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و  ینظام فن 4-8-99الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مديريت طرح موضوع سند شماره  دستورالعمل همسان تعيين حق

 تيريخدمات مد یخدمات مشاوره، واحدها یالزحمه واحدها منظور محاسبه و پرداخت حق که به استتهران  یشهردار يیاجرا

 یساز و آسان یساز هماهنگ ،یساز شفاف ،یساز همسان یهای شهرداری تهران در راستا طرح، در یقيطرح و مشاوران حق

ها و  تهران از دستورالعمل یدر شهردار کوراول سند مذ شيراياز ابالغ و شيپ نکهياست. با توجه به ا شده نيتدو یقبل یها وهيش

 باهدفبار  نينخست یاست، برا شده یاستفاده م مشاورانمه الزح حق نييکشور در تع یزير و برنامه تيريسازمان مد یها بخشنامه

 یعمران یها توانمند در پروژه و مديران طرح مهندسان مشاور یسطح همکار شيافزا منظور بهمناسب،  نهيفراهم ساختن زم

به  راتييتغ قيمستمر و دق شيرا باعث شد که الزمه آن، پا یتحوالت اساس ادشدهي. ابالغ بخشنامه ديتهران ابالغ گرد یشهردار

 زانيو کنترل م یاحصاء نقاط ضعف احتمال منظور به ادشدهيدستورالعمل  یقبل های ويرايش یساز ادهياز پ یوجود آمده ناش

 .است شده تعيينحصول اهداف از قبل 

 روزرسانیو به ینيبازبنسبت به اين سند، پيشين  های ويرايششناسی  با انجام آسيبتهران  یشهردار يیو اجرا ینظام فن رو نيازا

 در قالب ويرايش سوم سند اقدام نموده است.آن 

تعيين تعرفه  ،شفاف انواع خدمات بندی دستهها،  تعرفه روزرسانی بهتوان به  یسوم، م شيرايدر و شده انجاماصالحات  ترين مهماز 

 سازی شفافالزحمه، تدقيق و  و ضريب باالسری، تعيين مالک برای نحوه پرداخت حق ها هزينههزينه خودرو، شفافيت بخش 

   اشاره کرد....  و مشاورنظارت عاليه به خروجی کار  الزحمه حقتخصيص بخشی از  ضرايب فردی و ويژگی کار و
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 کليات -6 فصل

 هدف  -6-6

 خدمات واحدهای الزحمه حقو پرداخت  محاسبه منظور بهی مناسب ا وهيشدستيابی به  باهدف دستورالعمل اين

تهران در راستای  شهرداری های طرح در ،9طرح و مشاوران حقيقی مديريت خدمات مشاوره، واحدهای

 . است شده نيتدوهای قبلی  ی شيوهساز آسانی و ساز هماهنگ ی،ساز شفافی، ساز همسان

 دامنه کاربرد -6-2

 ها، سازمان مناطق، ها و کليه معاونت تهران، شهرداری اجرايی و فنی نظام راهبردی سند يکم ماده استناد به -9-2-9

 . بود خواهند دستورالعمل اين رعايت به موظف تهران، شهرداری تابعه موسسات و ها شرکت

 موظف به رعايت مفاد اينهمکاری دارند که با شهرداری تهران  و مشاورانی طرح کليه واحدهای مديريت

 دستورالعمل هستند. 

 مفهومی، طراحی توجيهی، در دستورالعمل حاضر منظور از خدمات مشاوره، انواع کارهای پژوهشی، مطالعات -9-2-2

 ارائه خدمات نظارت تفصيلی، مطالعات مهندسی ارزش، طراحی پايه، ايی، طراحیهای فنی و اجر تدوين نظام

 ی،بردار نقشهخدمات  ها از قبيل اين طرح جنبی خدمات یاستثنا بهها ) و مانند آن 2عاليه نظارت کارگاهی،

باشند( بوده مصالح و نيز خدمات بازرسی فنی که دارای تعرفه مصوب اختصاصی می مقاومت و ژئوتکنيک مطالعات

نيز خدمات مديريت بر کارهای مشاوران و پيمانکاران و ديگر عوامل موثر در  طرح مديريت منظور از خدمات و

ی آن، تسهيل و کارگزاری جلب مشارکت زير بودجههای شهری و  و ساالنه طرح ساله پنجی ها برنامهطرح، تهيه 

، مديريت بر مهندسی ارزش و ديگر خدمات ها ژهپروگذاری داخلی و خارجی، تامين مالی  عمومی و سرمايه

 مديريتی است.

، ارزيابی پيشنهاد مالیبوده و مالک عمل برای  استفاده قابلهای ارجاع کار  دستورالعمل برای همه روش اين -9-2-9

 ايشان است. الزحمه حقو پرداخت طرح  مديران و مشاوران الزحمه حق تعيينبرآورد و 

ی مصوب شهرداری تهران ها تعرفهبر پايه مفاد اين دستورالعمل، در حکم  شده محاسبه، مبالغ تعرفهدر ارجاع کار به روش 

خدمات نظارت بايد بر اساس  الزحمه حق. ، ممنوع استشده محاسبه الزحمه حقبه نسبت هرگونه افزايش يا کاهش بوده و 

گردد  شود. يادآوری می محاسبه و پرداخت  (افزايشی يا کاهشیمفاد اين دستورالعمل بدون اعمال ضريب پيشنهادی )

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام 7-9-10 در سند شده نوشته "تعرفهروش "نظارت  مشاورروش مجاز برای انتخاب 

  است.

                                                 
 بر پايه بند د ماده دوم سند راهبردی نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران 9
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 مشاوران الزحمه حقدستورالعمل همسان تعيين 

  و واحدهای خدمات مديريت طرح

 4-9-809-2شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: کليات

 2صفحه: 

 

 

 

 نامه واژه -6-9

 مشاوران بين يکسان طور به پيشنهادها، مالی و فنی ارزيابی منظور به که اسنادی: مناقصه یا اسناد ارجاع کار -9-9-9

ممکن است همان  .شود می دريافت ها آن از موردنياز اطالعات و توزيع کوتاه، فهرست در برگزيده طرح مديران و

 ابتدا به همه داده شود.

 پاکت در که است طرح مديران و مشاوران مالی و فنی پيشنهاد اسناد و مستندات کليه شامل: پيشنهاد -9-9-2

 فرايند در شرکت جهت و تهيه شود، می تصريح اسناد ارجاع کار در که مربوطه الزامات ديگر همراه به پيشنهاد

 .شود می تسليم کارفرما به کار ارجاع

 اسناد ارجاع کار در کارفرما سوی از که است مبنا یها متيباق همراه قيمت تجزيه حاوی روشی يا قيمت: تعرفه -9-9-9

 مورد ها پرداخت در آن کارگيری به و مدير طرح و مشاور پيشنهاد قيمت تعيين يا محاسبه برای و شود می اعالم

 .گيرد می قرار عمل

 ها طرح اجرای يا و طراحی برای ولی ندارند کاربرد تنهايی به که هستند خدماتی خدمات جنبی: خدمات جنبی -9-9-4

 وسيله به جنبی عمليات دقت ميزان و ها کميت و عمليات محدوده. است ها آن نتايج از استفاده و انجام به نياز

 توپوگرافی، های نقشه تهيه مانند خدماتی ،خدمات جنبی. شود می انجام وی نظر زير و تعيين اصلی مشاور

 مقاومت و ژئوتکنيک های آزمايش انجام همچنين، ای، ماهواره تصاوير و هوايی های عکس کاداستر، شناسی، زمين

 و شناسی خاک هيدروليکی، سازی مدل نگاری، آب هيدرولوژی، و هواشناسی آمار و اطالعات ژئوفيزيک، مصالح،

 .هاست اين مانند کارهايی

پرداخت  مديرطرحيا  مشاوربه  قراردادوجوهی است که به ازای انجام کار و ارائه خدمات بر پايه : الزحمه حق -9-9-5

 گردد. می

 اختيارات چارچوب در کار، اجرای بر نظارت برای که است حقوقی يا و حقيقی شخص: دستگاه نظارت -9-9-6

 .شود می معرفی طرح و پروژه ارکان  به و تعيين کارفرما سوی از ،قرارداد مدارک و اسناد در شده تعيين

 ،مشاور ،کارفرما قالب در که طرح و پروژه در موظف و موثر حقوقی يا و حقيقی اشخاص: (ارکان) رکن پروژه -9-9-7

 .دارند مسئوليت و حضور پروژه در آن مانند و آزمايشگاه پيمانکاران، جنبی، مشاوران ،مدير طرح

 شود.  های عمرانی، گفته می در پروژه مديرطرحيا  مشاوربه پيشينه زمانی اشتغال به کار کارکنان : سابقه -9-9-8

 پايه آن بر دستورالعمل اين در مندرج های نرخ و واحد بهای که بوده شمسی 9911 سال منظور: پایه سال -9-9-1

 های نرخ و واحد بهای تهران یشهردار یفن یشورا. دارند اعتبار( 9911 سال پايان تا) دوره آن برای و شده تعيين

 .نمايد می ابالغ رسمی صورت به و کرده تمديد يا و روزآوری به را بعد های سال

 رکمد دارایسرپرستی کارکنان نظارت کارگاهی را بر عهده داشته و بايد که  شود یم گفته دیفر به :سرناظر -9-9-90

 ،مرتبط رکا سابقه لسا 90 قلاحد و شناسیرکا تحصيلی جهدر قلاحد با مهندسی یها رشته از يکی در نشگاهیدا

 . باشد شناسیرکا رکمد خذا از پس

 مشاوره خدمات دادن انجام برای که تکاليفی و ها فعاليت خدمات، جزئيات مجموعه: شرح تفصيلی خدمات -9-9-99

 .گيرد می قرار مورداستفاده پروژه، يک در مدير طرح يا
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 را آن توان نمی و بوده عمومی و مشترک کار، يک مختلف اقالم بين که است هايی هزينه: ضریب باالسری -9-9-92

 .کرد مربوط کار اقالم از يک هر به مستقيماً

 های دستگاه برابر در و شده محول او به آن، بر مديريت و کار انجام مسئوليت که است دستگاهی: کارفرما -9-9-99

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام راهبردی سند يکم ماده موضوع های دستگاه شامل و است؛ مسئول باالدست

 .است( تهران شهرداری تابعه موسسات و ها شرکت مناطق، ها، سازمان مناطق، ها، معاونت)

 شده ثبت و تشکيل معين خدمت يا کار هر برای مدنی مشارکت قالب در که مشاورانی: گروه مشارکت -9-9-94

 خدمات انجام متقاضی حقوقی، شخص چند يا دو شامل که( کشور امالک و اسناد ثبت قانون 47 ماده موضوع)

 .شوند مشاوره

 قراردادکه برای انجام خدمات موضوع  شود میبه مجموعه اسناد و مدارک غيرقابل تفکيکی گفته  :قرارداد -9-9-95

 .گردد میبين دو طرف مبادله 

 ارائه صالحيت دارای که است( گروه مشارکت يا و حقوقی شخص يک از اعم) حقوقی شخص: مدیر طرح -9-9-96

 خوانده نيز آن مانند و چهارم عامل ،مدير طرح عناوين با اجرايی و فنی نظام در و است طرح مديريت خدمات

 .شود می

 صالحيت دارای که است حقيقی يا( گروه مشارکت يا و حقوقی شخص يک از اعم) حقوقی شخص: مشاور -9-9-97

 فنی، بازرس کارفرما، مشاور ،مشاور ، مهندسمشاور عناوين با اجرايی و فنی نظام در و است مشاوره خدمات ارائه

 .شود می خوانده نيز آن مانند و فنی عامل

در اسناد و مدارک  شده تعييناختيارات که در چارچوب  شود میگفته  مشاوربه کارشناسان  : ناظران عالی -9-9-98

 شود. به ارائه خدمات نظارت عاليه به کار گرفته می قرارداد
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  و واحدهای خدمات مديريت طرح

 4-9-809-2شماره: سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: کليات

 4صفحه: 

 

 

 

 

 ی خدمات بند گروه -6-4

 الزحمه حقدر تعيين  کارفرماتسهيل و تدقيق نوع کارهای قابل انجام در اين دستورالعمل و رعايت صالح و صرفه  منظور به

 .شود یمی بند گروهمناسب هر کار، خدمات موضوع اين دستورالعمل به شرح زير 

 گروه خدمات مشاوره  -9-4-9

اين گروه از خدمات شامل مطالعات دوره پديدآوری طرح )مطالعات توجيهی و طراحی مفهومی(، مطالعات دوره طراحی 

ی و دوره برچيدن، بازيابی و بازيافت طرح و نيز بردار بهرهيی از خدمات دوره ها بخش)طراحی پايه و طراحی تفصيلی(، 

 ، است.شود یمراحی تلقی ی که از جنس مطالعه، پژوهش و طا مشاورهديگر خدمات 

 .گردد یمتعيين  فصل دومگروه خدمات مشاوره بر پايه  الزحمه حق

 

 گروه خدمات نظارت -9-4-2

يی از خدمات دوره ها بخشاين گروه از خدمات شامل نظارت در دوره اجرای طرح )نظارت کارگاهی، نظارت عاليه( و 

 ، است.شود یمبرداری و دوره برچيدن، بازيابی و بازيافت طرح که از جنس خدمات نظارتی تلقی  بهره

برداری طرح و مانند  ی برای تحويل، خدمات دوره تضمين، پايش و نظارت بر بهرهساز آمادهخدمات مشاوره متعارف در 

 نيز جزو گروه خدمات نظارت است.  ها آن

 .گردد یمتعيين  فصل سومگروه خدمات نظارت بر پايه  هالزحم حق

 

 گروه خدمات مديريت طرح  -9-4-9

ی، دوره طراحی، دآوريپدخدمات مديريتی و کارگزاری امور کارفرمايی در دوره  هرگونهاين گروه از خدمات شامل ارائه 

ی طرح و دوره برچيدن، بازيابی و بازيافت طرح و نيز ديگر خدماتی که از جنس مديريت طرح بردار بهرهدوره اجرا، دوره 

 ، است.شود یمتلقی 

 .گردد یمتعيين  فصل چهارمگروه خدمات مديريت طرح بر پايه  الزحمه حق
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 الزحمه گروه خدمات مشاورهحق -2 فصل

-6-2 الزحمه حقتعيين  

 شود. گروه خدمات مشاوره از رابطه زير تعيين می کل الزحمه حق

 

(     )     (                                                                                            9رابطه )       

 

 که در آن:

Sc  =مشاوره خدمات کل الزحمه حق 

Cc مشاوره = ضريب باالسری خدمات 

Sic  =مشاورماهانه هر يک از کارشناسان  الزحمه حق 

Dc ها  = ديگر هزينه 

 

 ( Sicماهانه هر يک از کارشناسان مشاور ) الزحمه حق -2-9-9

 گردد: از رابطه زير تعيين می مشاورالزحمه ماهانه هر يک از کارشناسان  حق

 

                                                                                                                         (2رابطه )

 

 که در آن:

 Sbc= حداقل حقوق ماهانه )دستمزد( طبق اعالم ساالنه شورای عالی کار با  اساس برريال که  برحسبماهانه پايه  الزحمه حق

 گردد: احتساب ضريب تحصيل و تجربه از رابطه زير تعيين می

    (    )  حداقل حقوق ماهانه       (                                                                    9رابطه )

 

 گردد. ضريب تطبيق که ساالنه توسط شورای فنی شهرداری تهران تعيين و اعالم می =  

m  =استسال  1و دکتری  6، کارشناسی ارشد 4، کارشناسی 2های تحصيل که برای دوره کاردانی برابر با  سال. 

n  = ی اشتغال در کارهای ها سالمدت تجربه موثر کارشناس به سال است. اين مدت از تاريخ اخذ مدرک تحصيلی، و تنها برای

، نظارت، مشاوری ها شرکتد تاييد سازمان تامين اجتماعی کشور( در ی مورا مهيبی عمرانی )مستند به سوابق ها پروژهمرتبط و 

شود. اين مدت برای کارشناسان با مدرک تحصيلی کاردانی با اعمال  و مانند آن؛ محاسبه می کارفرمامدير  طرح، پيمانکار، 

ال در آن صفر در نظر گردد. مدت تجربه موثر، همواره عددی صحيح است و کسری از س محاسبه می 9در رابطه  5/0ضريب 

 شود. گرفته می

 است. 26برابر با ( n+m) ی تجربهها سالهای تحصيل و  ماهانه پايه، حداکثر مجموع سال الزحمه حقدر محاسبه  :9تبصره 
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Kc ضريب ويژگی =  

ضريب آيد و شامل دو بخش فردی و کاری است.  ( به دست می9ضرب ضرايبی است که از جدول ) حاصل( Kc) ضريب ويژگی

 گيرد. شود، ضرايب ويژگی کار به همه کارشناسان بخش مربوطه تعلق می ويژگی فردی تنها برای مدير پروژه در نظر گرفته می

 

 : ضریب ویژگی گروه خدمات مشاوره 6جدول شماره 

 ضریب ویژگی شرح

=k9 مدير پروژه ضريب ويژگی فردی 20/9  

 ضرايب ويژگی کار
=K2 )مطالعات توجيهی و طراحی مفهومی(ها  مطالعات پديدآوری طرح 20/9  

=K9 طراحی پايه 90/9  

نفر کارشناس ) بدون در نظر گرفتن مدير پروژه(  2تنها به مشاورانی که حضور حداقل  مدير پروژه : ضريب که نياتوضيح 

 .گيرد می تاييد شده است، تعلق کارفرمادر پروژه  از سوی 

 ( Ccضريب باالسری ) -2-9-2

نقدی کارشناسان و کارکنان  ماليات، مزايای نقدی و غير مانندهای باالسری  است و هزينه 5/2ضريب باالسری برابر با 

، دستمزد و مزايای کارکنان دفتر مرکزی، عيدی و پاداش ساالنه کارشناسان و کارکنان، حق مرخصی ساالنه )طبق مشاور

( و بيمه بيکاری، حق سنوات مشاورهای عمومی و حق بيمه کارکنان و کارشناسان )سهم  ضوابط قانون کار(، هزينه بيمه

تهالک وسايل و نگهداری دفتر مرکزی انرژی، آب، فاضالب، تلفن، های اس کارکنان )يک ماه به ازای هرسال کارکرد(، هزينه

و ملزومات دفتر مرکزی، تايپ، تکثير  ريالتحر لوازمی يا اجاره دفتر، گذار هيسرمااينترنت، مبلمان و تجهيزات اداری، 

قانونی، هزينه  ی حقوقی و قضايی، عوارض شهرداری، عضويت در مجامع و همچنين کسورها نهيهزنسخه(  2ها )در  گزارش

  .است و ... مشاور، حداقل سود و ذخيره ريسک ها نامه ضمانتبازاريابی، هزينه 

 ( Dcها ) ديگر هزينه -2-9-9

 مشاوربوده و توسط وی به  کارفرما عهده بر، مشاورو انجام آن از سوی  قراردادی در نيب شيپهای زير در صورت  هزينه

 .گردد یمپرداخت 

 افزارهای تخصصی و مانند آن ای، نرم های ماهواره اطالعات، عکس تهيه و يا خريد نقشه، خريد 

  (کارفرمانسخه )در صورت نياز و درخواست  2تکثير اسناد مطالعات بيش از 

  و  در قالب ماموريتتنها  ) کارفرمااز سوی  ازيموردنی ها محلبه محل پروژه يا ديگر  مشاوراعزام کارکنان يا کارشناسان

، بليت، غذا، اسکان و وآمد رفتی ها نهيهزی مترتب بر آن شامل ها نهيهزو  (کيلومتری شهر تهران 50خارج از محدوده 

 مانند آن

  ی تامين محل، پذيرايی، ها نهيهزی مترتب بر آن شامل ها نهيهزو  کارفرمابرگزاری دوره يا کارگاه آموزشی برای کارکنان

 موزشی و مانند آنحضور مدرس، ملزومات و ابزار آ
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-2-2 الزحمه حقپرداخت  

ی ارائه گرديده ا دورهی ماهانه و يا ها صورتحساب(، در قالب 9-2کل خدمات مشاوره پس از تعيين به روش بند ) الزحمه حق

را رسيدگی و بر پايه  ادشدهنيز صورتحساب ي کارفرماگردد.  ارسال می کارفرماو همراه با اسناد مثبته و مدارک فنی برای 

 . دينما یمجدول زير پرداخت 

مبنای پرداخت به  زيرمايد، روش نی و درج ننيب شيپروش ديگری را برای پرداخت  قرارداددر  کارفرماتوضيح اينکه اگر 

 است. مشاور

 

 گروه خدمات مشاوره )بر اساس وزن هر خروجی در قرارداد( الزحمه حقنحوه پرداخت  – 2جدول شماره 

های مرحله،  هر يک از خروجی

قسمت يا بخش از شرح خدمات 

 مشاوره

 خروجی ميان کار
 و  تحويل

 اعمال اصالحات احتمالی
 تصويب

 درصد 900 درصد 85تا  75 درصد 40تا  90

 

 گيرد برمی خروجی مطالعات و شرح خدمات بسيار متنوع بوده و يک يا چند نوع از موارد زير را در : 

، لوح فشرده مناقصه(، پاورپوينت، اسناد شيرايو رقابليغو  شيرايو قابلی )ا انهيرانقشه، گزارش، دفترچه محاسبات، فايل 

 .قراردادها، دستورالعمل و ديگر موارد مندرج در شرح خدمات  حاوی داده

هر يک از ايشان بر  الزحمه حقکاربرد ندارد و  مشاورجهت تعيين و پرداخت به کارشناسان و کارکنان  ادشدهي الزحمه حق

  خواهد بود. مشاوربا  ها آن قراردادپايه قانون کار و 
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 گروه خدمات نظارت الزحمه حق  -9 فصل

 

 . ديآ یم دست به "نظارت عاليه الزحمه حق"و  "نظارت کارگاهی الزحمه حق"کل خدمات نظارت، از مجموع  الزحمه حق

 هایقرارداد دراست و ارجاع آن  کيتفک رقابليغو  يکپارچهی مشخص؛ ا پروژهيادآوری: خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عاليه برای 

يا کارگاه يا کارخانه و يا دفاتر  گاهساختهايی از خدمات به اقتضای نوع خدمت، در  بخش اگر؛ حتی نيستمجاز  مشاور به جداگانه

 انجام شود. مشاورو پروژه و يا دفتر  دستگاه نظارتمرتبط با 

-6-9 خدمات نظارت کارگاهی الزحمه حق 

 نظارت کارگاهیخدمات  الزحمه حقتعيين  -9-9-9

 شود: نظارت کارگاهی از رابطه زير تعيين می الزحمه حق

 

(     )                                                                           (         4رابطه )            

 

 که در آن:

SR  =نظارت کارگاهی الزحمه حق 

 CR =ضريب باالسری نظارت کارگاهی 

SiR  =ماهانه هر يک از کارکنان نظارت الزحمه حق 

DR  =ها ديگر هزينه  

VR  = ی خودروريکارگ بهتامين و 

 

 (     ماهانه هر يک از کارکنان نظارت  کارگاهی ) الزحمه حق -9-9-9-9

 گردد: ماهانه هر يک از کارکنان نظارت کارگاهی از رابطه زير تعيين می الزحمه حق

∑             (                                                                                        5رابطه )      
 
    

 

 که در آن:

 SbR =حداقل حقوق ماهانه )دستمزد( طبق اعالم ساالنه شورای عالی کار با اساس برريال که  برحسبساعتی پايه  الزحمه حق 

  گردد: احتساب ضريب تحصيل و تجربه از رابطه زير تعيين می

    (                                                                              6رابطه )
 ماهانه حقوق حداقل  

   
 (    )    

 

 گردد. ضريب تطبيق که ساالنه توسط شورای فنی شهرداری تهران تعيين و اعالم می =  

m است. سال 4برابر  دکتری ارشد و کارشناسی، کارشناسی و برای 2 برای دوره کاردانی برابر که تحصيل های = سال 



 مشاوران الزحمه حقدستورالعمل همسان تعيين 

  و واحدهای خدمات مديريت طرح

 4-9-809-2سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 الزحمه  حق: سومفصل 

 نظارتگروه خدمات 

 1صفحه: 

 

 

 

 6، برابر با  متر و يا تونل هستند 90 از بيش دهانه هايی که دارای پل با اين مقدار برای کارشناسی ارشد و دکتری در پروژه 

 شود. منظور می

n  ی اشتغال در ها سال= مدت تجربه موثر کارکنان نظارت به سال است. اين مدت از تاريخ اخذ مدرک تحصيلی و تنها برای

، مشاوری ها شرکتی مورد تاييد سازمان تامين اجتماعی کشور( در ا مهيبی عمرانی )مستند به سوابق ها پروژهکارهای مرتبط و 

شود. اين مدت برای کارکنان نظارت با مدرک تحصيلی کاردانی با  و مانند آن؛ محاسبه می کارفرما، پيمانکار، مدير طرحنظارت، 

گردد. مدت تجربه موثر، همواره عددی صحيح است و کسری از سال در آن صفر در  محاسبه می 6در رابطه  5/0اعمال ضريب 

 شود. نظر گرفته می

شوند، حتی اگر اين موضوع در طول اجرای پروژه  ربط یذچنانچه کارکنان نظارت موفق به اخذ مدرک تحصيلی باالتر در رشته 

 گردد.  محاسبه می 5/0کار قبل از اخذ مدرک کارشناسی هم چنان با اعمال ضريب  سابقهباشد، 

 نی مجاز نيست.ی کارکنان نظارت با مدرک تحصيلی کمتر از کارداريکارگ به :2 تبصره

 قبول قابل 26( برابر n+mی تجربه )ها سالهای تحصيل و  ساعتی پايه، حداکثر مجموع سال الزحمه حقدر محاسبه  :9 تبصره

 .است

( گواهی copyباشد. ارائه روگرفت ) صادرشدهگواهی درجه و رشته تحصيلی افراد بايد توسط مراجع ذيصالح  :4 تبصره

 ، الزامی است. کارفرماتحصيلی و مطابقت با نسخه اصل آن توسط 

Hj =  شود:  کارکنان نظارت اعمال می الزحمه حقساعات کارکرد که با توجه به تعاريف زير در محاسبه 

 20و ساعت  7) 99/7ضرب تعداد روزهای کاری ماه در عدد  ساعات کاری است که از حاصل ماهانه، ساعات کارکرد موظف 

 است.   شده محاسبهدقيقه( 

 ،شود.  شب انجام می 90بامداد تا  6بخشی از ساعات کارکرد موظف ماهانه است که در بازه زمانی  ساعات کارکرد عادی ماهانه

(H1 ) 

 بامداد روز بعد، 6شب تا  90شود که از ساعت  کاری( به بخشی از کارکرد موظف ماهانه گفته می ساعات کارکرد در شب )شب 

 (H2انجام شود. )

  کار اضافهساعات( .ی، ساعات کاری مازاد بر ساعات کارکرد موظف عادی ماهانه استH3) 

  کار اضافهساعات( .ی در شب، ساعات کاری مازاد بر ساعات کارکرد در شب موظف ماهانه استH4) 

 

 .استساعت  80کاری هر يک از کارکنان نظارت  : حداکثر ساعات اضافه5تبصره 

Wj  = کاری و اضافه"( و برای 8طبق رابطه ) "کاری شب"(، برای 7طبق رابطه ) "کارکرد عادی ماهانه"ضريب کارکرد که برای 

 شود ( تعيين می90طبق رابطه ) "شب در کاری اضافه"( و برای 1طبق رابطه ) "کاری تعطيل

                                                       (: ضريب کارکرد عادی                                           7رابطه )
220

  
 W1 = 

  (9+0395= )864/0                                کاری در شب(کاری ) شيفت شب يا نوبت (: ضريب شب8رابطه )
9 6

2 5
 W2 = 

  (9+0340=)816/0                                                         کاری و تعطيل کاری (: ضريب اضافه1رابطه )
9 6

2 5
 W3 =   

  (9+0395+0340=)920/9                                                       در شب کاری (: ضريب اضافه90رابطه )
9 6

2 5
 W4 = 
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نوشته  قراردادآورده و در  کار اسناد ارجاعبايد در  ازيموردنحداکثر تعداد عوامل نظارت کارگاهی، تخصص و تجربه  :6 تبصره

  شود.

KR  ضريب ويژگی = 

آيد و شامل دو بخش ضرايب فردی و ضرايب کاری  ( به دست می9ضرب ضرايبی است که از جدول ) ( حاصلKRضريب ويژگی )

ه هر يک ک شود؛ و درصورتی صورت جداگانه محاسبه می است. ضرايب ويژگی فردی برای هر يک از کارکنان نظارت کارگاهی به

شود. ضريب ويژگی کار )در  از کارکنان، واجد شرايط اعمال ضريبی نباشد، ضريب مربوطه برای وی معادل يک منظور می

 شود.  صورت تعلق به طرح(، برای همه کارکنان نظارت کارگاهی اعمال می

                    

 (: ضرایب ویژگی گروه خدمات نظارت )بخش نظارت کارگاهی(9جدول )

 ضریب ویژگی شرح

 ضرايب ويژگی فردی

=K9 سرپرستی 2/9  

≥K2≥9 سابقه ويژه  2/9  

=K9 نخبگی 9/9  

≥K4≥9 سختی کار ضريب ويژگی کار 2/9  

 

 گيرد می تعلق سرناظر به سرپرستی تنها ضريب. 

 مرتبط در  سابقهسال  5تنها به کارکنان نظارت کارگاهی دارای بيش از  که2/9تا  9عددی است بين  ضريب سابقه ويژه

 .رديگ یمی ده سال اخير شهرداری تهران، تعلق ها پروژه

  رديگ یمارائه مدارک معتبر تعلق  شرط بهی زير ها یژگيوضريب نخبگی به افراد دارای حداقل يکی از. 

دارای سه رتبه  النيالتحص فارغها )اعم از دانشگاه آزاد يا سراسری(،  ی سراسری ورودی دانشگاهها آزمون دورقمیی ها رتبه

های تحصيلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( با ارائه گواهی دانشگاه، برگزيدگان المپيادها و  نخست دوره

در مجالت علمی معتبر  شده چاپالمللی، ثبت اختراع مرتبط، مقاالت علمی مرتبط  ی علمی کشوری يا بينها جشنواره

  مرکز ملی نخبگان )حداقل دو مقاله(، ارائه گواهی نخبگی از

 پرداخت خواهد شد. کارفرمااين ضريب تنها در صورت تاييد و موافقت  که اينتوضيح 

  کارهای زيرسطحی و يا کارهای ، تونلسازی،  های پل و برای نظارت در پروژه 2/9تا  9ضريب سختی کار عددی است بين

 است.  اسناد ارجاع کارشود. اعمال اين ضريب منوط به درج آن در  ، منظور میکارفرماپراهميت از نگاه 

 (VR) ی خودروريکارگ بهتامين و  -9-9-9-2

، وسعت پروژه و تعداد کارکنان نظارت ها کارگاهو متناسب با پراکندگی  کارفرمادر صورت نياز پروژه )به تشخيص 

( جهت انجام وظايف 9911) سال پايه خودرو )با راننده( درکارگيری يک دستگاه  کارگاهی(، هزينه ماهانه تامين و به

 گردد: نظارت کارگاهی بر پايه مبالغ جدول زير تعيين می
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 کارگيری خودرو در سال پایه )نظارت کارگاهی( (: هزینه تامين و به4جدول )

 ريال( -بهای واحد کارکرد مازاد )ساعت بهای واحد ماهانه )ريال( نوع خودرو رديف

 2903000 5030003000  سواری )تاکسی( 9

 2703000 6030003000 سواری )عادی تک ديفرانسيل( 2

 9203000 7030003000 سواری )دو ديفرانسيل( 9

 های موردنياز خودرو )حقوق و مزايای راننده، اجاره خودرو، تامين  صورت ناخالص بوده و شامل کليه هزينه بهای فوق به

بيمه شخص ثالث، هرگونه عوارض، معاينه فنی، ماليات،  هزينههای ترافيکی،  های طرح سوخت، مجوز ورود به محدوده

 ها( است.قراردادتعمير و نگهداری و استهالک خودرو، حق بيمه 

 یخانوارها کننده مصرف متيشاخص ق) رانيبر اساس نرخ تورم ساالنه مرکز آمار اساالنه  صورت به ادشدهيمبالغ  یروزآور به 

 .شود یانجام م ،سال پايه( نسبت به کشور یشهر

  ،کارکرد موظف هر دستگاه خودرو، برابر با کارکرد موظف ماهانه نظارت کارگاهی بوده و هزينه هر ساعت کارکرد مازاد بر آن

 گردد.   از جدول فوق محاسبه و پرداخت می

 طور کل خودروهای فرسوده(، مجاز نيست. سال از تاريخ توليد آن گذشته باشد )به 7کارگيری خودروهايی که بيش از  به 

 اين تعداد در حين گردد یمتعيين  اسناد ارجاع کاردر  قرارداد موضوع با کارگاهی، متناسب نظارت ازيموردن خودروی تعداد .

)عدد صحيح يا کاهش  شيافزا قابل اسناد ارجاع کاردر  شده نييتعدرصد تعداد  25ارائه خدمات با توافق طرفين تا سقف 

 خواهد بود. مالک است(  ضرب حاصل

 (CR)ضريب باالسری  -9-9-9-9

های باالسری شامل ماليات، مزايای  است )غيرقابل تخفيف و يا کاهش و تغيير( و هزينه 5/2ضريب باالسری برابر با 

نقدی و غير نقدی کارکنان نظارت کارگاهی، عيدی و پاداش ساالنه کارکنان، حق مرخصی ساالنه )طبق ضوابط قانون 

بيمه کارکنان )سهم نظارت( و بيمه بيکاری، حق سنوات کارکنان )يک ماه به ازای های عمومی و حق  کار(، هزينه بيمه

های استهالک وسايل و نگهداری دفتر مرکزی نظير انرژی، آب،  برداری، هزينه هرسال کارکرد(، تجهيزات متعارف نقشه

التحرير و ملزومات اداری و امور  مگذاری يا اجاره دفتر، لواز فاضالب، تلفن، اينترنت، مبلمان و تجهيزات اداری، سرمايه

های  نسخه( هزينه 2ها )در  پشتيبانی دفتر مرکزی و دفتر کار نظارت کارگاهی، عوارض شهرداری، تايپ و تکثير گزارش

ها، ذخيره ريسک و  نامه حقوقی و قضايی، عضويت در مجامع و همچنين کسور قانونی، هزينه بازاريابی، هزينه ضمانت

 سود نظارت است.

 (DR)ها  ديگر هزينه -9-9-9-4

، دفتر کار و تجهيزات موردنياز آن )مانند تهيه ميز کار، صندلی، کمد، وسايل گرمايش و  کارفرماهزينه تامين و تجهيز: 

ای، مخابراتی( و نيز غذای کارکنان نظارت کارگاهی را در کارگاه )و يا خارج از کارگاه بسته به  سرمايش، تجهيزات رايانه

نمايد و يا ضمن برآورد هزينه تامين و تجهيز موارد يادشده در  ا از طريق پيمانکار، تأمين و تجهيز میمورد(، راسا و ي

 . دينما یمتوافق  مشاور، نحوه پرداخت آن را با قراردادو  اسناد ارجاع کار
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ی و نگهداری از دفاتر کار کارگاهی، شامل هزينه انرژی، آب، بردار بهرههای  هزينه کارفرمابرداری و نگهداری:  هزينه بهره

ی موارد نيب شيپو يا ضمن  دينما یمتلفن ثابت، اينترنت دفتری، نظافت، مراقبت و مرمت را در حد متعارف پرداخت 

ينه تامين اقالم يا نمايد. هز توافق کرده و به وی پرداخت می مشاور، هزينه آن را با  قراردادو  اسناد ارجاع کاريادشده در 

 9-9-9-2. )در بند است مشاوربوده و بر عهده  مستثنالوازم مصرفی )مانند کاغذ، خودکار، قند، چای( از اين قاعده 

 است.( شده ینيب شيپ

، کارفرمادر صورت نياز به استفاده کارکنان نظارت کارگاهی از تلفن همراه برای انجام وظايف مربوط، هزينه آن با توافق 

 داخت خواهد شد. پر

تئودوليت، توتال  برداری مانند نقشه متعارف تجهيزات است موظف نظارت کارگاهی برداری: تجهيزات نقشه هزينه

 داشته اختيار ضروری است، در کارگاهی نظارت خدمات انجام را که برای ها آن و متعلقات GPSاستيشن، ترازياب، 

  .شود نمی از اين بابت پرداخت ای جداگانه است و هزينه شده لحاظ باالسری ضريب در های تجهيزات هزينه باشد.

ی ها رباتهزينه تجهيزات خاص: در صورت نياز به استفاده از تجهيزات خاص مانند ليزر اسکنر، پهپاد، کواد کوپتر، 

 و اسناد ارجاع کار ی درنيب شيپنگار، دستگاه راديوگرافی )با مواد اوليه آن(، هزينه آن در صورت  ، صوتشونده تيهدا

 ، پرداخت خواهد شد. قرارداد

 تعليق عمليات اجرايی -9-9-9-5

، برای اطمينان از انجام تعهدات پيمانکار در مربوط های دستورالعمليه ضوابط و در صورت تعليق عمليات اجرايی بر پا

 باتعداد  کار، رشته تحصيلی و سابقهاز نظر متناسب با شرايط کار و کارگاه،  نظارت کارگاهیکارکنان دوران تعليق، 

 د.نشو تعيين می مشاورو  کارفرماتوافق 

 نظارت کارگاهیخدمات  الزحمه حق پرداخت -9-9-2

گردد. صورتحساب نظارت محاسبه می 4و از رابطه شماره  9-9-9ماهانه نظارت کارگاهی، در چارچوب مفاد بند  الزحمه حق

)کاربرگ ساعات کارکرد(  9برگ زمانتنظيم و همراه با اسناد مثبته اعم از  مشاوردر ابتدای ماه بعد توسط  ماه هرکارگاهی 

نيز صورتحساب يادشده را در اسرع وقت رسيدگی و پرداخت  کارفرماگردد.  ارسال می کارفرماو ديگر مستندات مربوط برای 

 نمايد. می

، نسبت کارفرماتواند با موافقت  می مشاورمنظور ايجاد شرايط پرداخت صورتحساب اسفندماه نظارت تا قبل از پايان هرسال،  به

 اقدام الزم را به عمل آورد. الحساب یعل صورت بهبه تنظيم و ارسال پيش از موعد صورتحساب يادشده 

 شود. محاسبه و پرداخت می کارفرما،نظارت کارگاهی بر پايه ساعات کارکرد تاييد شده  الزحمه کارکنانحق

  

                                                 
1 Time Sheet 
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-2-9 خدمات نظارت عاليه الزحمه حق 

 هيخدمات نظارت عال الزحمه حق نييتع -9-2-9

 شود: خدمات نظارت عاليه از رابطه زير تعيين می کل الزحمه حق

 

(     )          (                                                                                     99رابطه )         

 
 که در آن:

Ss  =خدمات نظارت عاليه کل الزحمه حق 

 Qs =5هر بخش از خدمات عمومی نظارت عاليه بر پايه جدول شماره  الزحمه حق  

Cs ضريب باالسری خدمات نظارت عاليه = 

Sis  =هر يک از ناظران عالی بابت خدمات تخصصی نظارت عاليه الزحمه حق 

Ds ها  = ديگر هزينه 

خدمات تخصصی "و  "(Qsخدمات عمومی نظارت عاليه )" الزحمه حقکل خدمات نظارت عاليه، از مجموع  الزحمه حقتذکر: 

 هایقرارداد در است و ارجاع آن کيتفک رقابليغو  يکپارچهی مشخص؛ ا پروژه. اين خدمات برای ديآ یم دست به "نظارت عاليه

يا کارگاه يا کارخانه و يا دفاتر مرتبط  گاهساختهايی از خدمات به اقتضای نوع خدمت، در  بخش اگر؛ حتی نيستمجاز  جداگانه

 انجام شود. مشاوربا نظارت و پروژه و يا دفتر 

 (Qs) خدمات عمومی نظارت عاليه الزحمه حقتعيين  -9-2-9-9

ی خدمات عمومی نظارت عاليه، متناسب با نوع و عنوان خروجی آن به شرح ها بخش( هر يک از تعرفهبهای واحد )

 :است 5جدول شماره 

يی از شرح خدمات مرسوم نظارت ها بخشعاليه مندرج در جدول زير دربرگيرنده  نظارت عمومی خدمات که نياتوضيح 

 . استصورت سند و يا مدرک )خروجی(  به ارائه قابلی بوده و يا ريگ اندازهشمارش و  عاليه است که قابل

جدول زير آورده نشده است، در چارچوب خدمات تخصصی نظارت  های رديفآن بخش از شرح خدمات مرسوم که در 

 شود.  يح داده میتوض 2-9-2-9عاليه به شمار آمده و در بند 
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 سال پایه (: بهای واحد خدمات عمومی نظارت عاليه در5جدول )

 یشدن ليتحو نام رديف شماره رديف
بهای پايه واحد 

 )هزار ريال(نظارت 

مقدار 

 مجاز

    خدمات مهندسی 226262222

  * دفترچه مطالعات بازنگری طراحی تفصيلی 209090900

  * گزارش  مناقصهقبل از برگزاری  مشاورتغيير توسط  پيشنهاد 209090200

  62،400 گزارش ی تکنولوژی و روش اجرای کارساز هنگام بهبازبينی و  209090900

  19،700 گزارش تعيين روش نظارت و مراحل بازديد از کار 209090400

209090500 
ها و ليست مدارک مربوط به بازديدهای  تهيه فرم

 ای کار دوره

های  دفترچه فرم

 ها ليست چک
46،800  

209090600 

ليست مدارک مربوط به صدور گواهی  ها و چک تهيه فرم

تکميل کار، تحويل موقت و قطعی و تحويل زمين در 

 مراحل مختلف

های  دفترچه فرم

 ها ليست چک
91،000  

209090700 
کارکردها، ورود و  صورت بهها و مدارک مربوط  تهيه فرم

 خروج مصالح و تجهيزات به کارگاه

های  دفترچه فرم

 ها ليست چک
95،500  

 ها و مدارک مربوط به دستور کار تهيه فرم 209090800
های  دفترچه فرم

 ها ليست چک
29،400  

209090100 
ليست مدارک فنی برای کنترل  تهيه و تنظيم چک

 کيفيت کارها در کارگاه

 های دفترچه فرم

 ها ليست چک
54،600  

209099000 
های مصالح،  تهيه برنامه و دستور انجام آزمايش

 شده تجهيزات و کارهای انجام

های  دفترچه فرم

 ها ليست چک
54،600  

209099900 
 ستيز طيمحهای ايمنی، امنيت، بهداشت و  تهيه فرم

(HSSE) 

ها و  دفترچه فرم

 ها ليست چک
29،400  

902040900 
درخواست ها(  ها يا دستورالعمل تهيه اسناد فنی )نقشه

 (کارفرما)با تأييد  از سوی پيمانکار شده
  * اسناد فنی

902040200 
ها( به  ها يا دستورالعمل اصالح اسناد فنی )نقشه

 (کارفرما)با تأييد درخواست پيمانکار 
  * اسناد فنی

902040900 
 مهندسیشناسی  بندی زمين تهيه گزارش طبقه

 بندی خاک و سنگ( )طبقه 
  96،400 گزارش

  * گزارش مشاورتغيير توسط  پيشنهادارائه  902040400

  * نقشه ی تيپها نقشهتهيه طرح هندسی  902040500

  * گزارش تجهيزات سفارشی برساختنظارت  902050000

    ریزی منابع و زمان مدیریت و برنامه 226222222

  95،500 گزارش ی برنامه زمانی کلی اجرای طرحساز هنگام بهبازبينی و  209020900

  99،600 گزارش کارفرماتهيه برنامه تأمين منابع مالی با همکاری  209020200

  99،600 گزارش بازبينی و به هنگام سازی برنامه تأمين نيروی انسانی 209020900

  99،600 گزارش آالت تأمين ماشينبازبينی و به هنگام سازی برنامه  209020400
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  99،600 گزارش بازبينی و به هنگام سازی برنامه تأمين تجهيزات 209020500

  99،600 گزارش بازبينی و به هنگام سازی برنامه تأمين مصالح 209020600

  2،600 گزارش ماهانه تحليل، بررسی و اظهارنظر در مورد جريان مالی پروژه 909090909

909090902 
بررسی و تأييد فهرست نيروی انسانی مديريت فنی 

 موردنياز اجرای کار
  5،200 گزارش ماهانه

909090909 
و اظهارنظر ماهانه در خصوص  کنترل بررسی،

 آالت، نيروی انسانی، تجهيزات و مصالح ماشين
  5،200 گزارش ماهانه

909090904 
تجهيزات و های تدارک مصالح،  کنترل و پيگيری فعاليت

 آالت ماشين
  5،200 گزارش ماهانه

909090905 
بررسی و تحليل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، 

 آالت تجهيزات و ماشين
  5،200 گزارش ماهانه

909090209 
دهنده ميزان  تهيه جدول يا ساختار شکست نمايش

 آن ماهشده در  ريزی پيشرفت واقعی و برنامه
  6،500 گزارش ماهانه

909090202 
های دارای تأخير بر اساس  بندی فعاليت تعيين و رتبه

 و پيچيدگی بودن یبحرانمعيارهای زمان، هزينه، 
  5،200 گزارش ماهانه

909090209 
های دارای اهميت باال و ارائه  تحليل تأخير فعاليت

 راهکارها جهت جبران يا مديريت اين تأخيرها
  5،200 گزارش ماهانه

909090204 
ارائه محاسبات مربوط به ميزان تأخيرهای مجاز و 

 غيرمجاز
  5،200 گزارش ماهانه

909090205 
شده و ارائه  های ارزش کسب بينی ارائه محاسبات و پيش

 شده ارزش کسبراهکارهای افزايش 
  5،200 گزارش ماهانه

  95،600 گزارش بررسی و تأييد سازمان اجرايی پيمانکار 902090909

902090902 
تأييد صالحيت عوامل کليدی پيمانکار و شاغلين 

 کارهای حساس
  97،200 مکاتبه

902090904 
بررسی و تأييد فهرست قطعات يدکی و مواد موردنياز 

 دوره اجرا
  6،900 گزارش

902090905 
به  کارفرمانظارت بر تحويل مصالح و تجهيزات تحويلی 

 پيمانکار
  * گزارش

  41،700 گزارش پروژه راتيتاخ حهيال بررسی 902090209

902090202 

 نظربندی در صورت نياز با در  روزرسانی برنامه زمان به

آالت، مصالح و  منابع مالی، تجهيزات، ماشين گرفتن

 نيروی انسانی

بندی  برنامه زمان

 کارفرمامصوب 
98،700  

  98،700 گزارش شده توسط پيمانکار بررسی و تأييد برنامه تفصيلی ارائه 902090209

902090204 
 مشاورشده توسط هر  بررسی و تأييد برنامه تفصيلی ارائه

 جنبی پروژه
  98،700 گزارش
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902090205 
بررسی و تأييد سيستم کنترل پروژه مورداستفاده 

 توسط پيمانکار
  98،700 گزارش

    خدمات مالی و قراردادی 226292222

  91،200 گزارش برآورد پروژه بازبينی و به هنگام سازی مبلغ 209090900

 های ماهانه پيمانکار وضعيت بررسی و تأييد صورت 909040900
وضعيت تأييدشده  صورت

 مشاورتوسط 
91،400  

 های ماهانه مشاوران جنبی حساب بررسی و تأييد صورت 909040200
حساب تأييدشده  صورت

 مشاورتوسط 
7،700  

  5،700 مکاتبه های تعديل وضعيت صورتبررسی و تأييد  909040900

902020900 
پرداخت  بررسی و تأييد پرداخت قسط اول پيش

 پيمانکار
  9،500 مکاتبه

902020200 
ای الزم و  های بيمه پيگيری برقراری انواع پوشش

 رسيدگی به مسائل بيمه تا استقرار آن
  1،900 گزارش

902020900 
در صورت وقوع موضوع  پيگيری امور مربوط به بيمه

 نامه مهيب
  * گزارش

902020400 
پرداخت  بررسی و تأييد پرداخت قسط دوم پيش

 پيمانکار
  9،000 مکاتبه

902020500 
پرداخت  بررسی و تأييد پرداخت قسط سوم پيش

 پيمانکار
  9،000 مکاتبه

  * مکاتبه بررسی ادعای مالی پيمانکار 409090900

  999،900 سند وضعيت قطعی پيمانکار تأييد صورتبررسی و  409090200

  46،100 سند بررسی و تأييد تعديل قطعی 409090900

  99،900 سند تفاوت قطعی بررسی و تأييد مابه 409090400

409090500 
ها )صرفاً برای  بررسی و تأييد تأخير در پرداخت

 های تجميع شده( فهرست
  99،900 سند

409090600 
های قطعی خدمات  حساب تأييد صورتبررسی و 

 مشاوران جنبی )آزمايشگاه، ژئوتکنيک و ...(
  95،600 سند

409090700 
ها و  نظر در مورد استرداد تضمين بررسی و اعمال

 ها سپرده
  29،400 سند

    خدمات ارجاع کار به پيمانکار 226242622

209040909 
 مناقصهروزآوری اسناد  در تهيه و به کارفرماهمکاری با 

 يا اسناد استعالم
  901،900 مناقصهدفترچه اسناد 

209040902 
در تهيه اسناد و برگزاری تشريفات  کارفرماهمکاری با 

 ارزيابی کيفی

دفترچه اسناد و 

گزارش نتايج ارزيابی 

 کيفی

29،400  
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209040909 
در تهيه اسناد و برگزاری تشريفات  کارفرماهمکاری با 

 ارزيابی فنی

دفترچه اسناد و 

گزارش نتايج ارزيابی 

 فنی

29،400  

  997،000 گزارش نتايج مناقصهدر برگزاری تشريفات  کارفرماهمکاری با  209040904

  11،400 نسخه پيمان 6 تهيه و تکثير اسناد پيمان و مبادله آن 209040905

    جنبی مشاورخدمات ارجاع کار به مهندسان  226242222

 در تهيه اسناد خريد خدمات مشاوره کارفرماهمکاری با  209040209
اسناد خريد خدمات 

 مشاوره
99،900  

209040202 
در تهيه اسناد و برگزاری تشريفات  کارفرماهمکاری با 

 ارزيابی کيفی

دفترچه اسناد و 

گزارش نتايج ارزيابی 

 کيفی

95،500  

209040209 
در تهيه اسناد و برگزاری تشريفات  کارفرماهمکاری با 

 ارزيابی فنی

دفترچه اسناد و 

گزارش نتايج ارزيابی 

 فنی

95،500  

209040204 
در برگزاری تشريفات خريد خدمات  کارفرماهمکاری با 

 مشاوره
  98،400 گزارش نتايج

  96،100 قراردادنسخه  6 ها و مبادله آن قراردادتهيه و تکثير نسخ  209040205

    خدمات خرید کاال 226242922

209040909 
يا اسناد  مناقصهدر تهيه اسناد  کارفرماهمکاری با 

 استعالم
  * مناقصهدفترچه اسناد 

 در تهيه اسناد ارزيابی کيفی کارفرماهمکاری با  209040902
دفترچه اسناد ارزيابی 

 کيفی
*  

 در تهيه اسناد ارزيابی فنی کارفرماهمکاری با  209040909
دفترچه اسناد ارزيابی 

 فنی
*  

  * گزارش نتايج مناقصهدر برگزاری تشريفات  کارفرماهمکاری با  209040904

  * قراردادنسخه  6 ها و مبادله آن قراردادتهيه و تکثير نسخ  209040905

    یکپارچگیخدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و  226252222

  56،200 گزارش تهيه ساختار شکست کلی کار 209050900

209050200 
سال  شده بين تعيين فصل مشترک بين خدمات تفکيک

 پروژه پايه
  95،500 گزارش

909020900 

تهيه گزارش يکپارچگی مديريت پروژه )بررسی اثر 

های ديگر و بر زمان، هزينه و  تغييرات هر حوزه بر حوزه

 پروژه(کيفيت 

  92،900 گزارش ماهانه

909020200 
شده )زمان، هزينه و  تهيه گزارش تغييرات کارهای انجام

 کيفيت(
  92،900 گزارش ماهانه
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909020900 
با اسناد  مشاورو  کارفرماتهيه گزارش تطبيق تصميمات 

 و مدارک پيمان
  96،800 گزارش ماهانه

909020400 
 سال پايه پروژه با تهيه گزارش برگزاری جلسات پيشبرد

 پروژه و ارائه سناريوهای مختلف ادامه پروژه

گزارش ماهانه به 

جلسات  انضمام صورت

پيشبرد اهداف کمی و 

 کيفی پروژه

51،400  

  6،500 گزارش ماهانه پيگيری دستمزد کارگران پيمانکار 909020500

  6،500 گزارش ماهانه بررسی مطالبات پيمانکاران جزء 909020600

  96،500 جلسه صورت کارفرماتحويل کارگاه به پيمانکار با همکاری  902090900

902090200 
جنبی با همکاری  مشاورتحويل کارگاه به مهندسان 

 کارفرما
  90،600 جلسه صورت

  25،000 گزارش بررسی و تاييد جانمايی طرح تجهيز کارگاه 902090900

  * گزارش تحليل و بررسی دعاوی پيمانکار 902090400

902090500 
 شده هيتهتفصيلی کار   تهيه و ابالغ ساختار شکست

 توسط پيمانکار
  81،400 گزارش

    مدیریت ریسک 226212222

  99،900 گزارش تهيه برنامه مديريت ريسک 209060900

209060200 
ای الزم و  های بيمه تهيه گزارش بررسی انواع پوشش

 پيشنهادها و ارائه  ريسک آن
  95،500 گزارش

909060900 
های پروژه و پيامدهای  تهيه گزارش تحليلی ريسک

 مثبت و منفی آن
  27،900 گزارش ماهانه

    مدیریت ارتباطات 226272222

209070900 

تهيه بايگانی موضوعی )مستندسازی( خدمات نظارت 

های بايگانی برای تمام  قبل از اجرا و تدوين فرمت

 مراحل نظارت

 ارائه نسخه 

 الکترونيکی آرشيو

 
94،100 

 

  90،900 ارائه فايل آرشيو ماهانه )مستندسازی( صورت بهتهيه بايگانی موضوعی  909070900

    خدمات کنترل کيفيت 926292222

909090900 

شده از لحاظ کمی و کيفی  بررسی صحت کارهای انجام

های  های آزمايشگاهی و گواهی جلسات، برگ )صورت

 انجام کار(

گزارش ماهانه 

 جلسات صورت

های آزمايشگاهی  برگ -

 های انجام کار و گواهی

20،700  

909090200 
ها و کنترل  گيری و تحليل تغيير شکل اندازه

 های مجاز رواداری
  90900 گزارش ماهانه

909090900 
دستور اصالح کارهای معيوب و نظارت بر فرآيند رفع 

 ها آن
  90900 ماهانهمکاتبه و گزارش 



 مشاوران الزحمه حقدستورالعمل همسان تعيين 

  و واحدهای خدمات مديريت طرح

 4-9-809-2سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 الزحمه  حق: سومفصل 

 نظارتگروه خدمات 

 91صفحه: 

 

 

 

 یشدن ليتحو نام رديف شماره رديف
بهای پايه واحد 

 )هزار ريال(نظارت 

مقدار 

 مجاز

909090400 
های کارگاهی  رسيدگی، اعالم نظر و تأييد نقشه

 وسيله پيمانکار شده به تهيه
  90900 گزارش ماهانه

909090500 
شده  ساخت تهيه  های چون بررسی و تاييد نقشه

 ها وسيله پيمانکار و تأييد آن به
  95،500 گزارش ماهانه

909090600 
و پشتيبانی دفتر مرکزی از بازديدهای کارشناسان فنی 

 کارگاه
  97،500 گزارش ماهانه

    زیست ایمنی، امنيت، بهداشت و محيط 926252222

909050900 
 های ايمنی، پيگيری و بررسی وضعيت رعايت دستورالعمل

 در کارگاه( HSSEزيست ) ، بهداشت و محيطتيامن
  90،900 گزارش ماهانه

    خدمات مربوط به تعليق 922222122

902020609 
بررسی درخواست تعليق پيمان از سوی پيمانکار يا 

 کارفرما
  92،800 مکاتبه

902020602 
های قابل پرداخت به  ها يا خسارت محاسبه هزينه

 پيمانکار در دوران تعليق
  56،600 مکاتبه

902020609 
 مشاوراز سوی هر  قراردادبررسی درخواست تعليق 

 کارفرماجنبی يا 
  92،400 مکاتبه

902020604 
 مشاورهای قابل پرداخت به  ها يا خسارت محاسبه هزينه

 جنبی در دوران تعليق
  92،400 مکاتبه

    خدمات مربوط به فسخ 922222722

  47،700 مکاتبه کارفرمابررسی درخواست فسخ پيمان از سوی  902020709

902020702 
جانبی از سوی  مشاور قرارداد بررسی درخواست فسخ

 کارفرما
  92،400 مکاتبه

    خدمات مربوط به خاتمه 922222822

902020809 
بررسی درخواست خاتمه پيمان از سوی پيمانکار يا 

 کارفرما
  92،800 مکاتبه

902020802 
های قابل پرداخت به  ها يا خسارت محاسبه هزينه

 پيمانکار در خاتمه پيمان
  51،600 مکاتبه

902020809 
 مشاوراز سوی هر  قراردادبررسی درخواست خاتمه 

 کارفرماجنبی يا 
  92،400 مکاتبه

902020804 
 مشاورهای قابل پرداخت به  ها يا خسارت محاسبه هزينه

 قراردادجنبی در خاتمه 
  92،400 مکاتبه

 تهيه گزارش تغيير مقادير 902020100
گزارش و مصوبه 

 کارفرما
79،900  

 ی قيمت جديد پروژهها گزارشتهيه  902029000
گزارش و مصوبه 

 کارفرما
26،500  
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    های موردی وضعيت بررسی و تأیيد صورت 922226622

902029909 
تفاوت مصالح  های مابه وضعيت بررسی و تأييد صورت

 حسب مورد
  6،900 مکاتبه

902029902 
ها )صرفاً برای فهرست  بررسی و تأييد تأخير در پرداخت

 شده(تجميع 
  6،900 مکاتبه

    خدمات تحویل موقت 922272222

902070900 
های چون ساخت بر اساس  بررسی و تاييد نقشه

 های ماهانه حين اجرا گزارش
  900،900 ها نقشهگزارش و آلبوم 

  50،960 گزارش تاييد آماده بودن کار جهت تحويل موقت 902070200

902070900 

، ها شيآزماتنظيم برنامه تحويل موقت، تهيه فهرست 

تحويل اسناد و مدارک طرح و گزارش تحويل موقت به 

 کارفرما

  40،700 گزارش

902070400 
 جلسه صورتشرکت در هيات تحويل موقت و تهيه 

 تحويل موقت
  25،000 جلسه صورت

902070500 
تهيه فهرست نواقص جهت تحويل موقت و نظارت بر 

 رفع نواقص )در صورت وجود( فرايند
  42،000 گزارش

902070600 
در صورت )شرکت در کميسيون بررسی رفع نواقص 

 وجود(
  25،000 جلسه صورت

  49،800 جلسه گزارش و صورت نظارت بر برچيدن کارگاه 902070700

  900،900 گزارش تهيه و تنظيم شناسنامه پروژه 902070800

    دوره تضمين و تحویل قطعیخدمات مربوط به  426222222

409020900 
های دوره تضمين و بررسی نتايج  دستور انجام آزمايش

 ها آن
  95،600 مکاتبه و گزارش

409020200 
جلسه  شرکت در هيئت تحويل قطعی و تهيه صورت

 تحويل قطعی
  29،400 جلسه صورت

  91،000 های موردی گزارش نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمين )ساالنه( 409020900

  * های موردی گزارش ها رسيدگی به نواقص دوره تضمين و نظارت بر رفع آن 409020400

409020500 
های  ها و کنترل رواداری بررسی و تحليل تغيير شکل

 مجاز دوره تضمين
  70،400 گزارش

  * جلسه صورت برداری و آموزش در بهره کارفرماهمکاری با  409020600

 

 هستند با حدوا پايه یبها فاقد لیو شده ینيب شيپ باال ولجد درها  آن يفرد حشر کهدار  های ستاره رديف حدوا پايه بهای 

 حدوا پايه یبها تعيين نمکاا که ی. درصورتشوند یم درج اردادقر در و تعيين اردادقر دنعقاا نماز در ورمشا و فرمارکا فقاتو
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 و هشد فقاتو ،يفرد حشر غبالا نماز در حدوا پايه یبها ،نباشد ريپذ امکان اردادقر دنعقاا نماز دربرای اين دسته از خدمات 

 .شود یم اردادقر پيوستها  آن ناليزآ

  است( و پاورپوينت ويرايش غيرقابلو  ويرايش قابل) افزار نرمدر قالب نسخه چاپی، فايل و خروجی  ها یخروجارائه. 

  اسناد ارجاع فوق متناسب با شرح خدمات ابالغی در صورت درج در  های رديفی ها یخروجاز  هرکداممقدار مجاز و محتوای

 است. رييتغ قابل، مناقصهو  کار

  ی يادشده با اعمال ها تعرفهبرابر مبلغ معامالت متوسط است،  20ی که مبلغ برآورد اجرای کار آن بيش از ها پروژهبرای

 .گردد یماصالح  2/9ضريب 

 ( که ساالنه توسط  )تهران  یشهردار یفن یضريب تطبيق که ساالنه توسط شورا ر پايهساالنه مبالغ يادشده بروزآوری  به

 ادشدهشود. بديهی است در صورت عدم ابالغ ضريب ي گردد انجام می شورای فنی شهرداری تهران تعيين و اعالم می

 برابر با يک است. سال پايهدر   آخرين ضريب اعالمی مالک خواهد بود، ضريب 

 (    خدمات تخصصی نظارت عاليه ) الزحمه حقتعيين  -9-2-9-2

ضريب ( در    ) عالی ناظران ماهانه یها الزحمه حقضرب مجموع  خدمات تخصصی نظارت عاليه از حاصل الزحمه حق

) بر اساس پيشرفت  2-2-2-9برآورد شده و بر پايه بند  تعرفه صورت به الزحمه حقگردد. اين  تعيين می    باالسری

 .گردد یمکار( پرداخت 

 گردد: ماهانه هر يک از ناظران عالی از رابطه زير تعيين می الزحمه حق

                                                                                (                                     92رابطه )

 که در آن:

 Sbs= ريال که بر اساس حداقل حقوق ماهانه )دستمزد( طبق اعالم ساالنه شورای عالی  برحسبماهانه پايه  الزحمه حق

 گردد: کار با احتساب ضريب تحصيل و تجربه از رابطه زير تعيين می

    (    )  حداقل حقوق ماهانه                                                    (                 99رابطه )

 

α =  در شود یمو به هنگام پرداخت محاسبه  94خدمات تخصصی نظارت عاليه که بر پايه رابطه  الزحمه حقضريب .

 .شود یمدر نظر گرفته  9هنگام برآورد اين ضريب برابر 

 α(: ضريب 94رابطه )

مدت سپری شده از ارائه خدمات نظارت عاليه 

مدت قرارداد نظارت عاليه
 *

مبلغ صورت وضعيت تاييد شده پيمانکار(تجمعی)

مبلغ پيمان پيمانکار
 خدمات تخصصی نظارت عاليه الزحمه حق= ضريب  

 گردد. ضريب تطبيق که ساالنه توسط شورای فنی شهرداری تهران تعيين و اعالم می =  

m است.سال  1و دکتری  6، کارشناسی ارشد 4های تحصيل که برای دوره کارشناسی  = سال 

n ی اشتغال در کارهای ها سالو تنها برای  = مدت تجربه موثر کارشناس به سال است. اين مدت از تاريخ اخذ مدرک تحصيلی

، نظارت، مشاوری ها شرکتی مورد تاييد سازمان تامين اجتماعی کشور( در ا مهيبی عمرانی )مستند به سوابق ها پروژهمرتبط و 

شود. اين مدت برای کارشناسان با مدرک تحصيلی کاردانی با اعمال  مانند آن؛ محاسبه می و کارفرما، پيمانکار، مدير طرح

 شود. گردد. مدت تجربه موثر، همواره عددی صحيح است و کسری از سال در آن صفر در نظر گرفته می محاسبه می 5/0ضريب 

 است. 26( برابر با n+mی تجربه )ها سالهای تحصيل و  ماهانه پايه، حداکثر مجموع سال الزحمه حقدر محاسبه  :7تبصره 
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Ks ضريب ويژگی = 

آيد و شامل دو بخش ضرايب فردی و ضرايب کاری  ( به دست می6ضرب ضرايبی است که از جدول ) ( حاصلKsضريب ويژگی )

که هر يک از ناظران  شود؛ و درصورتی داگانه محاسبه میصورت ج است. ضرايب ويژگی فردی برای هر يک از ناظران عالی به

شود. ضرايب ويژگی کار به همه  عالی طرح، واجد شرايط اعمال ضريبی نباشد، ضريب مربوطه برای وی معادل يک منظور می

 گيرد. ناظران عالی طرح تعلق می

 

 (: ضرایب ویژگی گروه خدمات نظارت )بخش نظارت عاليه(1جدول )

 ویژگیضریب  شرح

 ضرايب ويژگی فردی

=K9 مديريت پروژه 2/9  

≥K2≥9 سابقه ويژه 2/9  

=K9 نخبگی 9/9  

 ضريب ويژگی کار
≥K4≥9 سختی کار 2/9  

=K5 یا حرفهمسئوليت  9/9  

 گيرد می تعلق هعالي نظارتکارشناسان ی به همه ا حرفه و ضريب مسئوليت به مدير پروژه مديريت پروژه فقط ضريب. 

  و تخصيص آن در نظارت  شده فيتعرالزحمه وی فقط در بخش خدمات تخصصی نظارت عاليه پروژه و حقجايگاه مدير

 کارگاهی مجاز نيست.

و نيز  ارکان پروژه در پروژه، مسئوليت ارتباط و هماهنگی با ديگر مشاورنماينده  عنوان بهمدير پروژه  که نياتوضيح 

 بر عهده دارد. زمان همصورت  مديريت نظارت )کارگاهی و عاليه( را به

 ی ده سال ها پروژهمرتبط در  سابقهسال  5دارای بيش از  کارشناسانتنها به  که 2/9تا 9عددی است بين  ضريب سابقه ويژه

 .رديگ یماخير شهرداری تهران، تعلق 

  رديگ یمارائه مدارک معتبر تعلق  شرط بهی زير ها یژگيوضريب نخبگی به افراد دارای حداقل يکی از. 

دارای سه رتبه  النيالتحص فارغها )اعم از دانشگاه آزاد يا سراسری(،  ی سراسری ورودی دانشگاهها آزمون دورقمیی ها رتبه

های تحصيلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( با ارائه گواهی دانشگاه، برگزيدگان المپيادها و  نخست دوره

در مجالت علمی معتبر  شده چاپاختراع مرتبط، مقاالت علمی مرتبط المللی، ثبت  ی علمی کشوری يا بينها جشنواره

  )حداقل دو مقاله(، ارائه گواهی نخبگی از مرکز ملی نخبگان

 اين ضريب تنها در صورت تاييد و موافقت کارفرما پرداخت خواهد شد. که اينتوضيح 

  کارهای زيرسطحی و يا کارهای تونلازی، س های پل و برای نظارت در پروژه 2/9تا 9ضريب سختی کار عددی است بين ،

 است. اسناد ارجاع کارشود. اعمال اين ضريب منوط به درج آن در  ، منظور میکارفرماپراهميت از نگاه 

با احتساب  هرماهبينی گردد. شمار ناظران عالی در  پيش اسناد ارجاع کار: شمار ناظران عالی شاغل در هر طرح بايد در 8تبصره 

ی عادی ها پروژهها و  ماه است و برای طرح -نفر 5شهرداری تهران حداکثر  تيبااهمهای ويژه و خاص و  ، برای طرحپروژهمدير 

 ماه )با احتساب مدير پروژه( خواهد بود. -نفر 2و ساده، حداکثر 
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 (Cs)ضريب باالسری  -9-2-9-9

های باالسری شامل ماليات، مزايای  تخفيف و يا کاهش و تغيير( و هزينه رقابليغاست ) 5/2ضريب باالسری برابر با 

نقدی ناظران عالی، عيدی و پاداش ساالنه ناظران، حق مرخصی ساالنه )طبق ضوابط قانون کار(، هزينه  نقدی و غير

به ازای هرسال  های عمومی و حق بيمه کارکنان )سهم نظارت( و بيمه بيکاری، حق سنوات ناظران عالی )يک ماه بيمه

های استهالک وسايل و نگهداری دفتر مرکزی نظير انرژی، آب، فاضالب، تلفن، اينترنت، مبلمان و  کارکرد(، هزينه

التحرير و ملزومات اداری و امور پشتيبانی دفتر مرکزی، عوارض  گذاری يا اجاره دفتر، لوازم تجهيزات اداری، سرمايه

های حقوقی و قضايی، عضويت در مجامع و همچنين کسور  نسخه( هزينه 2ر ها )د شهرداری، تايپ، تکثير گزارش

 است. و ... ها، ذخيره ريسک و سود نظارت نامه قانونی، هزينه بازاريابی، هزينه ضمانت

 (Ds)ها  ديگر هزينه -9-2-9-4

بوده و توسط وی به  کارفرما عهده برو انجام آن از سوی نظارت،  اسناد ارجاع کاری در نيب شيپهای زير در صورت  هزينه

 .گردد یمنظارت پرداخت 

 افزارهای تخصصی و مانند آن ای، نرم های ماهواره تهيه و يا خريد نقشه، خريد اطالعات، عکس

 (کارفرمانسخه )در صورت نياز و درخواست  2تکثير اسناد مطالعات بيش از 

 (کارفرماان. )در صورت نياز و درخواست های کاری خارج از شهر تهرتهيه بليت هواپيما يا قطار برای ماموريت

 الزحمه حقپرداخت  -9-2-2

 خدمات عمومی نظارت عاليه الزحمه حقنحوه پرداخت  -9-2-2-9

و بر اساس  5های مندرج در جدول شماره  عاليه، در ازای ارائه هر يک از خروجی نظارت عمومی خدمات الزحمه حق

 گردد.محاسبه و تعيين می 9-9-2-6مفاد بند 

 %( پرداخت900کامل ) طور به اسناد ارائه هنگام به را مربوط مبالغ کارفرما های يادشده، خروجی از يک هر برای

 هنگام به را مربوطه مبالغ %85 کارفرما ها، يک از آن هر برای کارفرما تصويب و تاييد اخذ به نياز صورت نمايد. در می

 نمايد. می مانده را پس از تصويب پرداخت و مبلغ باقی پرداخت اسناد ارائه

 خدمات تخصصی نظارت عاليه الزحمه حقنحوه پرداخت  -9-2-2-2

 گردد.محاسبه می 99و بر پايه رابطه شماره  2-9-2-9عاليه، در چارچوب مفاد بند  نظارت تخصصی خدمات الزحمه حق

ارسال  اکارفرمعاليه، در ابتدای ماه بعد توسط نظارت عاليه تنظيم و برای  نظارت تخصصی صورتحساب ماهانه خدمات 

 نمايد. نيز صورتحساب يادشده را رسيدگی و پرداخت می کارفرماگردد.  می
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 طرح تیریگروه خدمات مد الزحمه حق -4 فصل

 

 به "ميدانی-مديريت طرح الزحمه حق"و  "ستادی -مديريت طرح  الزحمه حق"طرح، از مجموع  خدمات مديريت الزحمه حق

 .ديآ یم دست

-6-4 یستاد –طرح  تیریمد الزحمه حق 

 یستاد -طرح  تيريمدخدمات  الزحمه حقتعيين  -4-9-9

 شود: ی از رابطه زير تعيين میستاد -طرح  تيريمدخدمات  کل الزحمه حق

(     )                                                                              (       95رابطه )       

 

 که در آن:

SM  =یستاد -طرح  تيريخدمات مد کل الزحمه حق 

CM  خدمات مديريت طرح= ضريب باالسری 

SiM  =ستادی -بابت خدمات مديريت طرح  مدير طرحماهانه هر يک از کارشناسان  الزحمه حق 

DM ها = ديگر هزينه 

 (SiM ) ستادی –خدمات مديريت طرح  الزحمه حق -4-9-9-9

کارشناسان ستادی مديريت  ماهانه یها الزحمه حقضرب مجموع  ستادی از حاصل -خدمات مديريت طرح  الزحمه حق

 2-9-4برآورد شده و بر پايه بند  تعرفه صورت به الزحمه حقگردد. اين  تعيين می    ضريب باالسری( در    ) طرح

 .گردد یمپرداخت 

 گردد: ستادی از رابطه زير تعيين می – طرح تيريکارشناسان مدماهانه هر يک از  الزحمه حق

 

                                                                                                (         96رابطه )

 

 که در آن:

 Sbm =ريال که بر اساس حداقل حقوق ماهانه )دستمزد( طبق اعالم ساالنه شورای عالی  برحسبماهانه پايه  الزحمه حق

 گردد: کار با احتساب ضريب تحصيل و تجربه از رابطه زير تعيين می

    (    )  حداقل حقوق ماهانه                                                          (     97رابطه )

 

 گردد. ضريب تطبيق که ساالنه توسط شورای فنی شهرداری تهران تعيين و اعالم می =  

m سال است. 1و دکتری  6، کارشناسی ارشد 4های تحصيل که برای دوره کارشناسی  = سال 

n ی اشتغال در ها سالو تنها برای  = مدت تجربه موثر کارشناس به سال است. اين مدت از تاريخ اخذ مدرک تحصيلی

ی ها شرکتی مورد تاييد سازمان تامين اجتماعی کشور( در ا مهيبی عمرانی )مستند به سوابق ها پروژهرهای مرتبط و کا
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شود. اين مدت برای کارشناسان با مدرک تحصيلی  و مانند آن؛ محاسبه می کارفرما، پيمانکار، مدير طرح، نظارت، مشاور

تجربه موثر، همواره عددی صحيح است و کسری از سال در آن  گردد. مدت محاسبه می 5/0کاردانی با اعمال ضريب 

 شود. صفر در نظر گرفته می

 است. 26( برابر با n+mی تجربه )ها سالهای تحصيل و  ماهانه پايه، حداکثر مجموع سال الزحمه حقدر محاسبه  :1تبصره 

KM ضريب ويژگی  = 

آيد و شامل دو بخش ضرايب فردی و ضرايب  ( به دست می7ضرب ضرايبی است که از جدول ) حاصل( KM) ضريب ويژگی

شود؛ و  صورت جداگانه محاسبه می به ستادی –طرح  تيريمدکاری است. ضرايب ويژگی فردی برای هر يک از کارشناسان 

شود.  که هر يک از کارشناسان، واجد شرايط اعمال ضريبی نباشد، ضريب مربوطه برای وی معادل يک منظور می درصورتی

 گيرد. تعلق می ستادی –طرح  تيريمدضرايب ويژگی کار به همه کارشناسان 

 

 ستادی –طرح  تیریمد(: ضرایب ویژگی گروه خدمات 8جدول )

 ضریب ویژگی شرح

 ضرايب ويژگی فردی

=K9 مدير پروژه 25/9  

≥K2≥9 سابقه ويژه 2/9  

=K9 نخبگی 9/9  

 ضرايب ويژگی کار
≥K4≥9 سختی کار 2/9  

=K5 یا حرفهمسئوليت  95/9  

 ستادی –طرح  تيريمدی به همه کارشناسان ا حرفهو ضريب مسئوليت  مدير طرح به مدير پروژه فقط مدير پروژه ضريب 

  .گيرد می تعلق

 ی ده سال ها پروژهمرتبط در  سابقهسال  5دارای بيش از شناسان که تنها به کار2/9تا  9عددی است بين  ضريب سابقه ويژه

 .رديگ یماخير شهرداری تهران، تعلق 

  رديگ یمارائه مدارک معتبر تعلق  شرط بهی زير ها یژگيوضريب نخبگی به افراد دارای حداقل يکی از. 

دارای سه رتبه  النيالتحص فارغها )اعم از دانشگاه آزاد يا سراسری(،  ی سراسری ورودی دانشگاهها آزمون دورقمیی ها رتبه

های تحصيلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( با ارائه گواهی دانشگاه، برگزيدگان المپيادها و  نخست دوره

در مجالت علمی معتبر  شده چاپختراع مرتبط، مقاالت علمی مرتبط المللی، ثبت ا ی علمی کشوری يا بينها جشنواره

  )حداقل دو مقاله(، ارائه گواهی نخبگی از مرکز ملی نخبگان

 اين ضريب تنها در صورت تاييد و موافقت کارفرما پرداخت خواهد شد. که اينتوضيح 

  کارهای زيرسطحی و يا تونلسازی،  پل های و برای مديريت طرح در پروژه 2/9تا  9ضريب سختی کار عددی است بين ،

 است.  اسناد ارجاع کارشود. اعمال اين ضريب منوط به درج آن در  ، منظور میکارفرماکارهای پراهميت از نگاه 

 .شود یمی زير تعيين ها مالک: شمار کارشناسان مديريت طرح )با احتساب مدير پروژه( بر اساس 90تبصره 

 هرماهماه در  -نفر 5/9و حداقل  هرماهماه در  -نفر 4مديريت طرح برای يک طرح: حداکثر 

 هرماهماه در  -نفر 5/9و حداقل  هرماهماه در  -نفر 7(: حداکثر زمان هم صورت بهمديريت طرح برای چند طرح )



 مشاوران الزحمه حقدستورالعمل همسان تعيين 

  و واحدهای خدمات مديريت طرح

 4-9-809-2سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 الزحمه  حقفصل چهارم: 

 طرح تيريگروه خدمات مد

 26صفحه: 

 

 

 

 هرماهماه در  -نفر 5/9و حداقل  هرماهماه در  -نفر 4مديريت طرح برای يکی از مناطق شهرداری تهران: حداکثر 

 (CMضريب باالسری ) -4-9-9-9-9

های باالسری شامل ماليات، مزايای  تخفيف و يا کاهش و تغيير( و هزينه رقابليغاست ) 5/2ضريب باالسری برابر با 

ی کارشناسان مديريت طرح، عيدی و پاداش ساالنه ناظران، حق مرخصی ساالنه )طبق ضوابط نقد ريغنقدی و 

های عمومی و حق بيمه کارکنان و بيمه بيکاری، حق سنوات کارشناسان مديريت طرح  قانون کار(، هزينه بيمه

انرژی، آب، فاضالب، نظير وسايل و نگهداری دفتر مرکزی های استهالک  )يک ماه به ازای هرسال کارکرد(، هزينه

التحرير و ملزومات اداری و امور  گذاری يا اجاره دفتر، لوازم تلفن، اينترنت، مبلمان و تجهيزات اداری، سرمايه

های حقوقی و قضايی،  نسخه( هزينه 2ها )در  پشتيبانی دفتر مرکزی، عوارض شهرداری، تايپ، تکثير گزارش

 مديرطرحها، ذخيره ريسک و سود  نامه ينه بازاريابی، هزينه ضمانتعضويت در مجامع و همچنين کسور قانونی، هز

 است. و ...

 (DMها ) ديگر هزينه -4-9-9-9-2

بوده و  کارفرما عهده بر، مدير طرحو انجام آن از سوی  اسناد ارجاع کاری در نيب شيپهای زير در صورت  هزينه

 .گردد یمپرداخت  مدير طرحتوسط وی به 

 افزارهای تخصصی و مانند آن ای، نرم های ماهواره اطالعات، عکستهيه و يا خريد نقشه، خريد 

 (کارفرمانسخه )در صورت نياز و درخواست  2تکثير اسناد مطالعات بيش از 

 (کارفرماهای کاری خارج از شهر تهران. )در صورت نياز و درخواست تهيه بليت هواپيما يا قطار برای ماموريت

 یستاد -طرح  تيريخدمات مد الزحمه حقپرداخت  -4-9-2

ماهانه و در قالب صورتحساب ماهانه، در ابتدای ماه بعد توسط  صورت به ستادی –خدمات مديريت طرح  الزحمه حق

 نمايد. نيز صورتحساب يادشده را رسيدگی و پرداخت می کارفرماگردد.  ارسال می کارفرماتنظيم و برای  طرح تيريمد

-2-4 یدانيم -طرح تیریمدخدمات  الزحمه حق 

طور استثنا اگر با  در کارگاه حضور نداشته و خدمات ميدانی يا کارگاهی ندارد اما به مدير طرحفرض بر اين است که 

خدمات يادشده به شرح زير  الزحمه حقگذاشته شود تعيين و پرداخت  مدير طرحی بر عهده دانيمخدمات  کارفرماتشخيص 

 شود. انجام می

 یدانيم -طرح تيريخدمات مد الزحمه حقتعيين  -4-2-9

 .گردد یمو با رعايت مفاد تبصره زير تعيين  9-9-9ی بر پايه بند دانيم -طرح تيريمد الزحمه حق

 تيريخدمات مداوليه  الزحمه حقدرصد  20ی برابر با دانيم -طرح تيريخدمات مدمجاز  الزحمه حق: حداکثر 99تبصره 

 .ستادی است –طرح 

 یدانيم -طرح تيريمدخدمات  الزحمه حقپرداخت  -4-2-2

 .گردد یمپرداخت  2-9-9ی بر پايه بند دانيم -طرح تيريخدمات مد الزحمه حق



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتيپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده ن دستوريدفتر نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ا

اين اثر نيازمند بهبود و ارتقای  ديترد یب، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، و آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

را در تکميل مقررات و ، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما رو نيازا

 های نظام فنی و اجرای ياری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 551پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛

 9517694499         : یکدپست
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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