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 بنام خدا

 پیمانکراران  ارزشریابي  نامره آئری  » عنروان  برا  تهرران  شهرداري اجرايي و فني نظام 5-1-425 شماره سند بدينوسیله

 از پر   کره  طرح را عوامل ارزشیابي يحوزه در شهرداري اجرايي و فني نظام سند نخستی  عنوان به «تهران شهرداري

 اسر   رسریده  تصروي   به تهران شهرداري فني عالي شوراي جلسه نهمی  و چهل در کارشناسي، و تدوي  مراحل سیر

 پیمانکرار  ارزشریابي  برراي  عمرل  مرال   عنوان به پیمان اسناد به نامهآئی  اي  اس  الزم ابالغ، تاريخ از. نمايدمي ابالغ

 برراي  يادشرده  نامره آئری   مفراد  اجرراي  همچنری  . آيرد  عمل به آن مفاد کامل اجراي براي الزم اقدامات و شود ضمیمه

 بره  الزم اقردام  هرگونره  جه  موارد اس  الزم و بوده ضروري باشند نشده قطعي تحويل ابالغ، تاريخ تا که هاييپیمان

 اجرايري  دسرتااه  مقرام  باالتري  برعهده نامهآئی  اي  مفاد اجراي حس  مسئولی  .شود رسانده ذيربط پیمانکاران اطالع

  .باشدمي

و پیمانکاران توانمند کارگیري هاي عمراني شهر تهران، از طريق بهنامه، ارتقاء کیفی  پروژههدف از تدوي  اي  آيی     

در نظر گرفته  ي به ايشاندر ارجاع کارهاي بعد کارهاي اجرايي پیمانکارانبرونداد اي که ، به گونهباشددار ميصالحی 

اهداف اصلي  ديار ازپیمانکاري  هايشرک  توانمندسازي و ايحرفه اخالقشود. ايجاد فضاي رقاب  کیفي و توجه به 

 نامه اس .اي  آيی  تدوي  نظام فني و اجرايي شهرداري تهران در

 را به دنبال داشته باشد. راندر شهر تههاي عمراني نامه، افزايش کیفی  پروژهامید اس  کاربس  ضوابط اي  آئی    

 

 امانیناصر 

 امور شورا و شهری توسعهریزی،برنامهمعاون 
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 ارزشيابی پيمانکاران شهرداری تهران نامهآیين -521-4-1

 کاربرد: -5مادة 

پیمانکاران همکار شهرداری تهران بهه  سند راهبردی نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران و به منظور ارزشیابی  2-61در اجرای بند  نامهآيین اين
 .رودکار می

 تعاریف: -2مادة 

 :شوندمی تعريف زير شرح به نامهآيین اين در رفته کاربه واژگان و اصطالحات

بهود  و نهام وی در    معتبهر  های پیمانکاری، دارای گواهینامه صالحیتاز رشتهيا چند رشته برای يک  که است حقوقی شخصیتی :پیمانکار -2-6

 .باشدشد   ثبتشهرداری تهران  مجاز سامانه پیمانکاران

 شود.می ، بررسی و امتیاز دهیهای منعقد شد  با شهرداری تهرانیمانکار در هر يک از پیمانپعملکرد  ،فرايندی است که در آن ارزشیابی: -2-2

 شود.می محاسبه برای هر پیمان ،به معیارهای ارزشیابیکه با توجه  611: عددی است بین صفر تا امتیاز ارزشیابی -2-3

 کند.مشخص میدر هر پیمان کیفیت عملکرد پیمانکار را ای است که : مشخصه يا مولفهمعیار ارزشیابی -2-4

 باشد.: فاصله بین دو ارزشیابی متوالی میدور  ارزشیابی -2-5

 د.داردر حوز  کارفرمايی او قرار  پیمان مورد ارزشیابی،: معاونتی از شهرداری تهران است که معاونت تخصصی -2-1

توسعه شهری و امور ريزی،است که در معاونت برنامه منظور دفتر نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران دفتر نظام فنی و اجرايی: -2-7

 باشد.دار میعهد شورای شهرداری تهران مستقر بود  و مسئولیت نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران را 

نظام فنی و اجرايی شهرداری  6-6-61موضوع سند شمار   کارشناسی تخصصی، هایمنظور کمیتههای کارشناسی تخصصی: کمیته -2-8

 باشد.تهران می

 اهداف ارزشيابی: -3مادة 

 از: اهداف ارزشیابی عبارتند

 توانمند برای ارجاع کار پیمانکارانشناسايی  -3-6

 نظام فنی و اجرايی  5-8-665، مطابق ضوابط سند شمار  پیمانکاران براساس عملکرد خوب يا ضعیف آنها تنبیهيا  تشويق -3-2

 های پیمانکاریای و توانمندسازی شرکتاشاعه اخالق حرفه -3-3

 نهادی ارزشيابی:ترتيبات  -4مادة 

 شود:صورت مستقل ارزشیابی میهر پیمان توسط هريک از نهادهای زير، به عملکرد پیمانکار در  -4-6

 )مجری( کارفرما -الف
 مهندس مشاور )دستگا  نظارت( -ب
 دستگا  بهر  بردار -پ

برداری و مسئولیت نگهداری از کار اجرا شد  را به عهد  باشد که وظیفه بهر بردار، دستگا  سفارش دهند  کار میمنظور از دستگا  بهر  تبصر :
 باشد.دارد می

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام 
 

ارزشيابی پيمانکاران  نامهآیين

  شهرداری تهران
 

 9از  6صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا تصویب:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا و عمران یفن یکمیته کارشناس تأیيد:

 شهر تهران یو مهندس یسازمان مشاور فن تهيه: 
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ی کارشناسهی  کمیتهه ، توسهط  در دور  ارزشهیابی ی مختلهف وی  هها بر اساس نتهاي  ارزشهیابی پیمهان    ،پیمانکارای دور  عملکرد ارزشیابی -4-2

 پذيرد. می تخصصی انجام

 شود.  ارزشیابی می مورد استفاد  در هر پیمانهر پیمانکار در کمیته کارشناسی تخصصی متناظر با رشته کاری  :6تبصر 

تواند برای ارزشیابی پیمانکاران، از خدمات مشاور ذيصالح استفاد  نمايد. در هر صهورت  حسب مورد میهای کارشناسی تخصصی کمیته :2تبصر 

 باشد.می تخصصی کارشناسی هایکمیتهتأيید نتیجه ارزشیابی پیمانکاران برعهد  و مسئولیت 

 باشد.می اجرايی و فنی نظام دفتربرعهد  ، پیمانکاراندر سامانه نتیجه ارزشیابی  ثبت -4-3

 

 فرایند ارزشيابی: -1مادة 

ما  پس از تحويل موقت پیمان، درخواست ارزشیابی خود را به همرا  مدارک، مسهتندات و االالعهات مزم   پیمانکار حداکثر ظرف مدت يک -5-6

بهردار   ما  پس از تحويل قطعی پیمان، بهه دسهتگا  بههر    ( و حداکثر ظرف مدت يکدستگا  نظارت( و مهندس مشاور )کارفرمابه دستگا  اجرايی )

 از تاريخ درخواست، از الريق بررسهی االالعهات دريهافتی و بازديهد از پهروژ       ما يکارزشیابی حداکثر ظرف مدت  نهادهای مسئولنمايد. ارائه می

د. دهنارائه میدفتر نظام فنی و اجرايی نامه به های پیوست اين آيینمستقل براساس کاربرگ موضوع پیمان، گزارش ارزشیابی پیمان را به صورت

 کمیتهه نتیجه ارزشیابی پیمان را بهه   در صورت کفايت اسناد ارائه شد ،عوامل دست اندرکار،  ها ازپس از دريافت گزارشدفتر نظام فنی و اجرايی 

پیمانکاران را به استناد مفاد ايهن   سامنه، نتیجه ارزشیابی عملکرد الوربه  تخصصی کارشناسی کمیتهنمايد. می رسالاذيربط تخصصی  کارشناسی

 نمايد.میاعالم به دفتر نظام فنی و اجرايی  باشد،واصل شد  ها که در دور  ارزشیابی نامه و با عنايت به نتاي  ارزشیابی پیمانآيین

خود اعتراض داشته باشد، مزم است اعتراض خود را به صورت مکتوب به همهرا  مسهتندات و مهدارک    چنانچه پیمانکار به امتیاز ارزشیابی  -5-2

نظهر کمیتهه    براساسدفتر نظام فنی و اجرايی ارائه دهد. دفتر نظام فنی و اجرايی به مثبته حداکثر ظرف مدت پانزد  روز از اعالم نتاي  ارزشیابی 

 نمايد.ما  از دريافت اعتراض، نتیجه را اعالم میيکو حداکثر ظرف مدت کارشناسی تخصصی ذيربط 

 

 امتياز ارزشيابی: -6مادة 

  :شودتعیین می( 6) ای پیمانکار، با توجه به معیارهای ارزشیابی، از الريق رابطهامتیاز ارزشیابی دور  -1-6

𝑃𝐸 .................................................................................................................................................................................(  6)رابطه  =  
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1     

 که در آن: 

𝑃𝐸  : شود.ها در دور  ارزشیابی، محاسبه میباشد که براساس امتیاز ارزشیابی پیمانپیمانکار میای امتیاز ارزشیابی دور 

  𝑛  :باشدکه مورد ارزشیابی قرارگرفته است.ها در دور  ارزشیابی میتعداد پیمان 

 𝑎𝑖  : مبلغ پیمانi ام به ريال 

𝑃𝑒𝑖  :پیمان   امتیاز ارزشیابیi شود.محاسبه می( 2)باشد که مطابق رابطه ام می 

 

  

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام 
 

ارزشيابی پيمانکاران شهرداری  نامهآیين

  تهران
 

 9از  2صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا تصویب:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا عمران و یفن یکارشناس کمیته تأیيد:

 تهران شهر یمهندس و یفن مشاور سازمان تهيه: 
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𝑃𝑒𝑖 .................................(  .............................................................2رابطه ) = 1.35 × 𝐸6𝑖 + 1.45 × 𝐸2𝑖 + 1.2 × 𝐸3𝑖 

 که در آن:

𝐸6𝑖  : امتیاز ارزشیابی پیمانi   شود.تعیین می 2ام است که توسط دستگا  اجرايی براساس کاربرگ شمار 

𝐸2𝑖  : امتیاز ارزشیابی پیمانi   شود.تعیین می 3ام است که توسط دستگا  نظارت براساس کاربرگ شمار 

𝐸3𝑖  : امتیاز ارزشیابی پیمانi  شود.تعیین می 4بردار براساس کاربرگ شمار  ام است که توسط دستگا  بهر 

هايی که دور  تضمین آنها به پايان نرسید  باشد، بدون لحاظ امتیاز ای، امتیاز ارزشیابی پیماندر زمان محاسبه امتیاز ارزشیابی دور  :6 تبصر 

تضمین، امتیاز ارزشیابی پیمان شود. پس از پايان دور  ( محاسبه می2به حاصل رابطه ) 25/6( و با اعمال ضريب i3Eبردار )ارزشیابی دستگا  بهر 

شود. بديهی است در ای که در آن دورۀ تضمین به پايان رسید  است، لحاظ می( محاسبه و در امتیاز ارزشیابی دور i3Eمجدداً با لحاظ امتیاز )

ی بر محاسبه امتیاز ارزشیابی پیمان نامه درخواست خود را مبناين آيین 5که پیمانکار پس از دورۀ تضمین و در مهلت تعیین شد  در ماد  صورتی

 تعیینمحاسبه و در  (25/6بدون لحاظ ضريب ) i3E برای" صفر"( با در نظر گرفتن امتیاز 2ارائه ندهد، امتیاز ارزشیابی پیمان مذکور مطابق رابطه )

 ای وی لحاظ خواهد شد.امتیاز ارزشیابی دور 

خاتمه داد  شد  يا فسخ شود يا اينکه قرارداد پیمانکار مربوط به جزئی از کار باشد که پس از پیمان در صورتی که قبل از اتمام کار،  :2 تبصر 

های شمار  تکمیل نشد  و امتیاز ارزشیابی پیمانکار با توجه به امتیازکاربرگ 4شمار   کاربرگ برداری برای آن متصور نباشد،اتمام کار قابلیت بهر 

 ضرب شود. 25/6( بايد در ضريب 2امتیاز ارزشیابی حاصل از رابطه )شود. در اين حالت تعیین می  3و 2

غیر از  يا امتیازهايی معیارها تخصصی کارشناسی کمیتهارائه شد  است. در صورتیکه  4الی  2های شمار  معیارهای ارزشیابی در کاربرگ -1-2

ارائه  دفتر نظام فنی و اجرايیهای ياد شد  ارائه شد  است را مد نظر داشته باشد، مزم است موارد را با ذکر دميل توجیهی به آنچه در کاربرگ

شود تا در صورت تأيید شورا، ، موارد جهت بررسی به شورای عالی فنی شهرداری تهران ارجاع میدفتر نظام فنی و اجرايینمايد. در صورت تأيید 

 د. شويادشد  به عنوان معیاری اختصاصی در ارزشیابی پیمان لحاظ معیارهای 

. ضرايب وزنی شودتعیین می( ضعیف( يا يک )متوسط) 3(، خوب) 4(، عالی) 5امتیاز هر معیار، با توجه به وضعیت و کیفیت کار انجام شد ،  -1-3

 باشد.می 611هر کار برگ حداکثر ای تعیین شد  است که مجموع امتیاز معیارهای ارزيابی معیارها به گونه

 باشند:های ارزشیابی به شرح زير میکاربرگ -1-4

( تکمیل و به دستگا  نظارت: اين کاربرگ به منظور ارائه االالعات کلی پیمان تهیه شد  است که توسط مهندس مشاور )6کاربرگ شمار   -الف

 رسد.تأيید دستگا  اجرايی می

اين استفاد  از خدمات مدير الرح در پیمان، باشد. در صورت کاربرگ مربواله به ارزشیابی پیمان توسط کارفرما می: اين 2کاربرگ شمار   -ب

 رسد.کاربرگ توسط مدير الرح تکمیل و به تأيید دستگا  اجرايی می

. در صورتیکه نظارت به عهد  است تهیه شد ( دستگا  نظارت: اين کاربرگ به منظور ارزشیابی پیمان توسط مهندس مشاور )3کاربرگ شمار   -پ

 شود.مینظارتی دستگا  اجرايی تکمیل دستگا  اجرايی باشد، اين کاربرگ توسط واحد 

 تبصر : در صورتیکه در حین انجام پیمان، دستگا  نظارت)مشاور( تغییر يابد يا در موارديکه برای يک پیمان بیش از يک دستگا  نظارت وجود

بايد توسط همه مشاوران تکمیل و امتیاز نهايی اين کاربرگ به تناسب سهم هر مشاور )ريالی( در پیمان  3  داشته باشد، کاربرگ شمار

 محاسبه شود.

 

 

 شهرداری تهران نظام فنی و اجرايی
 

ارزشيابی پيمانکاران  نامهآیين

  شهرداری تهران
 

 9از  3صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا تصویب:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا عمران و یفن یکارشناس کمیته تأیيد:

 تهران شهر یمهندس و یفن مشاور سازمان تهيه: 
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 تکمیل و ارائهباشد که توسط دستگا  بهر  بردار بردار میانجام شد  از منظر بهر  کار: اين کاربرگ به منظور ارزشیابی 4کاربرگ شمار   -ت

 شود. می

 شود. میتعیین کمیته کارشناسی تخصصی پیمانکار از الريق اين کاربرگ، توسط عملکرد ارزشیابی سامنه : نتیجه 5کاربرگ شمار   -ث

 

 دوره ارزشيابی: -7مادة 

 باشد.ما  هر سال می، اول دیآنشروع سال و مدت زمان دور  ارزشیابی يک -7-6

( به اتمام  ماآذرارزشیابی، مزم است پیمانکار برای کلیه کارهايی که دور  تضمین آنها تا پايان ما  منتهی به دور  ارزشیابی )در پايان دور   -7-2

 شود.ارزشیابی  ،شد  باشندتحويل موقت  ارزشیابی دور  به منتهی ما  پايان تا که کارهايی کلیههمچنین  رسد،می

 

 ارزشيابی:ضوابط و مقررات  -8مادة 

 باشد. يا بیشتر درکار مربواله می 11( 𝑃𝑒𝑖)آزادسازی ظرفیت کار مجاز پیمانکار، منوط به کسب امتیاز ارزشیابی -8-6

باشد، نتیجه ارزشیابی به منظور تعیین نوع و میزان تشويق، به هیأت  81( بیش از 𝑃𝐸ای پیمانکار )در صورتیکه امتیاز ارزشیابی دور  -8-2

 شود.ارجاع می تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام  5-8-665 شمار  سند موضوع ،های همکاررسیدگی به عملکرد شرکت

 11( در دور  ارزشیابی، کمتر از 𝑃𝑒𝑖باشد يا امتیاز ارزشیابی هر پیمان ) 15( کمتر از 𝑃𝐸ای پیمانکار )در صورتیکه امتیاز ارزشیابی دور  -8-3

 شود.ارجاع می های همکارباشد، نتیجه ارزشیابی پیمانکار جهت تعیین نوع و میزان تنبیه به هیأت رسیدگی به عملکرد شرکت

 

 

 

 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

ارزشيابی پيمانکاران  نامهآیين

 شهرداری تهران
 

 9از  4صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا تصویب:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا عمران و یفن یکارشناس کمیته تأیيد:

 تهران شهر یمهندس و یفن مشاور سازمان تهيه: 
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 :6کاربرگ شمار  
 مشخصات عمومی

 موضوع پیمان:

 مجری الرح: دستگا  اجرايی)کارفرما(:

 مشخصات پیمانکار:

)در سامانه پیمانکاران شهرداری شمار  پیمانکاری نام:

 :تهران(

 سال ثبت: شمار  ثبت:

 رتبه: رشته صالحیت:

 مشخصات مشاور:

 سال ثبت: شمار  ثبت: نام:

 رتبه: رشته صالحیت:

 مشخصات پیمان:

 ضريب پیمان: مدت پیمان )ما (: شمار  و تاريخ پیمان:

 مبلغ صورت وضعیت قطعی: مبلغ صورت وضعیت ماقبل قطعی: مبلغ اولیه پیمان:

 فهرست بهای منضم به پیمان:

 :دور  تضمین )ما ( تاريخ صورتجلسه تحويل موقت:

 خالصه کارهای صورت گرفته در راستای انجام پیمان:
 
 
 

 :ضروری ساير توضیحات

کمیته کارشناسی تخصصی شورای عالی فنی شهرداری به   4و  3، 2های شمار  توضیح: اين کاربرگ توسط، مهندس مشاور )دستگا  نظارت( تکمیل و به همرا  کاربرگ 
 شود.ارسال می تهران

   
 

       ......................................... :نمايند  دستگا  نظارت نام و نام خانوادگی
 

  سمت:  .........................................         
  .......................        تاريخ: 

 هر و امضاء: مُ

  : .........................................         نمايند  کارفرمانام و نام خانوادگی 

 

  سمت:  .........................................         
  .......................        تاريخ:

 هر و امضاء:مُ

 

 

 
 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام

 

 ارزشيابی پيمانکاران نامهآیين

 شهرداری تهران

 9از   5صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 عالی فنی شهرداری تهرانشورای  تصویب:

 تهران شهرداری فنی عالی شورای عمران و فنی کارشناسی کمیته تأیيد:

 تهران شهر مهندسی و فنی مشاور سازمان تهيه: 
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 :2کاربرگ شمار  
 )مجری( ارزشيابی پيمان توسط کارفرما

 تاريخ پیمان:شمار  و  موضوع پیمان:

 :نظارت دستگا  نام نام کارفرما:

 پیمانکار: ارزشیابی درخواستنامه  شمار  و تاريخ   نام بهر  بردار:
 :)در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران(شمار  پیمانکاری نام پیمانکار:        

 ردیف

 
 معيار ارزشيابی

 وزن معيار (Sامتياز معيار )

(W) 

 امتياز وزنی

(S*W) 
 عالی

(1) 
 خوب

(4) 
 متوسط

(3) 
 ضعيف

(5) 

  2     هماهنگی و سازگاری سازمان اجرايی و تجهیزات و ماشین آمت پیمانکار با نوع کار 6

  2     کارايی و توانمندی مدير پروژ  پیمانکار 2

  2     مشاور( هماهنگی و همکاری پیمانکار با عوامل جرايی مرتبط )کارفرما، مدير الرح، 3

  2     نحو  مستندسازی اسناد و مدارک مربوط به موضوع پیمان 4

  3     رعايت برنامه زمان بندی 5

  2     تسريع در انجام موضوع پیمان 1

7 
-پیشنهاد را  کارهای اجرايی مناسب که منجر به افزايش کیفیت يا کاهش هزينه

 های اجرايی شود
    

2 
 

  6     های جديد، کار جديدتغییرات مقاديرکار، قیمت اشراف بر ضوابط قراردادی و 8

  6     هااشراف بر فهرست بها و تنظیم صورت جلسات متر  و قیمت 9

  6     تدارک به موقع مصالح 61

  6     اعالم به موقع ايرادها و اشکامت قراردادی 66

  6     همکاری با کارفرما در مواقع کمبود نقدينگی 62

  ( 6Eارزشیابی ) امتیاز

        شد  باشد، مزم است حداکثر  در اجرای مناسب کار توضیح: در هريک از موارد  فوق، چنانچه اقدام يا عدم اقدام کارفرما يا دستگا  نظارت موجب عدم توفیق پیمانکار   
  امتیاز معیار مربواله برای پیمانکار منظور شود.

  کنند  فرم: .........................................         نام و نام خانوادگی تکمیل

 

 سمت: مدير پروژ 
 تاريخ: .......................

 امضاء: 

  : .........................................         کنند  فرم تأيیدنام و نام خانوادگی 

 

 معاون فنی و عمرانی کارفرماسمت: 
 .......................تاريخ: 
 امضاء: 

 .........................................: کارفرما ريزیمعاون برنامهنام و نام خانوادگی 
 تاريخ: .....................

 امضاء:

 نام و نام خانوادگی بامترين مقام اجرايی کارفرما: .........................................
 ......................تاريخ: 
 امضاء: 

 هر کارفرما:م  

 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام 
 

ارزشيابی پيمانکاران  نامهآیين

  شهرداری تهران

 

 9از  1صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 تهران شهرداری فنی عالی شورای عمران و فنی کارشناسی کمیته تأیيد:

 تهران شهر مهندسی و فنی مشاور سازمان تهيه: 
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 :3کاربرگ شمار  
 )مشاور(ارزشيابی پيمان توسط دستگاه نظارت 

 شمار  و تاريخ پیمان: موضوع پیمان:

 :نظارت دستگا  نام نام کارفرما:
 پیمانکار: ارزشیابی درخواستنامه  شمار  و تاريخ   نام بهر  بردار:

 :)در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران(شمار  پیمانکاری نام پیمانکار:        

 ردیف
 

 معيار ارزشيابی
 وزن معيار (Sامتياز معيار )

(W) 
 امتياز وزنی

(S*W) 
 عالی

(1) 
 خوب

(4) 
 متوسط

(3) 
 ضعيف

(5) 

  5/6     درکارگا  HSEپیاد  سازی نظام  6

  6     کیفی ماشین آمت و ابزار کاروضعیت کمی و  2

  5/6     هماهنگی، سازگاری و کفايت سازمان اجرايی پیمانکار با نوع کار 3

  6     های اجرايی شودپیشنهاد راهکارهای اجرايی مناسب که منجر به افزايش کیفیت يا کاهش هزينه 4

  5/6     توانمندی و عملکرد دفتر فنی کارگا  5

  6     همکاری پیمانکار با ساير عوامل اجرايیمیزان  1

  5/2     (ها و ضوابط فنی مالک عملرعايت دستورالعمل) کیفیت اجرای کار 7

  5/6     های کنترل کیفیتعملکرد پیمانکار در انجام آزمايش 8

  5/1     نحو  مستند سازی 9

  5/1     اشراف بر پیمان و رعايت مفاد آن 61

  6     های چون ساختتهیه نقشه کیفیت 66

  6     هانحو  تهیه و تنظیم و ارائه صورت وضعیت 62

  6     میزان دقت در برآورد و تأمین کام، تجهیزات و مصالح انتخاب صحیح آنها 63

  6     های کارگاهیتهیه به موقع نقشه 64

  5/6     بندیرعايت برنامه زمان 65

  6     ايرادها رفع نقايص فنی و 61

  6     عنوان کردن ايرادها و ارائه راهکار 67

  (2Eامتیاز ارزشیابی )
است حداکثر امتیاز معیار  شد  باشد، مزمدراجرای مناسب کار توضیح: در هريک از موارد فوق، چنانچه اقدام يا عدم اقدام کارفرما يا دستگا  نظارت موجب عدم توفیق پیمانکار   

 برای پیمانکار منظور شود.مربواله 

  کنند  فرم: .........................................         نام و نام خانوادگی تکمیل

 

     سرپرست دستگا  نظارتسمت:  

  ..............................         تاريخ: 
 امضاء: 

  کنند  فرم: .........................................         نام و نام خانوادگی تکمیل

 

        )دستگا  نظارت( مديرعامل مهندسان مشاور سمت: 
  ..............................          تاريخ:
 امضاء:

 هر دستگاه نظارتم  

 
 
 
 
 

 

 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

پيمانکاران ارزشيابی  نامهآیين

  شهرداری تهران
 

 9از  7صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 تهران شهرداری فنی عالی شورای عمران و فنی کارشناسی کمیته تأیيد:

 تهران شهر مهندسی و فنی مشاور سازمان تهيه: 
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 :4کاربرگ شمار  
 بردارتوسط دستگاه بهرهارزشيابی پيمان 

 شمار  و تاريخ پیمان: موضوع پیمان:

 :نظارت دستگا  نام نام کارفرما:

 پیمانکار: ارزشیابی درخواستنامه  شمار  و تاريخ   نام بهر  بردار:

 :)در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران(شمار  پیمانکاری نام پیمانکار:        

 ردیف

 
 معيار ارزشيابی

 (Sامتياز معيار )
 وزن معيار

(W) 
 امتياز وزن

(S*W) عالی 
(1) 

 خوب
(4) 

 متوسط
(3) 

 ضعيف
(5) 

  3     رضايت بخش بودن ظاهر کار انجام شد  6

  3     برداری فراهم آوردن امکانات و ملزومات مزم برای بهر  2

3 
( باشدمی    در مواردی که مربوط به پیمانکار عدم بروز ايراد در بهر  برداری )

 پس از تحويل موقت، در دور  تضمین
    

7 
 

4 
اقدام به رفع نقص ناشی از کار پیمانکار در فاصله زمانی کوتا  پس از اعالم 

 بردار در دور  تضمینبهر 
    

3 
 

  4     رضايت بخش بودن نتیجه رفع نقص در دور  تضمین 5

  (3Eارزشیابی )امتیاز 

 
 

 

 کنند  فرم: .........................................                          نام و نام خانوادگی تکمیل
                                                                                                     

 اجرايیی از کار بهر  بردار سئولسمت: م
 تاريخ: ...........................

 امضاء:

 کنند  فرم: .........................................                          نام و نام خانوادگی تأيید
 

 سمت: بامترين مقام دستگا  بهر  بردار

 رهر دستگاه بهره بردام  

 

 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

ارزشيابی پيمانکاران  نامهآیين

  شهرداری تهران
 

 9از  8صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 تهران شهرداری فنی عالی شورای عمران و فنی کارشناسی کمیته تأیيد:

 تهران شهر مهندسی و فنی مشاور سازمان تهيه: 
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 :5کاربرگ شمار  

 پيمانکار  ساالنهارزشيابی 

 تاريخ ارزشیابی: دور  ارزشیابی: از تاريخ ............................ تا تاريخ ............................

 تاريخ ثبت: شمار  ثبت: نام پیمانکار:

 رتبه: رشته صالحیت:

 ارزشیابی:تعداد پیمان ارائه شد  برای  ظرفیت کار اشغال شد :

 موضوع پيمان ردیف
شماره و تاریخ 

 پيمان
 مبلغ پيمان نام کارفرما

امتياز 

 ارزشيابی

(eip) 

6   
 

  

2   
 

  

3   
 

  

...   
 

  

  (EP)سامنهامتیاز ارزشیابی 

 
 

 :نظام فنی و اجرايیکمیته کارشناسی تخصصی نام و امضای اعضای 

 
 
 

 

 

 

 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

ارزشيابی پيمانکاران  نامهآیين

  شهرداری تهران
 

 9از  9صفحه 

 

 
 شورای عالی فنی

 1 -4 -521 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 تهران شهرداری فنی عالی شورای عمران و فنی کارشناسی کمیته تأیيد:

 تهران شهر مهندسی و فنی اورمش سازمان تهيه: 
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 نظرات و پيشنهادات
 
 

 خواننده گرامي

شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه اي  دستورالعمل کرده و دفتر نظام فني و اجرايي 

نیازمند بهبود  ترديد اي  اثرآن را براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده اس . با وجود تالش فراوان، بي

 و ارتقاي کیفي اس .

رو، از خوانندگان گرامي انتظار دارد کره برا ارائره نقردها و پیشرنهادهاي خرود، مرا را در تکمیرل مقرررات و          از اي 

 هاي نظام فني و اجرايي ياري رسانند.دستورالعمل

 کنیم.  پیشاپیش از همکاري و دق  نظر شما قدرداني مي

 
 

 

 شهرداري مرکزي ساختمان بهش ، خیابان شهر، پار  جنوبي ضلع ،تهران نشاني براي مکاتبه:

 دفتر نظام فني و اجرايي. ،شورا امور و شهري توسعهريزي،برنامه  معاون، دوم طبقه تهران،

 55698812تلف  تماس:  

Email: info.budget@tehran.ir 
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Tehran Municipality’s Contractors Post Assessment Code 
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