته تحصیلی، سابقه کار و تعداد                     

 .شود تعیین می براساس توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور 

 

 

 

 

 

 

 

 




