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 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
 93/595171 شماره:

 51/55/5171 تاريخ:
 

 گذاريهاي سرمايهها و پروژهراهنماي انتخاب مجريان طرحموضوع: 

 

هاي نامه استانداردهاي اجرايي طرح( آيين9( و )6( قانون برنامه و بودجه و مواد )51به استناد ماده )

نامه شماره و در چارچوب نظام فني و اجرايي کشور )موضوع تصويب 5115مصوب سال  -عمراني

ها ن طرحراهنماي انتخاب مجريا»هيأت محترم وزيران(، به پيوست  52/9/5111هـ مورخ 11979/ت95117

 شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع « گذاريهاي سرمايهو پروژه

هاي ند به منظور تدقيق اين بخشنامه متناسب با پروژهتواوزير يا باالترين مقام سازمان کارفرمايي مي

 زيرمجموعه خود، دستورالعمل الزم را در چارچوب اين بخشنامه تهيه و ابالغ نمايد.

بوده و  اين ضابطهکننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در مورد مفاد دريافت سازمانامور نظام فني اين 

   .کرداعالم خواهد  را اصالحات الزم

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

كشور رزييسازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان

 هاي اجرايي هبخشنامه به دستگا



 هاي اجراييبخشنامه به دستگاه

 595171/79 شماره:

 51/55/5979 تاريخ:

 گذاريهاي سرمايهها و پروژهراهنماي انتخاب مجريان طرحموضوع: 
 

  6 از 1صفحه 

 کلیات -5

 هدف -5-5

از میان نیروهای مستعد و  گذاریهای سرمایهها و پروژهطرح شایسته برای انتخاب مجریان جهت یی، تدوین راهنمااین بخشنامه هدف

 است. متخصص

 تعاريف و مفاهیم -5-5

 مجري -5-5-5

قانون  35ه یك ماده تبصربه ، شخصی است حقیقی كه به نمایندگی از سوی دستگاه اجرایی یا سازمان كارفرمایی و با استناد مجری

 شود.دار میگذاری را در چارچوب قوانین و مقررات عهدههای سرمایهمحاسبات عمومی كشور، مسئولیت تهیه و اجرای طرح

 گذاريهاي سرمايهها و پروژهطرح -5-5-5

 شوند.اعتبار می نیتأمها از محل بودجه عمومی دولت هایی هستند كه تمام یا قسمتی از آنها و پروژهمنظور طرح

 پیچیدگي پروژه -5-5-9

و  مکانیکی، معماری ساتیتأسبرقی،  ساتیتأس ریزی شهری،برنامه سازه، شیمی، مانندهای موردنیاز )تخصص -تعداد رشته به با توجه

ها ژهپرو و ...ها محیطی، اجتماعی و اقتصادی پروژهها، میزان اثرات زیست، ارتباط پروژه با سایر پروژهپروژه( برای تهیه و اجرای ونقلحمل

 شوند.به سه نوع پیچیده، متعارف و ساده تقسیم می

 رئوس وظايف مجري -5-9

 تیمأمورهای حوزه ها و پروژهگذاری به نمایندگی از طرف دستگاه اجرایی متبوع، مدیریت و راهبری طرحهای سرمایهها و پروژهمجریان طرح

 دستگاه اجرایی، از طرف گذاریهای سرمایهها و پروژهمدیریت و راهبری طرحبرای  شرح تفصیلی وظایف مجریانخود را بر عهده دارند. 

 شود.تعیین می متبوع

 باشد:رئوس وظایف مجری به شرح زیر می

 مديريت عمومي -5-9-5

 مديريت منابع -5-9-5

 مديريت هزينه -5-9-9

 ريزيمديريت برنامه -5-9-4

 مديريت ارجاع کار -5-9-1

 مديريت قراردادي -5-9-6

 مديريت طراحي -5-9-9

 مديريت ساخت -5-9-1

 مديريت کیفیت -5-9-7

 ديريت زمانم -5-9-51

 



 هاي اجراييبخشنامه به دستگاه

 595171/79 شماره:

 51/55/5979 تاريخ:

 گذاريهاي سرمايهها و پروژهراهنماي انتخاب مجريان طرحموضوع: 
 

  6 از 2صفحه 

 يگذارهاي سرمايهها و پروژهانتخاب مجريان طرح فرآيند -5

 پیشنهاد مجريکمیته تشکیل  -5-5

قانون محاسبات عمومی كشور اختیار و مسئولیت  35یا فردی كه به استناد ماده  با حکم رئیس دستگاه اجرایی كمیته پیشنهاد مجریاعضای 

تعداد  شوند.انتخاب می پروژه یك برایو  صالحیت و متخصصاز میان افراد صاحبدارد،  تسجیل و حواله را به عهده ،انجام تعهد ،تشخیص

 های دیگر بالمانع است.برای پروژه اعضای این كمیته سه نفر بوده و انتخاب مجدد اعضا

 تعیین سطح پروژه -5-5

 كند.، تعیین می(1) معیارهای جدول بر اساسشده كسب سطح هر پروژه را مطابق با امتیاز ،مجری پیشنهادكمیته 

 Aروژه سطح پ -5-5-5

ها مجریانی انتخاب هستند. برای این نوع پروژه Aهای سطح باشد، پروژه 66بیشتر از  (1)مطابق با جدول ها هایی كه امتیاز آنپروژه

 كسب كرده باشند. (3-2)مطابق با بند  امتیاز 66 شوند كه حداقلمی

 Bپروژه سطح  -5-5-5

ها مجریانی انتخاب هستند. برای این نوع پروژه Bهای سطح باشد، پروژه 66تا  06بین  (1)مطابق با جدول  هاهایی كه امتیاز آنپروژه

 كسب كرده باشند. (3-2)مطابق با بند  امتیاز 06 شوند كه حداقلمی

 Cپروژه سطح  -5-5-9

ها مجریانی انتخاب برای این نوع پروژههستند.  Cهای سطح باشد، پروژه 06كمتر از ( 1)مطابق با جدول  هاهایی كه امتیاز آنپروژه

 كسب كرده باشند. (3-2)مطابق با بند امتیاز  56شوند كه حداقل می



 هاي اجراييبخشنامه به دستگاه

 595171/79 شماره:

 51/55/5979 تاريخ:

 گذاريهاي سرمايهها و پروژهراهنماي انتخاب مجريان طرحموضوع: 
 

  6 از 5صفحه 

 هابندی پروژهها برای سطحمعیارها و نحوه امتیازدهی آن -1جدول 

 امتیاز معیار مالك امتیازدهی معیار

 )*(پروژهبزرگی 

 53 اشدب میلیارد ریال 2666یش ازببرآورد اجرای پروژه 

 2666میلیارد ریال و  1666بین برآورد اجرای پروژه 

 باشدمیلیارد ریال 
23 

میلیارد  1666میلیارد ریال و  166بین برآورد اجرای پروژه 

 باشدریال 
26 

 16 باشد میلیارد ریال 166 كمتر ازبرآورد اجرای پروژه 

 پیچیدگی پروژه

 23 پیچیده

 13 متعارف

 16 ساده

 ملیاهمیت 

 16 در سطح ملی

 3 استانی-در سطح ملی

 6 در سطح استانی

المللی یا ضرورت انجام مطالعات بین

 استفاده از عوامل خارجی
 16 المللیدر صورت ضرورت انجام كار در حوزه بین

نوبودن  فرد بودن پروژه/منحصربه

نیاز به تخصص ویژه در  موضوع/

مطالعه یا وجود تکنولوژی خاص در 

 / ...ااجر

در صورت وجود یك یا چند معیار از معیارهای ذكرشده در 

 این مورد
26 

 166 مجموع امتیازها

 شود.روز میه)*( مبالغ مربوط به بزرگی پروژه، هرساله به نسبت درصد افزایش نصاب معامالت ب

 

 



 هاي اجراييبخشنامه به دستگاه

 595171/79 شماره:

 51/55/5979 تاريخ:

 گذاريهاي سرمايهها و پروژهراهنماي انتخاب مجريان طرحموضوع: 
 

  6 از 0صفحه 

 هاسوابق آنتهیه فهرست افراد داراي صالحیت با توجه به  -5-9

های سال سابقه كار در پروژه 16باید افراد صاحب صالحیتی كه حداقل دارای مدرك تحصیلی كارشناسی و  یمجر پیشنهادكمیته اعضای 

 د.نصاحب صالحیت تعیین كن افرادفهرست  عنوانبههای پروژه و سوابق هر فرد، انتخاب و مشابه پروژه موردنظر هستند را متناسب با ویژگی

گری حداقل یك پروژه كوچك را باید تجربه مجری ،شوند های متوسط پیشنهادگری پروژهبرای مجری خواهندافرادی كه می -5تبصره

یك پروژه  حداقل گریشوند باید تجربه مجری پیشنهادبزرگ  هایگری پروژهخواهند برای مجریداشته باشند. همچنین افرادی كه می

 شود.( انجام می1ها به سه دسته كوچك، متوسط و بزرگ باتوجه به معیارهای جدول شماره )بندی پروژهطبقه متوسط را داشته باشند.

المللی یا استفاده از عوامل خارجی را دارند، افراد پیشنهادی باید مسلط به زبان هایی كه ضرورت انجام مطالعات بینبرای پروژه -5تبصره

 خارجی موردنیاز باشند.

 داراي صالحیتآمادگي افراد  اعالماخذ  -5-4

گری نماید تا آمادگی خود را برای مجری، درخواست می(5-2)ای از افراد صاحب صالحیت موضوع بند طی مکاتبه مجری پیشنهادكمیته 

ده توسط كمیته ش( طی مهلت تعیین5) و (2)اعالم نموده و اطالعات و مدارك موردنیاز را مطابق با معیارهای جداول شماره  موردنظرپروژه 

 پیشنهاد مجری ارائه نمایند.

 کرده يآمادگاعالم  افرادارزيابي  -5-1

شده توسط مدارك و مستندات ارائه بر اساسو  (5)و  (2)كه اعالم آمادگی نموده است، با استفاده از معیارهای جداول شماره  فردیامتیاز هر 

 گردد.ها تعیین میآن

 نحوه محاسبه امتیاز مجری -2جدول 

 معیار امتیاز یارمع

 16 داشتن مدرك تحصیلی مرتبط

 63 (شودمحاسبه می (5)جدول  براساس) تجربه كاری

 سایر معیارها

بر اساس نیاز پروژه یا  و مجری پیشنهادبه تشخیص كمیته  معیارهای انتخاب مجریسایر )

ارد مدیریت بودن، داشتن گواهی استاندبومیمواردی از جمله تواند می شرایط محیطی پروژه

 دارابودن تقدیرنامه از باالترین مقام سازمان كارفرمایی،دارا بودن دانش حقوقی و مدیریتی، پروژه، 

 موارد مشابهاستفاده از خدمات مدیریت طرح و  با گریسابقه مجریدارابودن اخالق مهندسی، 

 (باشد

23 

 166 مجموع امتیازها

 

 



 هاي اجراييبخشنامه به دستگاه

 595171/79 شماره:

 51/55/5979 تاريخ:

 گذاريهاي سرمايهها و پروژهراهنماي انتخاب مجريان طرحموضوع: 
 

  6 از 3صفحه 

 کاري اسبه امتیاز مربوط به تجربهفرآيند مح -5-1-5

به سه دسته بزرگ، متوسط و  غیره،شده توسط هر مجری با توجه به معیارهای بزرگی، پیچیدگی، اهمیت ملی، روش اجرا و های انجامپروژه

است. نشان داده شده ،تجربه كاری در هر پروژه مشابهمحاسبه امتیاز مربوط به  نحوه (5)شماره جدول  در شوند.بندی میطبقهكوچك 

)سه عاملی،  و در صورت تفاوت روش اجرا 3/6با اعمال ضریب  امتیازها باید ،شته باشدتجربه كاری در پروژه غیرمشابه دا فرد كهیدرصورت

 محاسبه شوند. 8/6( با اعمال ضریب غیرهو  توأمطرح و ساخت 

 

 نحوه محاسبه امتیاز مربوط به تجربه كاری -5جدول 

 كوچك متوسط بزرگ نوع پروژه       امتیاز مجری                          

امتیاز مربوط به ماندگاری در 

 پروژههر 

 3/6 3/1 2 سال 2تا  1بین 

سال و  2بیش از 

 سال 0كمتر از 
5 2 1 

 5 7 16 سال و بیشتر 0

 5 6 8 پروژه هر در صورت به اتمام رساندن ویژه مجری امتیاز

هر امتیاز مربوط به سمت در 

 پروژه

 7 16 13 سمت مجری

 5 3 6 سمت كارشناس

 تخب توسط کمیته به رئیس دستگاه اجراييمن افراديا  فردپیشنهاد  -5-6

موفق به  نفركه سه یدرصورتكند. می معرفی رئیس دستگاه اجراییاولویت به حائز باالترین امتیاز را با تعیین  نفر، سه مجری پیشنهادكمیته 

 نفرسه  فهرستافراد جدیدی را انتخاب و فرآیند را تکرار نماید تا  ،باید ضمن بررسی سوابقكسب حداقل امتیاز موردنیاز نشوند، كمیته 

شده و  به تعداد موجود كفایتاند به سه نفر نرسید، كرده كه امتیاز الزم را كسب دد، اگر در مرحله دوم نیز تعداد افرادیمنتخب تکمیل گر

 گردد.م میاعال رئیس دستگاه اجراییبه  منتخب افراد فهرست

 فلوچارت فرآيند انتخاب مجري -9

 دهد.گذاری را نشان میهای سرمایهها و پروژه، فلوچارت فرآیند انتخاب مجریان طرح(1)شکل شماره 
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  6 از 6صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 فلوچارت انتخاب مجری -1شکل 

 شروع

بررسي مجدد جهت افزودن افراد 

صالحیت به فهرست صاحب  

 

  فهرست شده بهاخذ اعالم آمادگي افراد اضافه

کرده اعالم آمادگي افرادارزيابي   

 

منتخب افراد فهرستتکمیل   

 

 بلی

 خیر

ريپیشنهاد مجتشکیل کمیته   

 

 تعیین سطح پروژه

 

ا تهیه فهرست افراد داراي صالحیت ب

هاتوجه به سوابق آن  

 

کرده يادگآماعالم  افرادارزيابي   

 

ط منتخب توس پیشنهاد فرد يا افراد

رئیس دستگاه اجراييکمیته به   

 

موفق به کسب  فرد،آيا سه 

اندحداقل امتیاز الزم شده  

  داراي صالحیتاخذ اعالم آمادگي افراد 


