
 بسمه تعالي                                                                
      رياست جمهوري
 شوركريزي  سازمان مديريت و برنامه
                        رئيس سازمان

 

 ۳۹۶۴۳/۱۰۱   :شماره 
ريـزي    بخشنامه به دستگاههاي اجرايـي، سـازمان مـديريت و برنامـه           

 ۸/۳/۱۳۸۴   :تاريخ  ان وپيمانکار مشاوراندفترامورها و استان

  واحدهاي خدمات مشاورهكاريارجاع وکنترل ظرفيت نحوه  نامه شيوه :موضوع

 

  مصوبه، نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران  آيين۱۴ ماده  ه استناد بند الفب
 

 ، به پيوست   يران هيأت محترم وز۱۳۸۳ /۷/۴مورخ  هـ ۲۸۴۲۲ت/۱۷۲۳۴  شماره          
 

    صفحه در دوواحدهاي خدمات مشاوره  ارجاع وکنترل ظرفيت كارينامه نحوه شيوه          
 

 .گردد  براي اجرا، ابالغ مي          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
      رياست جمهوري

 شوركريزي   و برنامهسازمان مديريت
                        رئيس سازمان

 

 ۲ از۱صفحه   واحدهاي خدمات مشاورهنحوه ارجاع وکنترل ظرفيت كاري نامه شيوه 

 ۸/۳/۱۳۸۴     مورخ ۳۹۶۴۳/۱۰۱پيوست بخشنامه شماره  

 دستگاههاي اجرايي از خدمات مشاوري در انجام خدمات مرحله اول و يا مرحلـه               چنانچه -۱
از پايان هر مرحله و تصويب مطالعات، واگذاري مرحله بعدي  باشند پس   وم رضايت داشته  د
 :باشد و يا نظارت به همان مشاور با رعايت موارد مشروح زير بالمانع مي) دوم(
 . باشد انتخاب مشاور در مرحله قبل از طريق ارزيابي صورت گرفته -۱-۱
اظهارنامـه  (اع كار به مشاوران     نامه نحوه انتخاب و ارج       پيوست آيين  ۶فرم شماره    -۱-۲

 .باشد تكميل شده) ظرفيت آماده بكار
 .مشاور داراي صالحيت و تخصص مرتبط با موضوع باشد -۱-۳
فرمهاي ارزشيابي مشاور در مرحله قبلي توسط دستگاه اجرايـي تكميـل و بـراي                -۱-۴

 .باشد شده دفتر امور مشاوران و پيمانكاران فرستاده
 به مشاوري كه مطالعات توجيه فنـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و             ارجاع خدمات مراحل بعدي   : تبصره

 .باشد است، مجاز نمي آن كار را انجام داده) سنجي امكان(زيست محيطي 
نامه قبلي تشـخيص صـالحيت        الزحمه يا كار مناسب مشاوران كه با آيين         ر حق مبلغ حداكث  -۲

نامـه تشـخيص صـالحيت مشـاوران          منظم بـه آيـين    ) ۹(اند، مطابق جدول شماره       گرديده
 .باشد  مي۲۳/۴/۱۳۸۳هـ مورخ ۲۸۴۳۷ت/۲۰۶۳۷موضوع مصوبه شماره 

 :گردد ظرفيت كاري مشاور با رعايت بندهاي زير آزاد مي -۳
 .باشد رش نهايي مطالعات كه به تاييد كتبي كارفرما رسيدهتحويل گزا -۳-۱
 .باشد تعهدات قراردادي كه به تاييد كتبي كارفرما رسيده% ۸۵انجام  -۳-۲

چنانچه بنابه داليلي خارج از قصور و بنا به دستور كتبي كارفرما، كـار بـه حالـت تعليـق                     
 .گردد درآيد، ظرفيت كاري مربوط در زمان تعليق آزاد مي



      
      رياست جمهوري
 شوركريزي  سازمان مديريت و برنامه
                        رئيس سازمان

 

 ۲  از۲صفحه   واحدهاي خدمات مشاورهنحوه ارجاع وکنترل ظرفيت كاري نامه شيوه 

                           ۸/۳/۱۳۸۴     مورخ ۳۹۶۴۳/۱۰۱پيوست بخشنامه شماره   

زمايشگاه محلي ژئوتكنيك و مقاومت مصـالح نيـز ماننـد خـدمات نظـارت جـزو                 استقرار آ : تبصره
 .گردد ظرفيت كاري مشاوران منظور نمي

نامه نحوه انتخاب و ارجاع كـار    آيين۱۲منظور از خدمات موردي اشاره شده در بند ث ماده           -۴
 :به مشاوران خدمات مشروح زير است

 براي آن تخصصي منظـور      نامه تشخيص صالحيت مشاوران     خدماتي كه در آيين    -۴-۱
 .باشد بيني نشده نگرديده و يا در شرح خدمات تخصصها، پيش

 .باشد  هايي كه مشاور حائز صالحيت براي آنها وجود نداشته تخصص -۴-۲
خدمات كارشناسي الزم براي تهيه شرح و شرايط كـار و يـا ارزيـابي پيشـنهادها                -۴-۳

بـراي  ) كـار مشـاوران   نامه نحـوه انتخـاب و ارجـاع            آيين ۴مطابق بند الف ماده     (
 .باشد مواردي كه دستگاه اجرايي نيروي كارشناسي الزم را نداشته

يكصد ( ريال   ۱۰۰۰۰۰۰۰۰الزحمه خدمات مهندسان مشاور كمتر از مبلغ          چنانچه مبلغ حق   -۵
باشد، موضوع در شمار خدمات كوچـك منظـور گرديـده و ظرفيـت كـاري                ) ميليون ريال 

 .نمايد مشاور را اشغال نمي
 

 

 

 



 


