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 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
  21157/94  :شماره
 20/02/1394 :تاريخ

  

 1394الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال  دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق: موضوع

  
هـاي   نداردهاي اجرايي طرحنامه استا آيين) 6(قانون برنامه و بودجه و ماده ) 23(به استناد ماده 

شـماره   موضـوع تصـويبنامه  (رايي كشور فني و اج و در چارچوب نظام 1352مصوب سال عمراني 
ده ازدو، دسـتورالعمل پيوسـت در   )هيأت محترم وزيران 20/4/1385هـ مورخ 33497ت/42339
است، از نوع گروه دوم    عالي فني رسيده تصويب شوراي ميمه كه مباني آن بههمراه هفت ض صفحه به

ظـارت كارگـاهي مشـاوران، ابـالغ     الزحمه خـدمات ن   براي انتخاب عوامل و تعيين حق) االجرا الزم(
چنـين خـدمات از    شـوند و هـم   شود تا در قراردادهايي كه پس از تاريخ اين بخشنامه منعقد مي مي

  .مورد اجرا گذاشته شود بعد قراردادهاي منعقد شده به به 1/1/94تاريخ 
نامـه   آئـين ) 7(مـاده  ) 2(مطابق بـا بنـد    2هاي ابالغي از نوع گروه  شود دستورالعمل يادآور مي

طور كلي و براي موارد عـادي   هايي است كه به هاي عمراني، دستورالعمل استانداردهاي اجرايي طرح
واننـد  ت شود و برحسب مورد كارفرمايان و مهندسان مشاور و پيمانكاران و عوامل ديگر مـي  تهيه مي

به تشخيص خود مفاد دستورالعمل يا ضوابط يا معيارهاي آن را با توجه به كـار مـوردنظر و در حـد    
  قابل قبولي كه در دستورالعمل تعيـين شـده تغييـر داده و آن را بـا شـرايط خـاص كـار مـوردنظر         

  .تطبيق دهند
مات مطالعـات  به مشاوري كه خد) شامل نظارت عاليه و كارگاهي(واگذاري خدمات مرحله سوم 

طراحي همان پروژه را انجام نداده باشد، صـرفاً پـس از تأييـد بـاالترين مقـام دسـتگاه اجرايـي        
  .پذير است امكان
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  هدف و دامنه كاربرد
  است كه بين مهندس مشاور) 6- 1بند (الزحمه قرارداد خدمات نظارت كارگاهي  اين دستورالعمل براي تعيين حق

با توافق ) 8- 1بند (گردد، قرارداد عوامل نظارت كارگاهي  يادآور مي. شود منعقد مي) 1- 1بند (و كارفرما ) 2- 1بند (
  .شود هارچوب قانون كار و ضوابط آن منعقد ميمهندس مشاور و عوامل يادشده، در چ

  تعاريف. 1
  :باشند هاي مورد استفاده در اين دستورالعمل داراي تعاريف زير مي واژه

  كارفرما 1-1
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  پنجمقانون برنامه ) 222( ماده هاي موضوع دستگاه تمامي
  .ايران

  مهندس مشاور . 1-2
تعيين شده در اسناد و  هاي و مسئوليتار در چارچوب اختيارات كه براي نظارت بر اجراي كص حقوقي است شخ
از ، و همچنين قرارداد نظارت و ضمائم آن) م به پيمانضشامل موافقتنامه، شرايط عمومي و مدارك من( پيمان كمدار

  .شود ار معرفي ميكارفرما به پيمانكسوي 
بوده و هاي مربوط  نامه آيينضوابط و ار طبقكبراي نظارت بر اجراي  شخص حقيقي استفاده ازضوابط مربوط به  :تبصره

  .باشد مفاد اين بخشنامه براي آن قابل استفاده نمي
  قرارداد نظارت. 1-3

موضوع (ارفرما و مهندس مشاور براي انجام خدمات نظارت براساس شرح خدمات معين كه بين كاست متني حقوقي 
  . گردد امضا و مبادله مي 29/4/1379مورخ  842/105- 2460/54طابق با پيوست بخشنامه شماره و م) 2بند 

  نظارت. 1-4
توسط نظارت و در چارچوب قرارداد  )2موضوع بند (ق شرح خدمات معين، ه طبكمجموعه خدمات و اقداماتي است 

  .گيرد مهندس مشاور انجام مي
  ماهانه الزحمه كل حق. 1-5

و با  قرارداد نظارتطبق مفاد و تجهيزات استفاده شده ارگاهي كه به ازاي انجام خدمات نظارت كاست  مبلغ ماهانهكل 
  .گردد رعايت مقررات مربوط، براساس اين دستورالعمل تعيين و به مهندس مشاور پرداخت مي

  نظارت كارگاهي. 1-6
اني دفتر مركزي، حين اجراي عمليات، مجموعه خدمات و اقداماتي است كه توسط عوامل نظارت كارگاهي با پشتيب

  .گيرد انجام مي )كارگاه(در محل اجراي پروژه طبق شرح خدمات مربوط، 
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  نظارت عاليه. 1-7
مجموعه خدمات و اقداماتي است كه توسط عوامل مهندس مشاور، حين اجراي عمليات پـروژه، طبـق شـرح خـدمات     

  .اين دستورالعمل، به عنوان راهنما ارائه شده است "1"ضميمه شماره شرح خدمات يادشده در . گيرد مربوط، انجام مي
  الزحمه مربوط به خدمات نظارت عاليه، خارج از متن اين بخشنامه بوده و طبق ضوابط مربوط تعيين قرارداد و حق :يادآوري
  .گردد مي

  ارگاهيكعوامل نظارت . 1-8
تعيين شده و داراي قرارداد با مهندس مشاور زير يحات و توض 3ه طبق ضوابط بند كافراد واجد شرايطي هستند 

  :باشند مي
  سرناظر.1- 1-8

با مدرك دانشگاهي در يكي با عنوان سرناظر، مصداق دارد، تعيين يك نفر  زيرهايي كه حداقل يكي از موارد  در پروژه
اي انجام هماهنگي بين دفتر سال سابقه كار، بر 10هاي مهندسي با حداقل درجه تحصيلي كارشناسي و حداقل  از رشته

  :اه اجرايي و كارفرما، الزامي استمركزي مشاور، كارگ
بوده و مبلغ ساليانه پيمان آنها پنجاه هايي كه بنا به تشخيص كارفرما داراي طراحي و اجراي پيچيده  در پروژه .1-1- 1-8

  .ميليارد ريال و باالتر باشد
نظارت كارگاهي چند پروژه را در قالب يك قرارداد نظارت ، ندرصورتي كه مهندس مشاور در يك زما .1-2- 1-8

  .دار باشد عهده
در هر . انجام وظيفه نمايدروز در دفتر مركزي  10روز در كارگاه و حداقل  10بايد ماهانه حداقل  "سرناظر":  1تذكر

  .باشد مي 7ميزان ساعات كاري ماهانه سرناظر براي يك پروژه منطبق با بند صورت 
در مورد سرناظر، فقط به مدت كاركرد ايشان در محل كارگاه قابل  1- 4اي موضوع بند  ضريب منطقه :2تذكر

  .باشد مي اعمال
بايد  1- 3و سرپرست دستگاه نظارت كارگاهي، موضوع بند  1- 8- 1، سرناظر ، موضوع بند  1396از ابتداي سال : 3تذكر 

ارگاهي براي ارائه خدمات نظارت ك را مورد نظارت موضوع كارهاي الزامي ضوابط نظام فني و اجرايي مرتبط با  دوره
 .ابالغ خواهد شد ريزي سازمان مديريت و برنامهدستورالعمل از سوي يك ها طي  مشخصات اين دوره. گذارنده باشند

  
  ناظر  مهندس.2- 1-8

يلي كارشناسي و هاي مهندسي با درجه تحص داراي مدرك دانشگاهي در يكي از رشتهشود كه  به فردي گفته مي
 .سال سابقه كار است 3حداقل 

 
  

  
 



 12از  3صفحه   بخشنامه به دستگاههاي اجرايي و مشاوران

  20/2/94مورخ   21157/94پيوست بخشنامه شماره 
 

WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       fanni@nezamfanni.ir  نشاني الكترونيك:  

 

  كمك ناظر. 3- 1-8
باشد كه زير نظر سرناظر يا مهندس  سال سابقه كار مي 7سال يا كاردان فني با حداقل  3مهندس با سابقه كار كمتر از 

  .پردازد ناظر به امر نظارت مي
  كاردان فني. 4- 1-8

 .سال سابقه كار است 3و حداقل  فردي است كه داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم

  بردار نقشه .5- 1-8
سال  3در صورتي كه مدرك تحصيلي فوق ديپلم باشد . باشد داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم ميفردي است كه 

  .شود بردار افزوده مي به سابقه كار نقشه
  تكنسين .6- 1-8

 .باشد ميحداقل درجه تحصيلي ديپلم فردي با 

  )B(ا الزحمه مبن حق. 1-9
الزحمه ماهانه عوامل نظارت كارگاهي بدون اعمال ضرايب است كه برحسب طبقه شغلي و سابقه كار هر يك از  حق

  .است ارائه شده 5، در ضميمه شماره 1394الزحمه مبنا براي سال جدول حق. شود عوامل، مقادير آن تعيين مي
  سابقه. 1-10

دستورالعمل محاسـبه يـا تعيـين      طبق ضوابط اين است كه ) حسب سالبر(كارگاهي  نظارت عوامل  تجربه  زماني  شاخص
  .شود مي 

  مبلغ ساليانه پيمان.11 -1
  .باشد مي) بر حسب سال(مبلغ ساليانه پيمان، نسبت مبلغ اوليه به مدت اوليه پيمان 

  ساعات كار عادي. 12 -1

اين  .باشد مي) 22بامداد الي  6از ساعت (ساعت و بيست دقيقه كار روز  7مدت برابر با ساعات كار موظف است كه 

تواند متغير باشد  مدت در طول روزهاي هفته، درصورت توافق با كارفرما و منطبق با زمان انجام عمليات اجرايي، مي

موضوع (وط الزحمه مازاد سقف ساعات كار عادي ماهانه، طبق ضوابط مرب بوده و حق 7بند  ولي سقف ماهانه آن، طبق

  .گردد به ميمحاس) 8بند 

  وظايف. 2
شرح عمومي خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل كار براي طرحهاي غير "مهندس مشاور موظف است طبق مفاد 

  باشد،  كه جزء الينفك قرارداد نظارت مي "11/3/1379مورخ  1295/102- 977/54صنعتي، موضوع بخشنامه شماره 
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العمل، ارائه  اين دستور  1به نظارت كارگاهي، در ضميمه شماره  اهم وظايف مربوط(خدمات نظارت را انجام دهد 
  ). است شده

  .گردد تأكيد مي نظارت عاليه و كارگاهيواحدهاي انجام دهنده خدمات  عدم تفكيكدر هر صورت بر : تذكر

  عوامل. 3
نوع و حجم كار طبق  عوامل مورد نياز نظارت كارگاهي از نظر درجه و رشته تحصيلي، سابقه كار و تعداد به تناسب

چنانچه حين . شود با رعايت موارد زير تعيين مي و ضوابط اين دستورالعمل براساس توافق كارفرما  و مهندس مشاور
با اعالم كارفرما يا مهندس مشاور براي تعيين تعداد و  ،انجام خدمات، تغيير كمي يا كيفي عوامل ياد شده ضروري باشد

  .افق مجدد بعمل خواهد آمدتركيب جديد آنها بررسي و تو
. دار مسئوليت سرپرستي عوامل باشد ، بايد يك نفر عهده)دو نفر شاملحداقل ( در هر گروه كاري نظارت كارگاهي.3-1

همچنين اگر چند گروه كاري نظارت در يك كارگاه وجود داشته باشد، تعيين يك نفر سرپرست به عنوان مسئول كار 
  .، الزامي استتمامي عوامل نظارت در كارگاه

  .گردند تعيين مي هاي مورد نياز پروژه، تخصصارگاهي برحسب حجم عمليات اجرايي و كعوامل نظارت .3-2
 و قرارداد نظارت، بنا به پيشنهاد مهندس مشاور كمهندس ناظر براي چند پروژه و در قالب ي كاستفاده از خدمات ي.3-3

يفيت نظارت كاي به  ردنظر توانايي الزم را دارا بوده و اين امر لطمهمو ناظره مهندس ك، مشروط بر اينكارفرماتاييد 
  .وارد نسازد، بالمانع است

وقت  كاردان فني يا تكنسين بصورت تماممشروط بر آنكه يك كمك ناظر يا وقت  پاره خدمات مهندس ناظراستفاده از .3-4
منظور از نظارت  .بالمانع است كارفرماتاييد اور و برحسب نياز پروژه و با پيشنهاد مهندس مشدر كارگاه مستقر گردد، 

گيري از خدمات مهندس ناظر، بدون الزام به حضور دائمي وي در كارگاه و با تاكيد بر حضور وي  وقت بهره پاره
  .هنگام اجراي فعاليتهاي اصلي پروژه است به

هـايي كـه    و در كارگاهدرصد كادر نظارت  20حداكثر  نفر باشد، 5هايي كه تعداد عوامل آنها برابر يا بيش از  در كارگاه .3-5
  .ناظر انتخاب شود  عنوان كمك هتواند ب مينفر باشد، حداكثر يك نفر  4تعداد عوامل آنها برابر يا كمتر از 

  توانايي فني و اجرايي .3-6
ي آموزشـي ضـمن   هـا  ، دورهعوامل نظارت بايد ضمن دارا بودن شرايط مناسب از نظر درجه تحصيلي، رشته تحصـيلي 

  .براي كار در شرايط كارگاه موردنظر را نيز دارا باشند) از جمله توانايي جسماني(هاي الزم  كار، توانايي خدمت و سابقه
درجـه  . عوامل نظارت كارگاهي برحسب طبقه شـغلي مربـوط، بايـد داراي گـواهي درجـه تحصـيلي الزم باشـند        .3-6-1

، ديپلم دبيرستان، هنرستان فني يا سطوح آموزشي همتراز )تكنسين(قه شغلي ترين طب تحصيلي قابل قبول براي پايين
بـراي  . گـروه فنـي و مهندسـي اسـت     "رشته تحصيلي مورد قبول براي درجـه كارشناسـي و بـاالتر صـرفا    . باشد مي

  .، گرايش در رشته تحصيلي نيز بايد مالك انتخاب باشد1-3هاي موضوع بند  پروژه
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  گواهي) copy(و ارائه روگرفت . شته تحصيلي افراد بايد توسط مراجع ذيصالح صادر شده باشدگواهي درجه و ر .3-6-2
  .، الزامي استتوسط كارفرما تحصيلي و مطابقت با نسخه اصل آن

  سابقه.3-7

سابقه افـراد بـا درجـه    . است ي دوره كارشناسيتحصيلال تاريخ فارغ) مهندس(كار كارشناس  مبناي محاسبه سابقه .3-7-1

هـاي مهندسـي بـه ترتيـب معـادل سـابقه كـار كارشـناس          حصيلي كارشناسي ارشد و يا دكترا در هر يك از رشـته ت

  .سال است 4و يا  2به اضافه ) مهندس(

بردار و تكنسين براساس ارائه گواهي معتبر انجام كار، پس از فراغت از تحصيل،  سابقه كار كاردان فني، نقشه .2- 3-7

  .گردد محاسبه مي

حتي اگر اين موضوع چنانچه عوامل نظارت كارگاهي موفق به اخذ مدرك تحصيلي باالتر در رشته ذيربط شوند،  .3- 3-7

  .شود تمام سنوات سابقه كار قبلي با مدرك تحصيلي جديد محاسبه ميباشد،  در طول اجراي پروژه

ب يك دوم در محاسبه سابقه كار براي مهندسان، گواهي كار يا كارآموزي در دوران تحصيل دانشگاهي با ضري :تبصره

  .گردد منظور مي

اي مرتبط با خدمات نظارت كارگاهي عوامل كه از طريق مراجع  هاي آموزش فني و حرفه  با ارائه گواهينامه .4- 3-7

ها، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت آموزش و پرورش صادر يا تاييد شده باشند،  ذيصالح دولتي از قبيل دانشگاه

  .شود سال تجربه به سابقه عوامل ياد شده اضافه مي 2هاي آموزشي ياد شده و حداكثر معادل  سب با مدت دورهمتنا

  .هاي نظام فني و اجرايي شامل اين بند نخواهند شد دوره: تذكر

اهي سال در امر نظارت كارگ 3با سابقه كار كمتر از ) با حداقل درجه تحصيلي كارشناسي(استفاده از مهندس  .5- 3-7

  .باشد مجاز مي "كمك ناظر"به عنوان  صرفاً

اند، در صورت نياز و با مسئوليت مهندس  بندي نشده طبقه در اين دستورالعملار نظارت داشته و كه سابقه كافرادي .3-8

نظارت مل درصد عوا 20ثر كحدا. گيرند قرار مي مورد توافق مشاور و كارفرما، ار، در طبقه شغليكمشاور و با توجه به سابقه 
نفر، مجاز  5هاي با تعداد عوامل كمتر از  و بنابراين استفاده از عوامل مشمول اين بند براي كارگاه باشد مشمول اين بند مي

مدارك تحصيلي  هاي سنوات گذشته نظارت كارگاهي مشاوران، استفاده از عوامل داراي همچنين پيرو  بخشنامه .باشد نمي
  .باشد مينمجاز  3901از ابتداي سال  زير ديپلم،
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همين منظور، در صورت عدم حضور به . در طي دوره اجراي پروژه، نبايد در انجام مسئوليت نظارت خللي وارد شود  .3-9

يك از عوامل نظارت، مهندس مشاور موظف به جايگزين كردن عامل متناظر با طبقه شغلي مربوط، در كارگاه هر
  .باشد مي

نفر باشد، در صورتي  3، تعداد عوامل نظارت كارگاهي برابر يا بيش از 3ا توجه به شرايط بند هايي كه ب در كارگاه :تبصره

در محل كارگاه حضور نداشته  به طور موقتكه يكي از عوامل به خاطر داليل موجهي مانند مرخصي و يا ماموريت، 
تواند توسط  ت شخص يادشده ميوظايف نظارباشد، مشروط به آنكه در انجام مسئوليت نظارت خللي وارد نگردد، 

تعداد كل  سوم  يكدر هر صورت عدم حضور موقت عوامل، بيش از . شود ساير عوامل مستقر در كارگاه پوشش داده
  .باشد مجاز نميعوامل نظارت در هر كارگاه، 

  الزحمه ماهانه عوامل نظارت حق. 4
الزحمه مبنا  از حاصل ضرب حق) 7موضوع بند (نه الزحمه ماهانه عوامل نظارت كارگاهي بابت كاركرد عادي ماها حق

)B ( در ضرايب  9- 1موضوع بند ،n  تاn هاي شوند، مطابق رابطه كه در صورت شمول بصورت ماهانه اعمال مي 
  :آيد زير بدست مي
  )Si(ام  iالزحمه ماهانه فرد  حقBixnxnxnxnxnxnxnxn="1"رابطه 

  )So(الزحمه ماهانه تمامي عوامل  حق =ها Siمجموع                                   "2"رابطه 

  
 .باشد از عدد يك تا تعداد كل عوامل نظارت كارگاهي پروژه مي iهاي فوق،  كه در رابطه

  

فـرض   يـك  عـدد درصورت عدم احراز شرايط الزم براي تعيين هر يك از ضرايب يادشده، مقدار آن ضريب برابر بـا  : تذكر
  .شود مي

  

 (n) اي ضريب منطقه.4-1

نقشه "با عنوان پيوست اين بخشنامه  7از ضميمه شماره اي با توجه به محل اجراي كار، با استفاده  منطقه ضريب
  . آيد به دست مي "نظارت كارگاهيالزحمه خدمات  حقاي  يب منطقهاضرپراكنش 

  

چنانچـه تغييـري در تقسـيمات كشـوري ايجـاد شـود ضـريب        . دهد نميها مقدار ضرايب را تغيير  تغيير نام بخش. 4-1-1
  .باشد اي قبل از تغيير، مالك عمل مي منطقه
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كه در بيش از يك بخش واقع  يهاي الزحمه عوامل نظارت كارگاهي در پروژه اي به حق براي اعمال ضريب منطقه. 4-1-2
  .شود بخش محاسبه مياند، اين ضريب به تناسب طول مسير واقع شده در هر  شده

 (n)كار ضريب ويژگي .4-2

 .گردد اعمال مي مبناي عواملالزحمه  حقتعيين و به  كاراشاره شده در جدول زير، ضريب ويژگي  موضوعاتبا توجه به 

در صورتي كه در يك قرارداد يا در يك پروژه، چند موضوع كاري وجود داشته باشد، ضريب هر موضوع به طور 

كارهايي كه در موارد زير به آنها اشاره نشده است، با ارائه در صورت نياز و براي  .شود يك بار اعمال مي جداگانه و فقط

تا  شود مي فني منعكس عالي به شوراي ، موضوع از طريق كارفرماضريب پيشنهادي مشخص و گزارش توجيهي الزم

  .گيردقرار گرفت، مالك عمل قرارتاييد چنانچه مورد 

  1جدول شماره                                            

  ضريب ويژگي  موضوع كار  كد

4 -2 -1  

آب، بـرق   ،گاز(، شبكه )آب، نفت، گاز، برق و مخابرات(بزرگ، خطوط انتقال راه و راه آهن، سدهاي 
هـاي   هـاي سـطحي، شـبكه    ، شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب، شبكه جمع آوري آب)و مخابرات
و تاسيسـات مربـوط، تاسيسـات پااليشـگاهي و      ، معـادن زيرزمينـي، پـل، تونـل    زهكشـي آبياري و 

و  هـاي زيرزمينـي   سازي، مهندسـي و سـاماندهي رودخانـه و مـوج شـكن، سـازه       پتروشيمي، ساحل
 أسيسات مربوطهاي زيرزميني مترو با ت ايستگاه

25/1  

  20/1 هاي مخابراتي و اسكلهروباز، سيلوها، برج معادن  4-2-2

4 -2 -3  
متر از سطح زمين در صورتي كه مشـمول   30ها، باند فرودگاه و ساختمانهاي با ارتفاع باالي  نيروگاه

 باشد1-1-8-1شرايط تعريف شده در بند
10/1  

  
اين ضريب فقط به  ،)آب، برق و مخابرات ،گاز(شبكه و ) ، برق و مخابراتآب، نفت، گاز( در كارهاي خطوط انتقال :تذكر

چنانچه عوامل ناظر  .گيرد نمايند، تعلق مي ي كه بصورت خطي در بخش انتقال و شبكه ارائه خدمات ميالزحمه عوامل حق
كنند، منفك باشند، اين ضريب به  هاي خطي پروژه نظارت مي از عواملي كه بر بخش هاي غير خطي كامالً بر بخش

  .گيرد پروژه تعلق نمي... ها و تهاي تقويت فشار و پس الزحمه عوامل بخش غير خطي، مانند بخش ايستگاه حق
  

   (n)ضريب خدمات توام.4-3
تخصص يا  رشته يا موضوع كار مورد نظارت،ضريب خدمات توام در مورد مهندس ناظر يا سرناظر كه در بيش از يك 

اعمال  10/1تجربه داشته باشد و بر اين اساس در كارهاي مختلف به صورت توام، ارائه خدمات نمايد به ميزان 
بي، فرد ديگري در هاي جن و براي تخصص مشروط براينكه لزوم انجام خدمات توام مورد تاييد كارفرما بودهشود،  يم

  .بيني نشده باشد كادر نظارت پيش
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  (n)ضريب تخصص ويژه.4-4

با هاي ويژه يا تجربيات خاص نياز است به شرط ارائه گواهي مهارت يا سابقه كار مربوط،  در مواردي كه به تخصص
  .شود الزحمه عامل نظارت كارگاهي مربوط اعمال مي به حق 20/1 توافق مشاور  و كارفرما ضريب

  

 (n) ضريب سرپرستي.4-5

به سرناظر يا مهندس ناظري كه مسئوليت سرپرستي عوامل نظارت در كارگاه را بر عهده دارد، درصورتيكه كادر تحت 
 20/1نفر ضريب  10و براي باالتر از  15/1نفر ضريب  10و تا  5، بيش از 10/1نفر باشد ضريب  5سرپرستي وي تا 

  .گيرد تعلق مي
ه بررسي و در صورت در صورتيكه يك كارگاه شامل چند گروه نظارت باشد، مفاد اين بند بطور جداگانه براي هر گرو :تذكر

  .شود شمول اعمال مي
 (n) ضريب توانايي كار با رايانه.4-6

كارگاهي از  منظور، توان استفاده از رايانه براي انجام كارهاي(رايانه و نرم افزارهاي مهندسي  درصورت توانايي كار با
هاي ماهانه، نمودارها و  ها، برنامه زمانبندي، گزارش ها و تعديل هاي كارگاهي، تهيه صورت وضعيت قبيل تهيه نقشه

، در دوران خدمات و تاييد كارفرما ندس مشاوربا گواهي مه  10/1، ضريب )اينترنت و غيره هاي موردي، شبكه گزارش
  .دشو هر يك از عوامل نظارت كارگاهي، اعمال مي

 (n) ضريب ماندگاري.4-7

الزحمه از ابتداي  ، حقيا يك قرارداد در صورت حضور مستمر هر يك از عوامل نظارت در كارگاه در قالب يك پروژه
  .يابد افزايش مي 1- 7- 4ندگاري به شرح بند سال دوم و پس از آن با ضريبي متناسب با زمان ما

  

  .باشد مي 15/1و از ابتداي سال چهارم به بعد  10/1سوم،  ، ابتداي سال05/1ضريب ماندگاري از ابتداي سال دوم،  .1- 4-7
، مشاور در بيش از يـك كارگـاه نظـارت دارد، ايـن     يك پروژه ي كه بنا بر مقتضيات اجرايينظارتدر قراردادهاي  .4-7-2

  .ها در ارتباط با اعمال ضريب ماندگاري، حكم واحد را دارند كارگاه
  )n(ضريب آموزش . 4-8

) 3(اي ضوابط نظام فني و اجرايي ابالغي اين سازمان، موضوع تذكر ه دوره كهعوامل نظارت كارگاهي الزحمه  به حق
ها و  جزئيات دوره .شود اعمال مي 10/1 ضريبمورد نظارت را گذرانده باشند،  كار اموضوعمرتبط بو ) 1- 8- 1(ذيل بند 

 .شود تصريح مي) 1- 8- 1(ذيل بند ) 3(نحوه اعمال ضريب در دستورالعمل موضوع تذكر 

  
  هاي باالسري هزينه. 5

درصـد   130معـادل  ) عمرانـي (اي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي هاي باالسري عوامل نظارت كارگاهي در طرح هزينه
 2ها شامل موارد مشروح در ضميمه شـماره   اين هزينه. باشد س از اعمال ضرايب مربوط ميالزحمه مبناي عوامل پ حق
  . است
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  :گردد باالسري بصورت زير محاسبه ميضريب و  nتا  nضرايب با احتساب  مشاورالزحمه  حق :تذكر
 S =FxSo                                           "3"رابطه 

  :كه در آن
  So باشد مي 4در بند  "2"ابطه ر حاصل.  

F باشد مي 30/2اي برابر  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ضريب باالسري كه در طرح. 
  

شـده   منعقد 16/7/85كه قرارداد آنها بعد از تاريخ  )اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي به غير از طرح(هاي ديگر  در طرح: 1تبصره
 .باشد مي 66/2 برابر با Fضريب ،باشد

  
  محل كار و سكونت. 6

عوامل نظارت كارگاهي را در كارگاه يا خارج از كارگاه بسته به مورد، به  دفتر كار، محل سكونت و غذايكارفرما، 

ضمن ، "فهرست رديفهاي تجهيز و برچيدن كارگاه"هاي بهاي پايه با عنوان  هاي ياد شده در فهرست استناد رديف

، در حد متعارف، با هزينه آنكل يا در مورد پرداخت نمايد  ميتجهيز  وتامين ، 3- 6ح در بند هاي مشرو هزينهپرداخت 

  .كند مهندس مشاور توافق مي

شان نيز فراهم  ونت اصليكان آمد و شد مستمر آنها به محل سكه امكارگاهي كدر مورد  آن دسته از عوامل نظارت . 6-1

ان در مورد هزينه آمد و شد آنها با مهندس مشاور كجاي هزينه اس به ،تواند درصورت رضايت عوامل ارفرما ميكاست 

  . توافق و پرداخت نمايد

هاي تهيه ميزكار،  دفاتر كار و محل سكونت عوامل نظارت كارگاهي در حد متعارف، شامل هزينه هزينه تجهيز.6-2

عهده  مخابراتي و مانند آن، به ،اي صندلي، كمد، وسايل خواب، وسايل گرمايش و سرمايش ساختمان، تجهيزات رايانه

  .است كارفرما

از دفاتر كار و محل سكونت عوامل نظارت كارگاهي در حد متعارف، شامل  نگهداري برداري و هاي بهره هزينه.6-3

هاي نظافت، مراقبت، مرمت و نگهداري، به  هاي مصرف برق، تلفن، مصرف آب، گاز، سوخت و همچنين هزينه هزينه

  .هزينه ماهانه تلفن محل سكونت عوامل نظارت از اين قاعده مستثني است .ا استعهده كارفرم

چنانچه دفاتر كار و محل سكونت عوامل نظارت كارگاهي، به صورت اجاره توسط مهندس مشاور تامين و تجهيز شود،  .6-4

ها  هداري ساختمانبرداري و نگ هرههاي ب ها و هزينه هاي مربوط به استهالك تجهيزات ساختمان ها بعالوه هزينه اين هزينه

شود كه هنگام تعيين اجاره  يادآور مي. با تعيين اجاره ماهانه، مشخص و توافق خواهد شد  ،)3- 6و  2- 6 موضوع بندهاي(
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 .شوند مانند بيمه و ماليات، درنظر گرفته هاي جنبي يادشده، بايد كسور قانوني قرارداد  محل و هزينه

ن محل كارگاه و دفتر مركزي مهندس مشاور براي سرناظر و همچنين بين محل كارگاه و هزينه آمد و شد بي .6-5

دهند، بر اساس مدارك مثبته كه  ارائه مي) اقماري(اي  سكونت دائم براي عواملي كه خدمات خود را بصورت دوره

  .گردد دهد، توسط كارفرما به مهندس مشاور پرداخت مي مهندس مشاور ارائه مي
  

  ساعات كار عادي ماهانه .7       

عوامل نظارت كارگاهي از حاصل ضرب تعداد روزهاي غير تعطيل  )ساعات كار موظف( ميزان ساعات كار عادي ماهانه

ضربدر } )جمعه و تعطيالت رسمي(منهاي تعداد روزهاي تعطيل ماه ) روز 29يا  31،30(كل تعداد روزهاي ماه {ماه 

براي نمونه، محاسبه ساعات كار عادي ماهانه براي . شود ر جداگانه محاسبه ميهاي هر سال بطو براي ماه 33/7عدد 

  .ارائه شده است 3در ضميمه شماره  1394سال 

عوامل هر يك از الزحمه ماهانه  صورتي كه كار انجام شده در هر ماه مطابق با ساعات كار عادي ماهانه باشد، حقدر .7-1

  .گردد ه مي، بطور كامل محاسب)Si(نظارت كارگاهي 

الزحمه  در صورتي كه ساعات كار انجام شده ماهانه، كمتر از مقادير متناظر با ساعات كار عادي ماهانه باشد، حق .7-2

  . شود ماهانه عوامل نظارت كارگاهي، به نسبت ساعات كار انجام شده محاسبه مي

براي محاسبه . باشد در هر ماه مي كاري افهساعات اضساعات كار مازاد بر ساعات كار عادي ماهانه، به عنوان   .7-3

  .شود ، عمل مي8مطابق با بند  كاري عوامل، الزحمه اضافه حق

التفـاوت   بامداد، انجام شود، مابـه  6شب تا  22هاي  طول ساعتدرصورتي كه قسمتي از ساعات كار عادي ماهانه، در . 7-4

  :گردد تعيين مي "4"فاده از رابطه با است) Sd( كاري با احتساب باالسري مربوط شبالزحمه  حق

  =× F×Si002/0 Sd×)ساعات كار در شب(                                   "4"رابطه 

  :كه در آن

Si باشد مي 4در بند  "1"رابطه  حاصل.  

      F الزم است تا مفاد تبصـره  ها در ساير طرح .باشد مي 30/2اي برابر  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ضريب باالسري كه در طرح ،

  .گردد نيز رعايت 5ذيل بند 
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اين بخشنامه  تپيوس 6در ضميمه شماره  كاري عوامل نظارت كارگاهي كاري و شب اضافه الزحمه ماهانه، حق راهنماي محاسبه.7-5

  .است ارائه شده
  

  ساعات عادي ماهانه اضافه بركارهاي . 8
 الزحمه حقساعات عادي ماهانه مورد تاييد كارفرما باشد، در اين صورت  اضافه برچنانچه لزوم و انجام كارهاي 

  زير تعيين  رعايت بندهاي كارگاهي با براي هريك از عوامل نظارت) مربوطبااحتساب باالسري (كارها   گونه اين
  : گردد مي

  :گردد تعيين مي "5"با استفاده از رابطه ) Sa( اضافه كاري با احتساب باالسري مربوط الزحمه حق. 8-1
  =F×Si× 0077/0 Sa×)كاري ساعات اضافه(                                  "5"رابطه    

  :گردد تعيين مي "6"با استفاده از رابطه ) Se( كاري با احتساب باالسري مربوط كاري در شب اضافهالزحمه  حق. 8-2
 =× F×Si×0096/0Se)شبكاري در  ساعات اضافه(                        "6"رابطه 

  :"6"و  "5"هاي  در رابطه
  Si باشد مي "1"حاصل رابطه.  
        F 4/1اي معادل  هاي سرمايه ضريب مربوط به باالسري در اضافه كاري است كه در طرح هاي تملك دارايي 

  . باشد مي
منعقـد   16/7/85قرارداد آنها بعد از تـاريخ  كه ) اي سرمايههاي  هاي تملك دارايي به غير از طرح(هاي ديگر  در طرح: تبصره

  .باشد مي 62/1 برابر با 2Fضريب ،شده باشد
  خودرو. 9

براي انجام خدمات نظارت كارگاهي ) اتومبيل(استفاده از خودرو نياز به  پراكندگي كارگاهبه دليل  در كارهايي كه
با احتساب ) شود ه توسط مهندس مشاور تامين ميك(مورد نياز كارگاه  يتعداد، نوع و هزينه خودرو ،ضرورت داشته باشد

تعيين  ،و مهندس مشاور برداري آن، با توافق كارفرما  ، كسور قانوني قراردادي، استهالك و هزينه بهرهخودروقيمت 
در رو به منظور برآورد هزينه ماهانه خود. توان تعداد و نوع خودرو را با توافق مجدد تغيير داد بنا به ضرورت مي. گردد مي

گردد كه هزينه  مي يادآور. است اين دستورالعمل ارائه شده 4راهنما، ضميمه شماره و به عنوان ساعات عادي ماهانه 
  .گردد تعيين مي و مهندس مشاور كارفرما اضافه كار خودرو نيز با توافق 

  ها و تجهيزات نقشه برداري دستگاه. 10
هاي ترازياب و متعلقات مربوط  شامل تئودوليت، دوربين برداري نقشهتجهيزات متعارف مهندس مشاور موظف است  .1- 10

در نظر ) 5بند (گونه تجهيزات در باالسري  هزينه اين. و مانند آن را براي انجام خدمات نظارت در اختيار داشته باشد
  .گيرد است و بنابراين پرداخت ديگري به اين منظور صورت نمي گرفته شده

برداري به غير از موارد  زات نقشهتجهي( برداري ويژه هاي نقشه دستگاهص كارفرما استفاده از چنانچه به تشخي .2- 10
برداري در خدمات  زمان بهرهضرورت داشته باشد، هزينه ماهانه آن براساس نوع، تعداد و ) 1- 10يادشده در بند 

با توافق  ،برداري آن زينه بهرهكارگاهي با احتساب قيمت دستگاه، كسور قانوني قراردادي، استهالك و هنظارت 
 .گرددمشاور و كارفرما، تعيين مي
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  ماهانه الزحمه كل روش محاسبه و پرداخت حق. 11
شود، با تاييد  كه توسط مهندس مشاور، از حاصل جمع موارد زير تهيه مي "ماهانه كل الزحمه حق"صورتحساب 

التفاوت  ، مابه)9بند (، هزينه خودرو )5بند ( "3"رابطه  حاصل: گردد كارفرما در پايان هر ماه به مشاور پرداخت مي
هزينه ، )8در بند  "6"و  "5"هاي  حاصل رابطه(ات عادي هزينه كارهاي خارج از ساع ،)"4"حاصل رابطه (كاري  شب

  )6بند ( ونت و غذاكار، سكهاي محل  ، هزينه)10بند (برداري  نقشه ويژه ها و تجهيزات دستگاه
 پاداش. 12

اي  به مهندسان مشاوري كه خدمات شايسته ساخت و ساز در كشور،هاي  يفيت خدمات نظارت طرحكظور ارتقاي به من
كه  گردد پرداخت مي، پاداش ساالنه "7"حاصل از رابطه مقدار ميزان حداكثر تا ه نمايند، در اسفند ماه هر سال به ارائ

كارگاهي و بنا بر تشخيص خود، از محل پاداش مهندس مشاور نيز برحسب نقش و ميزان فعاليت عوامل نظارت 
  .نمايد دريافتي، مبالغي را به عوامل ياد شده پرداخت مي

  

  الزحمه ماهانه تمامي عوامل در هر سال متوسط حق                                                               ="7"رابطه 
  

  .باشد مي "2"حاصل رابطه  Soكه در آن  
  :عبارتند ازكه بايد بصورت توأم برقرار باشند،  هاي خدمات شايسته شاخص  
  .با برنامه زماني و مدت پيمان )بدون احتساب تأخيرات خارج از قصور مشاور( انطباق پيشرفت فيزيكي پروژه .1- 12
  .سازي در اجراي پروژه ها و  بهينه انطباق اجرا با مشخصات فني و نقشه .2- 12
هاي  مستندات مربوط به نظارت بر صحت تهيه نقشه از جملهموقع اسناد و مدارك پروژه،  اسب و بهمستندسازي من. 3- 12

  .ساخت توسط پيمانكار چون
  

  

  نظارتتطويل مدت قرارداد . 13
درصورت طوالني شدن مدت اجراي پروژه بر اثر قصور مهندس مشاور، كارفرما پس از رسيدگي براساس مفاد قرارداد 

اعالم ريزي  سازمان مديريت و برنامهبراي ارزشيابي و بازنگري در صالحيت مهندس مشاور به  ، موضوع رانظارت
  .دارد مي

  تعليق. 14
براي اطمينان از انجام تعهدات پيمانكار در  هاي مربوط،  در صورت تعليق عمليات اجرايي طبق ضوابط و دستورالعمل

ب با شرايط كار و كارگاه، از نظر درجه و رشته تحصيلي، سابقه دوران تعليق، عوامل مورد نياز نظارت كارگاهي، متناس
  .شود تعيين مي كار و تعداد براساس توافق كارفرما و مهندس مشاور 

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

، پس از ابالغ قرارداد، به درخواست مهندس مشاور، كارفرما ده درصد از "ي خدمات مشاورهعمومي همسان قراردادها
پرداخت، بدون كسر كسور قانوني در مقابل  الزحمه خدمات نظارت كارگاهي قرارداد را به عنوان پيش مبلغ اوليه حق

در هر ماه هنگام پرداخت  اين مبلغ،. كند سفته يا هرگونه تضمين معتبر ديگر، به مهندس مشاور پرداخت مي
  .شود ، به تناسب مدت اوليه قرارداد كسر و تضمين مهندس مشاور به همان نسبت آزاد مي"الزحمه كل ماهانه حق"

 

  هاي پرداختي در طول هر سالSoجمع 
 هاي سال كه نظارت طي آنها انجام شده تعداد ماه
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  ضمائم
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 20/2/94 مورخ   21157/94 پيوست بخشنامه شماره   1ضميمه شماره 

 عاليهاهم عناوين شرح خدمات عوامل نظارت كارگاهي و نظارت 

  

شرح عمومي خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل كار براي طرحهـاي غيـر   "مهندس مشاور موظف است طبق مفاد 

باشـد،   كه جزء الينفك قـرارداد نظـارت  مـي    "11/3/1379مورخ  1295/102-977/54صنعتي، موضوع بخشنامه شماره 

ات عوامل نظارت كارگاهي و نظارت عاليه كه به تناظر از شرح خدم اهم عناوينبا اين وجود . خدمات نظارت را انجام دهد

  :گردد است، در اين ضميمه ارائه مي بندهاي بخشنامه يادشده اخذ گرديده
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  ريزي، تعيين روش اجراي كار، كنترل پيشرفت كار   خدمات برنامه –الف 
  
صيلي بازبيني و اظهارنظر در مورد تكنولوژي اجراي كار كه در مرحله طراحي تف -1

  . و اجرايي انتخاب شده است
هـاي   هـا و فعاليـت   ژهپـرو بازبيني و اظهار نظر در مورد نحوه تفكيك طرح بـه   -2

واحدهاي خدمات مشـاوره بـر ايـن    (مختلف از نظر واگذاري به عوامل اجرايي 
كـه در مرحلـه   ) كارهاي جنبي و تكميلي، پيمانكاران و فروشندگان تجهيـزات 

 . ام شده استطراحي تفصيلي و اجرايي انج

تعيين فصل مشترك بين خدمات تفكيك شده قابـل واگـذاري بـه واحـدهاي      -3
خدمات مشاوره براي كارهـاي جنبـي و تكميلـي، پيمانكـاران و فروشـندگان      

 . تجهيزات و تعيين مسئوليت هر يك

بازبيني و اظهارنظر نسبت به برنامه زماني كلـي اجـراي طـرح كـه در مرحلـه       -4
 . تهيه شده استطراحي تفصيلي و اجرايي 

ريزي و كنترل پـروژه توسـط پيمانكـاران و     پيگيري براي ايجاد سيستم برنامه -5
 . فروشندگان تجهيزات و نظارت بر اجراي آن

وره، پيمانكـاران و  برنامه زماني تفصيلي واحدهاي خدمات مشاتاييد بررسي و  -6
فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل درگير در طرح و ايجـاد همـاهنگي بـين    

ها در چارچوب برنامه زماني كلي باتوجه بـه گـزارش مقـدماتي     هاي آن برنامه
 عوامل نظارت كارگاهي 

 آالت پيمانكاران برنامه تأمين نيروي انساني و ماشينتاييد بررسي و  -7

هـاي واحـدهاي    بنـدي گـزارش   ر ماهانه بـا جمـع  بررسي گزارش پيشرفت كا -8
خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، مقايسـه  

  ريزي، تعيين روش اجراي كار، كنترل پيشرفت كار  خدمات برنامه –الف 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
بررسي كارگاهي برنامه تفصيلي پيمانكاران در چارچوب برنامه زماني كلي و ارائـه   - 6

  نظارت عاليه  گزارش به دستگاه
  
  
  آالت  بررسي كارگاهي برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين -7
بررسي كارگاهي و مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زمـاني، تحليـل مقـدماتي     -8

هـا و ارسـال    هاي مقدماتي براي جبـران آن  علل انحراف از برنامه زماني و ارائه راه حل
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عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل علل انحراف از برنامه زماني، ارائـه  
ها و انعكاس در برنامه تجديد نظر باتوجه بـه گـزارش    راه حل براي جبران آن

  عوامل نظارت كارگاهي  مقدماتي
كردن برنامه زمـاني كلـي باتوجـه بـه پيشـرفت كـار و         تجديد نظر و بهنگام -9

هاي دريافتي باتوجه به گزارش مقـدماتي عوامـل    ها و تحليل براساس گزارش
 نظارت كارگاهي 

  
  خدمات مهندسي  –ب 

  بازبيني طراحي در صورت لزوم و پيشنهاد تغييرات  -1
  تعيين مراحل بازديد كار  تعيين روش نظارت و -2
اي كار و صدور گـواهي   ها، بازديدهاي دوره ها و مدارك مربوط به آزمايش فرم تهيه -3

  تكميل كار در مراحل مختلف، صورت كاركردها و دستور كار 
  تهيه فهرست آزمايش هاي كارگاهي  -4
  خاص  زارهيه فهرست وسايل آزمايشگاهي و ابت -5
كارهـا در    فني مانند استانداردهايي كه براي كنتـرل كيفيـت  تدارك، تنظيم مدارك  -6

  . باشد كارگاه الزم مي
  فهرست نيروي انساني مورد نياز اجراي كار تاييد بررسي و-7
  آالت و ابزار اجراي كار  فهرست ماشينتاييد بررسي و  -8
  تهيه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهيزات طرح  -9

  گهداري مصالح و تجهيزات در انبار كارگاه و پس از نصبهاي ن تهيه دستورالعمل -10
بـرداري بـا    فهرست قطعات يدكي و مواد مـورد نيـاز دوره بهـره   تاييد بررسي و  -11 

  تعيين دوره زماني مربوط 

 براي دستگاه نظارت عاليه  گزارش پيشرفت كار ماهانه مربوطه

  
  
  
  
  
  

  خدمات مهندسي  –ب 
  
  
ها، بازديد كار و تنظيم گواهي تكميل كـار   ها و مدارك مربوط به آزمايش تنظيم فرم -3

  در مراحل مختلف، تكميل و رسيدگي اوليه صورت كاركردها و تنظيم دستور كار 
  
  
براي كنترل كيفيت كارهـا   استفاده و نگهداري مدارك فني مانند استانداردهايي كه -6

  . باشد در كارگاه الزم مي
  
  
  

هاي نگهداري مصالح و تجهيزات در  نظارت كارگاهي بر نحوه اجراي دستورالعمل -10
  انبار كارگاه يا پس از نصب 
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كننـدگان   پيگيري تهيه دستورالعمل نگهداري و راهبري تجهيزات از سوي تـأمين  -12
  ككفايت اين مدارتاييد ها، تنظيم و  آن
  

هاي اجرايـي،   ها و مشخصات فني باتوجه به ضرورت تجديدنظر احتمالي در نقشه -13
هـا و شـرايط جديـد و تـأمين      ها و مدارك اصالحي در جهت تطبيق با يافته تهيه نقشه

  نيازهاي برنامه زماني 
جزئيات اجرايي براي اجراي كامل كار تـا    هاي تكميلي تفصيلي و نقشه تهيه نقشه -14

يـا دسـتور كـار باشـد، در       هيچگونه تنگنا و مشكلي كه ناشي از نقص نقشهحدي كه 
  . ايد ضمن هماهنگي با عوامل نظارت كارگاهييبرداري به وجود ن بهره

  
  خدمات ارجاع كار  –ج 
بــرداري،  ارجــاع خــدمات جنبــي مــورد نيــاز طــرح در دوره ســاخت ماننــد نقشــه -1

وفيزيك شامل تعيـين فرآينـد انتخـاب    شناسي، ژئوتكنيك و مقاومت مصالح و ژئ زمين
كارفرما در مـورد روش پيشـنهادي و انجـام امـور     تاييد واحد خدمات مشاوره، گرفتن 

صرفاً براي (الزحمه جداگانه  ارجاع كار از جمله موارد زير در صورت نياز كارفرما و با حق
  ) : اين بند

خصوصـي و   تعيين موضوع و محدوده خدمات و تهيه شـرح خـدمات، شـرايط    -1-1
  . ها منتشر نشده باشد مشخصات فني خصوصي در صورتي كه مدارك همسان براي آن

تهيه فهرست اسامي واحدهاي داراي صالحيت براي انجام خدمات از فهرسـت   -1-2
منتشر شده است، بررسي و رتبـه   ريزي سازمان مديريت و  برنامهاسامي كه به وسيله 
  رفرما كاتاييد ها و اخذ  و ظرفيت كاري آن

ترين واحد داراي صالحيت براي انجام هر يك از خدمات جنبـي   انتخاب مناسب -1-3

  
  
  
  
  
  

ها  احتمالي نقشه صبررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد كمبود يا نق -14
  . گردد سبب تأخير در اجراي عمليات مي يا دستور كارهايي كه

  
  

  خدمات ارجاع كار –ج 
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كارفرمـا  تاييد و پيشنهاد شركت منتخب به كارفرما همراه با گزارش توجيهي به منظور 
نامـه   ، طبـق آيـين  ريـزي  سازمان مـديريت و  برنامـه  ا در صورت لزوم انعكاس به يو 

واحدهاي خدمات مشاوره، انتخـاب مشـاور توسـط    تشخيص صالحيت و ارجاع كار به 
  كميته انتخاب مشاور 

) الزحمـه  شرايط عمومي، شـرح خـدمات و حـق   (تنظيم اسناد و مدارك قرارداد  -1-4
همكاري با كارفرما براي اخذ مجوز انعقاد قرارداد در مواردي كـه از مـدارك ناهمسـان    

مبادله قـرارداد بـا واحـد انجـام     شود، همكاري با كارفرما براي  استفاده مي) غير تيپ(
  دهنده خدمات جنبي 

تعيين فرآيند انتخاب ) كارهاي پيمانكاري و خريد تجهيزات(ارجاع كارهاي اجرايي  -2
كارفرما در مورد شيوه پيشـنهادي و  تاييد پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و گرفتن 

  : رتبط از جمله موارد زير انجام امور ارجاع كار باتوجه به قانون مناقصات و قوانين م
تهيه فهرست پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات داراي صـالحيت بـا رعايـت     -2-1

  كارفرما تاييد نامه تشخيص صالحيت و ارجاع كار و اخذ  آيين
ارسال دعوتنامه شركت در مناقصه يا استعالم يـا درج آگهـي در جرايـد بـراي      -2-2

  گذاري  مناقصه
شدگان و يا پاسخگويي بـه سـؤاالت    اقصه يا استعالم به دعوتتحويل اسناد من -2-3
  ها  آن
همكاري با كارفرما در برگزاري جلسه كميسيون مناقصه، اظهـارنظر نسـبت بـه     -2-4

  پيشنهادها و همكاري با كارفرما در تعيين برنده مناقصه و تنظيم صورتجلسه مناقصه 
رفرما در مبادله قرارداد با پيمانكـار  تنظيم اسناد و مدارك پيمان و همكاري با كا -5 -2

  يا فروشنده انتخاب شده 
  اي نظارت بر عمليات ساخت كارخانه وخدمات ارجاع كار  -3
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  خدمات هماهنگي، اجرايي، تحويل موقت  -د
  همكاري كارفرما و با حضور عوامل نظارت كارگاهي  باتحويل كارگاه به پيمانكاران  -1
ي تجهيز كارگاه پيمانكاران باتوجه به طرح كلي تجهيز طرح جانمايتاييد بررسي و  -2

  كارگاه و گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي 
  
هـاي اجرايـي پيشـنهادي پيمانكـاران باتوجـه بـه گـزارش         روشتاييد بررسي و  -3

  مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي 
شـنهاد شـده در   سازمان اجرايي پيمانكاران در انطباق با سازمان پيتاييد بررسي و  -4

  قراردادهاي مربوط باتوجه به اظهارنظر مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي 
هاي ديگر كه داراي ارتباط و تأثير متقابل  ايجاد هماهنگي بين عمليات طرح با طرح -5

  با طرح هستند
 ريزي جلسات هماهنگي با دستگاه نظـارت، كارفرمـا و پيمانكـاران و سـاير     برنامه -6

در طرح و تشكيل اين جلسات به صورت مـنظم، رسـيدگي بـه مسـائل و     درگير  عوامل
هـا باتوجـه بـه     موانع اجراي كار، ثبت و صورتجلسه تصـميمات و پيگيـري انجـام آن   

  گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي 
  ها  حل پيگيري براي رفع آن بررسي و يافتن موانع اجراي كار، ارائه راه -7
  يمانكاران و فروشندگان تجهيزات جزء صالحيت عوامل پتاييد  -8
  صالحيت عوامل كليدي پيمانكاران مانند رييس كارگاه و سرپرستان عمليات تاييد  -9
  
  

  كنترل صالحيت و مهارت فني شاغلين كارهاي حساس مانند جوشكاري  -10
  

  خدمات هماهنگي، اجرايي، تحويل موقت  -د
 همكاري در تحويل كارگاه به پيمانكاران با همكاري كارفرما و دستگاه نظارت عاليه  -1
طـرح جانمـايي تجهيـز كارگـاه      بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد -2

  پيمانكاران باتوجه به طرح كلي تجهيز كارگاه به دستگاه نظارت عاليه 
  
هـاي اجرايـي پيشـنهادي     بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد روش -3

  پيمانكاران به دستگاه نظارت عاليه 
اران در انطبـاق بـا   بررسي كارگاهي و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرايي پيمانك -4

  سازمان پيشنهاد شده در قراردادهاي مربوط، به دستگاه نظارت عاليه 
  
  
حضور و فعاليت در جلسات هماهنگي با كارفرما و پيمانكاران و ساير عوامل درگيـر   -6

  در طرح و به صورت منظم، رسيدگي كارگاهي به مسائل و موانع اجراي كار 
  
  
هاي پيشنهادي به دستگاه  حل كار و ارائه گزارش راه بررسي كارگاهي موانع اجراي -7

  نظارت عاليه 
ـ عوامـل كليـدي پيمانكـاران ماننـد ر     بررسي نحوه عملكرد و پايش -9 يس كارگـاه،  ئ

آالت،  معاونان كارگاه، مسووالن فنـي و اجرايـي و كنتـرل پـروژه، مسـووالن ماشـين      
  . عاليهتجهيزات، تداركات و امور مالي و ارائه گزارش به نظارت 

پايش عملكرد شاغلين كارهاي حساس مانند نظارت مستمر كارگاهي بـر نحـوه    -10
  جوشكاري و ارائه گزارش 
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هاي  اي در مورد رعايت دستورالعمل هاي ايمني، بازديدهاي دوره ابالغ دستورالعمل -11
هاي مناسب باتوجه  حل حفاظت فني و ايمني و بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه راه

  به گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي
ابالغ دستورالعمل در مورد حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبيعـي   -12

  از سوي پيمانكاران 
  

آالت اجراي كار و حصول اطمينـان   اي و منظم نيروي انساني و ماشين كنترل دوره -13
هـاي عوامـل نظـارت     ها باتوجه به گـزارش  از تناسب آن با باركاري و برنامه تأمين آن

  كارگاهي 
آالت اجراي كار از  هاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين كنترل و پيگيري فعاليت -14

   سوي پيمانكاران بر طبق برنامه باتوجه به گزارش عوامل نظارت كارگاهي
آالت و تنظـيم صورتجلسـه    كنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين -15

  هاي عوامل نظارت كارگاهي  مربوط باتوجه به گزارش
درخواست پيمانكار در زمينه آماده بودن كار براي تحويـل موقـت،   تاييد بررسي و  -16

تحويـل موقـت و   آمـاده بـودن كـار بـراي     تاييـد  بازديد و كنترل كارهاي اجرا شـده،  
نواقصـي كـه   فهرسـت  برداري، همراه بـا   دگي براي بهرهبرداري يا اعالم عدم آما بهره

هاي عوامـل نظـارت    ها به كارفرما باتوجه به گزارش برداري است و اعالم آن مانع بهره
  كارگاهي 

  ها با هماهنگي كارفرما  تنظيم برنامه تحويل موقت و تهيه فهرست آزمايش -17
ها با نظر هيأت ياد شـده و   ر هيأت تحويل موقت، دستور انجام آزمايششركت د -18

صورتجلسه تحويل موقت و فهرست نواقص بـا همكـاري عوامـل     ،ها بررسي نتايج آن
  نظارت كارگاهي 

هاي حفاظت فني و ايمنـي و   نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه  رعايت دستورالعمل -11
  هاي مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه  بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش

  
ارت بر نحوه حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حـوادث طبيعـي از سـوي    نظ -12

  پيمانكاران و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه 
  

آالت اجـراي كـار    نظارت كارگـاهي مسـتمر و مـنظم نيـروي انسـاني و ماشـين       -13
هـا و ارائـه    پيمانكاران و حصول اطمينان از تناسب آن با باركـاري و برنامـه تـأمين آن   

  گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه 
آالت اجراي كار  هاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين نظارت كارگاهي بر فعاليت -14

  از سوي پيمانكاران بر طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه 
ـ    -15 آالت  زات و ماشـين نظارت كارگاهي و كنترل ورود و خروج مـواد، مصـالح، تجهي

  در تنظيم صورتجلسات مربوطه  هپيمانكاران و همكاري با دستگاه نظارت عالي
رسيدگي كارگاهي به درخواست پيمانكار در زمينه آماده بودن كـار بـراي تحويـل     -16

موقت، بازديد كارگاهي و كنترل كارهاي اجرا شده و ارائه گـزارش مقـدماتي در مـورد    
برداري، همراه با فهرسـت تـوافقي    اعالم عدم آمادگي براي بهرهبرداري يا  امكان بهره

  برداري است به دستگاه نظارت عاليه  كه مانع بهره
  
  

  حضور در هيأت تحويل موقت  -18
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هدايت و كنترل نظارت بر عمليات رفع نواقص، شركت در كميسيون بررسي رفـع   -19
  عوامل نظارت كارگاهي  نقص و تنظيم صورتجلسه رفع نقص با همكاري

هاي موقـت و خـارج    آوري تأسيسات و ساختمان بررسي و اظهارنظر درباره جمع -20
  نمودن مصالح و تجهيزات اضافي و پاكسازي كارگاه و يا ابقاي آن با پيشنهاد الزم 

هـايي چـون سـاخت،     اسناد و مدارك طرح به كارفرما مانند نقشهتاييد تحويل و  -21
  راهبري و نگهداري  هاي دستورالعمل

تهيه و تنظيم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلي طـرح و اهـداف آن، نتـايج     -22
شـده   بيني شده، تغييـرات انجـام   هاي پيش حاصله از اجراي طرح در مقايسه با هدف

هـا، نكـات مثبـت و     حين اجرا از نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزينه و علل اعمال آن
هاي جديدي كـه در   ثبت و منفي روش اجرا، انعكاس روشمنفي روش طراحي، نكات م

نظـر در مـورد عملكـرد     اجرا بكار گرفته شده است، معرفي قراردادهاي طرح و اعـالم 
بـرداري در   هـاي بهـره   پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، نكات مثبت و منفـي روش 

ـ بـرداري ناشـي از طراحـي     دوره تضمين، اشكاالت به وجود آمـده در بهـره   ا اجـرا و  ي
مستندسازي، تكميل و تحويـل   ،هاي استثنايي رويدادهاي ويژه دوره ساخت مانند سيل

افزاري در صورتي كه مشاور، خدمات مهندسي و طراحي طـرح را نيـز    آن در بسته نرم
  . انجام داده باشد

  
  خدمات كنترل كيفيت  - ه

 : باشد  اي كار ميخدمات اين قسمت شامل كنترل كيفيت مواد، مصالح، تجهيزات و اجر
ها و مشخصات فني و  اي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه انجام بازرسي دوره -1

ها قبل از پوشـيده شـدن    صحت اجراي آنتاييد استانداردها و دستور كارها و 
ارائـه  اجراي مراحل بعدي ضمن هماهنگي كامل با عوامل نظارت كارگاهي و يا

نظارت كارگاهي بر عمليات رفع نقص، شركت در كميسيون بررسي رفع نقـص و   -19
  همكاري در تهيه صورتجلسه رفع نقص 

هـاي موقـت و خـارج     آوري تأسيسات و سـاختمان  پيگيري جمع نظارت كارگاهي -20
  نمودن مصالح و تجهيزات اضافي و پاكسازي كارگاه 

  ها به نظارت عاليه هاي چون ساخت و تحويل آن بررسي اوليه نقشه -21
          ،تشكيل و حضـور در جلسـات تـوجيهي بـراي تبيـين ابعـاد مختلـف پـروژه

 هاي ارتباط گردش كار و مكاتبات  شيوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  خدمات كنترل كيفيت  - ه

:  باشد  خدمات اين قسمت شامل كنترل كيفيت مواد، مصالح، تجهيزات و اجراي كار مي
ها و مشخصات فني  نظارت مستمر كارگاهي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه -1

ها قبل از پوشيده شدن  صحت اجراي آنتاييد و استانداردها و دستور كارها و 
 نظارت عاليه   ها و ارسال آن به دستگاه احل بعدي و تهيه گزارشيا اجراي مر
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  ت احتمالي راهكارهاي مناسب واصالحي براي مشكال
ها، محورها و ترازهاي پيـاده شـده روي زمـين و     كنترل نقشهتاييد بررسي و  -2

ها قبـل از شـروع عمليـات هـر قسـمت و كنتـرل        ها با نقشه انطباق آنتاييد 
برداري در مراحل مختلف اجراي كار ضمن همـاهنگي كامـل بـا      عمليات نقشه

 عوامل نظارت كارگاهي 

 ري نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار هماهنگي براي كنترل بر نگهدا -3

 هاي مجاز  ها و كنترل رواداري ها و جابجايي گيري تغيير شكل اندازه -4

اي بر نحوه نگهداري و انبارداري مـواد و مصـالح و تجهيـزات در     نظارت دوره -5
 ها   كارگاه و جابجايي آن

هـاي   مـايش تنـوع آز تاييـد  ها و كنترل و  شآزمايتهيه برنامه و دستور انجام  -6
 ها  مصالح و تجهيزات و كارهاي انجام شده با تعيين نوع آزمايش و محل آن

 
هـا و ابـالغ دسـتور كـار بـه       ها، نتايج آن فرآيند انجام آزمايشتاييد كنترل و  -7

 پيمانكار براي اصالح مصالح و تجهيزات يا كارهاي معيوب 

مينـان از  كنترل مصالح و تجهيزات هنگام ورود به كارگـاه جهـت حصـول اط    -8
هــا بــا مشخصــات فنــي و اســتانداردها و تنظــيم  تطبيــق كمــي و كيفــي ان

همـاهنگي كامـل بـا عوامـل      ضمن صورتجلسه ورود مصالح و تجهيزات فني
 نظارت كارگاهي  

 ها  آن  دستور اصالح كارهاي معيوب و پيگيري و رفع -9

 
ـ    تاييد  -10 ر مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بايد در كـار مصـرف شـود از نظ

هاي اجرايي قبـل از سـفارش خريـد و پـيش از      انطباق با مشخصات فني و نقشه
 مصرف 

  
تاييـد  ها، محورها و ترازهاي پيـاده شـده روي زمـين و     كنترل كارگاهي نقشه -2

ها قبل از شروع عمليات هـر قسـمت و كنتـرل عمليـات      ها با نقشه انطباق آن
 برداري در مراحل مختلف اجراي كار  نقشه

 نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار  نظارت كارگاهي بر نگهداري -3

 هاي مجاز  ها و كنترل رواداري ها و جابجايي گيري تغيير شكل اندازه -4

نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و انبارداري مواد و مصـالح و تجهيـزات در    -5
 ها  كارگاه و جابجايي آن

 
صـالح و  هاي م هاي الزم آزمايش گيري دستور انجام نظارت كارگاهي بر نمونه -6

ها طبق برنامه يا به  تجهيزات و كارهاي انجام شده كه نوع آزمايش و محل آن
 . صورت موردي توسط دستگاه نظارت عاليه تعيين گرديده است

ها و گـزارش بـه نظـارت     كنترل نتايج آن ،ها نظارت بر فرايند انجام آزمايش -7
 عاليه 

اه و حصول اطمينان نظارت كارگاهي برمصالح و تجهيزات هنگام ورود به كارگ -8
ها با مشخصات فني و استانداردها و تنظيم صـورت   از تطبيق كمي و كيفي آن

 جلسه ورود مصالح و تجهيزات

 
ها مطابق دسـتور   نظارت كارگاهي بر اصالح كارهاي معيوب و پيگيري رفع آن -9

 كارهاي ابالغي دستگاه نظارت عاليه 

ل از اجرا به كارگاه و اجـرا از  كارگاهي مشخصات مصالح و تجهيزات قبتاييد  -10
 نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي 
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نظارت برتحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكاران و بررسي  -11
هاي اجرايي قبل از سفارش خريـد و   و اعالم نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه

 پيش از مصرف 

نظارت بر نحوه نگهداري و مراقبت از كارهاي اجرا  تهيه دستورالعمل در مورد -12
 شده 

هـاي كارگـاهي تهيـه شـده بـه وسـيله        نقشـه تاييد رسيدگي، اعالم نظر و  -13
 پيمانكاران 

 
هاي چون ساخت كه به وسيله پيمانكـاران   نقشه تاييد بررسي و اعالم نظر و  -14

  شود  تهيه مي
  ها، امور حقوقي قراردادها  هزينه وها  خدمات برآورد، كنترل پرداخت -و
بازبيني و بهنگام كردن اسناد مـالي و حقـوقي قراردادهـا از جملـه بـرآورد هزينـه        -1

خدمات و عمليات اجرايي و ديگر نيازهاي دوره اجرا به منظور ارجاع كارها و خـدمات و  
  عقد قراردادهاي مربوط 

طرح به منظور اصـالح   بيني شده بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پيش -2
  برنامه مالي طرح 

  ها  پرداخت اقساط پيش  پرداختتاييد  -3
گيـري   همـاهنگي انـدازه   العمل و فرمهاي همسان و مناسـب در مـورد   دستورارائه  -4

هـا و   صـورت وضـعيت  تاييد كارهاي انجام شده و مصالح پاي كار و همچنين كنترل و 
يزات و ساير عوامل طرح به منظور پرداخت هاي پيمانكاران و فروشندگان تجه پرداخت

  هاي عوامل نظارت كارگاهي  از سوي كارفرما براساس گزارش
  

نظارت كارگاهي بر تحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكاران  -11
نظر در مورد گزارش پيمانكار نسـبت بـه اقـالم صـدمه ديـده و       و بررسي و اعالم

 كسري

 مراقبت از كارهاي اجرا شده  نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و -12

  
هاي كارگاهي تهيه شـده بـه وسـيله پيمانكـاران و      اظهارنظر در مورد نقشه -13

 ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عاليه 

 
شود  نظارت برتهيه  نقشه هاي چون ساخت كه به وسيله پيمانكاران تهيه مي -14
  آن تاييد  و

  ها، امور حقوقي قراردادها و هزينه ها خدمات برآورد، كنترل پرداخت -و
  
  
  
  
  
  ها  به دستگاه نظارت عاليه  اط پيش پرداختاظهار نظر در مورد پرداخت اقس -3
گيري كارهاي انجام شده و مصالح پـاي كـار، كنتـرل و اظهـارنظر در مـورد       اندازه -4

هاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيـزات و سـاير عوامـل     ها و پرداخت وضعيت صورت
  نظارت عاليه   طرح و ارسال گزارش براي دستگاه
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  ها  كنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان -5
تعيين مبلغ باقيمانده كارها در انتهاي هر سال و در مواقعي كه مـورد نيـاز كارفرمـا     -6

  باشد 
  ها براي اجرا   ي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط و ابالغ آنها تطبيق تصميم -7
  هاي جديد  قيمتتاييد بررسي و  -8
   رسيدگي به تأخير قراردادها و اعالم نظر در مورد مجاز يا غير مجاز بودن آن -9

اي الزم و رسـيدگي مسـائل بيمـه در     هـاي بيمـه   پيگيري برقراري انواع پوشش -10
  ت صورت بروز خسار

نظـر در مـورد دعـاوي پيمانكـاران و       تحليل و بررسي مسائل قراردادي و اعـالم  -11
  ها  فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با كارفرما در حل و فصل اختالف

  حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات قراردادها  -12
شندگان تجهيزات و سـاير  هاي قطعي پيمانكاران، فرو رسيدگي به صورت حساب -13

  عوامل 
هـاي پيمانكـاران و فروشـندگان     بررسي و اعالم نظر در مورد اسـترداد تضـمين   -14

  ها  تجهيزات و ساير عوامل براساس قراردادهاي آن
  
  و تحويل قطعي ) دوره تضمين(برداري آزمايشي  خدمات مربوط به دوره بهره -ز
دوره (بـرداري آزمايشـي    در دوره بهـره  اي بر عملكرد طـرح  بازرسي و نظارت دوره -1

  ) تضمين
  ها  و بررسي نتايج آن) در صورت لزوم(ها  دستور انجام آزمايش -2
  هاي مجاز  ها و كنترل رواداري گيري تغيير شكل  بررسي و تحليل اندازه -3
  

بررسي كارگاهي تغيير مقادير كارها و اظهارنظر در مورد مبالغ اضـافي يـا نقـايص     -5
  ها  پيمان

  
  
  
رسيدگي كارگاهي به تأخيرات پيمانكاران و اعالم نظر مقدماتي در مورد مجاز و نيز  -9

  مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عاليه غير 
  

اظهار نظر در مورد دعاوي پيمانكـاران وفروشـندگان تجهيـزات وسـاير عوامـل      -11
  ها  وهمكاري با  نظارت عاليه در حل و فصل اختالف

  تنظيم صورتجلسه وگزارش انجام تمامي تعهدات و خدمات پيمانكاران  -12
  
  
  
  
  
  برداري و تحويل قطعي  هاي بهره خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل -ز
  ارت كارگاهي بر عملكرد طرح ودستورالعملهاي بهره برداري نظ -1
  
  نظارت كارگاهي بر انجام آزمايشها  -2
  هاي مجاز  ها و كنترل رواداري گيري تغيير شكل اندازه -3
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كنترل نظارت بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامـل درگيـر در طـرح در دوره     -4
  تضمين 

ـ   رسيدگي به نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيـه فهرسـت آن   -5 ري و هـا و پيگي
  ها به وسيله عوامل مربوط  بر رفع آننظارت 

هـاي    هـا و دسـتورالعمل   بردار براي اجراي صحيح روش همكاري با كارفرما و بهره -6
  برداري  بهره

ل قطعي در پايان دوره آمادگي كار براي تحويتاييد حصول اطمينان از رفع معايب و  -7
  تضمين 

  شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسه تحويل قطعي  -8
  

نظارت كارگاهي بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طـرح در دوره   -4
  تضمين 

بـر    ها و پيگيري ايب در دوره تضمين، تهيه فهرست آننظارت بر رفع نواقص و مع -5
  ها به وسيله عوامل مربوط  رفع آن

  
  
اظهارنظر مربوط به رفع معايب و آمادگي كار براي تحويـل قطعـي در پايـان دوره     -7

  تضمين 
شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسـه تحويـل قطعـي بـا همكـاري       -8

  دستگاه نظارت عاليه
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  20/2/94مورخ   21157/94  شمارهپيوست بخشنامه  2ه شماره ضميم

  هاي باالسري فهرست هزينه

  

  :شوند هاي باالسري قرارداد در چهار بند زير طبقه بندي مي به طور كلي، هزينه

  

  عوامل نظارتالزحمه  حقهاي وابسته به  هزينه. 1

كردن عوامـل   جايگزينال قوانين كار و امور اجتماعي، از قبيل پاداش ساليانه، مزاياي نقدي و غيرنقدي ناشي از اعم

  .باشد مي در مدت مرخصي استحقاقي و استعالجي

  

  هاي دفتر كارگاه هزينه.2

هاي  افزارهاي مهندسي، پرونده برداري عوامل نظارت كارگاهي به رايانه، نرم هاي الزم براي دسترسي و بهره هزينه
ين و تجهيزات متعارف كشي و محاسبات، دورب مستندات پروژه، ، لوازم نقشهها و مدارك و  فني و مالي پروژه، نقشه

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

  هزينه دفتر مركزي مهندس مشاور.3

تر مركـزي،  و مزاياي مديران و كادر اداري و مالي، حقوقي، فني و دفتري، اجاره دفالزحمه  حقها شامل  اين هزينه
كشـي و مهندسـي، ملزومـات اداري و مهندسـي،      روشنايي، گرمايش و سرمايش، اسـتهالك اثاثيـه، لـوازم نقشـه    

  .هاي مشابه است اينترنت، آموزش و كارآموزي و هزينه هاي تلفن، تلكس، نمابر،  هزينه
  

  هاي باالسري ساير هزينه.4

هاي  يات و عوارض بر قرارداد، ريسك، سود و ساير هزينهبيمه، مال يادشده در سه بند فوق؛هاي  هزينهعالوه بر 

  .باشد بنابراين، پرداخت ديگري در اين رابطه مجاز نمي و در باالسري لحاظ شده است ،مهندس مشاورمشابه 
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  20/2/94مورخ   21157/94 شمارهپيوست بخشنامه  3ضميمه شماره 

  1394در سال ) ساعات كار موظف(ساعات كار عادي ماهانه 

 

        

 تعداد روزهاي غير تعطيل تعداد روزهاي تعطيل تعداد كل روز عنوان ماه
= -  

 ساعات كار عادي ماه
33/7 = × 

 ساعت  154 21 10 31  فروردين
 دقيقه 20ساعت  و 183 25 6 31 ارديبهشت
 ساعت  176 24 7 31  خرداد
 ساعت  176 24 7 31  تير
 دقيقه  20وساعت  183 25 6 31  مرداد
 ساعت198 27 4 31  شهريور
 دقيقه  20ساعت و 183 25 5 30  مهر
 ساعت   176 24 6 30  آبان
 دقيقه 40ساعت و  168 23 7 30  آذر
 دقيقه 20ساعت و  183 25 5 30  دي
 ساعت 176 24 6 30  بهمن
 دقيقه 40ساعت و  168 23 6 29  اسفند
دقيقه 40ساعت و  2126 290 75 365  جمع

  
  
  
  
  

    



 

WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       fanni@nezamfanni.ir  نشاني الكترونيك:  

 

  20/2/94مورخ   21157/94 شمارهپيوست بخشنامه  4ضميمه شماره 
  براي محاسبه هزينه ماهانه خودروروش راهنماي برآورد

 
فايل محاسـباتي هزينـه ماهانـه خـودرو در سـاعات عـادي، بـه عنـوان راهنمـا در سـايت نظـام فنـي و اجرايـي بـه نشـاني                

nezamfanni.irنتشر شده است، ذيل اطالعات اين بخشنامه م.  
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  20/2/94مورخ   21157/94شماره پيوست بخشنامه 5ضميمه شماره 

  1394سال در مبنا  الزحمه حقجدول 

  

  .باشد الزحمه هزار ريال و واحد سابقه، سال مي واحد ارقام حق

  سابقه

  
 طبقه شغلي

 تا 
فر
ص

1  

  2تا  1

  3تا  2

  4تا  3

  5تا  4

  6تا  5
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و بي
  

 18140 18397186391887019142194711981420171 2054420902 2144622046 22605232202385024480           سر ناظر

 1407614233144201459114804149901520615449157061597816250165221686517223175811796818341 188411932919828203582088721446   مهندس ناظر

 12272123581248512586126861284312973131451328713432136741391714118 14360145911484815091 153481557915836 1609316380 1663716924 17208 17495 كمك ناظر

 11356114561155711714 118441198612101 1231412530127161292913160 13387135881380414032 14289 145201476314990 152361549315736    كاردان فني

 10383104691055410640 1072610841 1095711098 11214 11356115271172811915 12101 123141251512701 129291314513361 1357413790 14017 1423314490 14692 نقشه بردار

 98839969 10040 10140 1022610327104391056910670 10812 1098311169 113561152711714 11915 12101 1228712500 12686 1290213115 133461353213760 13980 تكنيسين

  
  

  .)باشد بعنوان مثال سابقه صفر تا يك معادل با سابقه مساوي و يا بزرگتر از صفر و كوچكتر از يك مي. (شود هاي ذكر شده براي سوابق كار شامل حد بااليي محدوده مورد نظر نمي محدوده: 1تذكر
  

  .است هاي  شغلي جدول فوق، در متن اصلي دستورالعمل ارائه شده تعاريف مربوط به هر يك از طبقه: 2تذكر
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  20/2/94مورخ   21157/94شماره پيوست بخشنامه  6ضميمه شماره 
  كاري عوامل نظارت كارگاهيكاري و شباضافهالزحمه ماهانه،حقراهنماي محاسبه

  

  :پذيرد توجه به جدول و توضيحات زير انجام ميكاري هر يك از عوامل، با  كاري و شب محاسبات مربوط به اضافه
  

  محاسبات مورد نياز  شرط

Tr ≥ Tm  
  و

Ts ≥ 0 

كاري عادي ساعات كاركرد اضافه  = Tr – Tm =  

×F×Si×0077/0 Sa=  
×F×Si×Ts 0096/0 Se=  

  =F×Si 002/0 Sd××صفر= صفر 
  شود ام بطور كامل پرداخت مي iالزحمه ماهانه عامل  حق

Tr  Tm  
  و

Tr ≥ Tm   +Ts 

Tm-Tr = Td  =ساعات كار شب براي جبران ساعات كارعادي ماهانه  
Ts-Td = Te  =كاري شب ساعات كار شب براي محاسبه اضافه  

F×Si×0077/0 Sa=×صفر =صفر 

×F×Si×Te 0096/0 Se=  
Td××F×Si 002/0 Sd= 

  شود ام بطور كامل پرداخت مي iالزحمه ماهانه عامل  حق

Tr  Tm  +Ts  

  =F×Si×0077/0 Sa×صفر =صفر 
  =F×Si× 0096/0 Se×صفر = صفر 

TS××F×Si 002/0 Sd= 

 (Ts+Tr)/ Tm  =W 

  شود پرداخت مي Wام به نسبت  iالزحمه ماهانه عامل  حق
  

  :كه در آن

Tm  بخشنامه 7بر طبق بند ) ساعات كار موظف(ساعات كار عادي ماهانه  

Tr "بخشنامه 12-1شده در ماه بر طبق تعريف بند انجام  "ساعات كار عادي روز  

Ts  بامداد در ماه 6شب الي  22ساعات كار انجام شده از ساعت  

  ،Te  ،Td متغيرهاي كمكي محاسباتي  

Sd  ،Sa  ،Se  بخشنامه 6و  5، 4به ترتيب روابط  

Si 4در بند  "1"رابطه  حاصل  )=Bixnxnxnxnxnxnxnxnالزحمه ماهانه فرد  حقi  ام(  

F ها، الزم است تا مفاد  در ساير طرح. باشد مي 30/2اي برابر  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ضريب باالسري كه در طرح

  .بخشنامه نيز رعايت گردد 5تبصره ذيل بند 

F ر ساير د. باشد مي 4/1اي معادل  هاي سرمايه ضريب مربوط به باالسري در اضافه كاري است كه در طرح هاي تملك دارايي
 .بخشنامه نيز رعايت گردد 2-8ها، الزم است تا مفاد تبصره ذيل بند  طرح
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