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 باشد.  آن به هر طريق مجاز نمیانتشار کلیه حقوق و مالكیت معنوی اين اثر متعلق به تارنمای شاقول است و 
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 تذکر:

، موضوع یصنعت ریغ یها طرحشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل کار برای  "طبق مفاد  هستندمهندسان مشاور موظف 

اهم  وجود نيباا. دنمات نظارت را انجام دهد، خکه جز الينفک قرارداد نظارت است "55/00/5097مورخ  5974/509-799/45بخشنامه شماره 

های مختلف نظارت  و در دستورالعمل اخذشده ادشدهبخشنامه يعناوين شرح خدمات عوامل نظارت کارگاهی و نظارت عالیه که به تناظر از 

 .گردد یمتقديم  شده درجی ساالنه کارگاه
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 کنت رل  ک ار،  اج رای  روش تعی ین  ،یزي  ر برنامه خدمات – الف

 کار پیشرفت

 

 در ک ه  ک ار  اج رای  تكنول ویی  م ورد  در اظهارنظر و بازبینی -5

 .است شده انتخاب اجرايی تفصیلی و طراحی مرحله

 و ها پرویه به طرح تفكیک نحوه مورد در اظهارنظر و بازبینی -9

اجراي ی                 عوامل به واگذاری ازنظر های مختلف فعالیت

 تكمیل ی،  و جنب ی  اي ن کاره ای   ب ر  مش اوره  خدمات واحدهای

 مرحل ه طراح ی   در ک ه  ( تجهی زات  فروش ندگان  و پیمانك اران 

 .است شده انجام اجرايی و تفصیلی

 به واگذاری قابل شده تفكیک خدمات بین مشترک فصل تعیین -0

 تكمیل ی،  و جنب ی  کاره ای  ب رای  مش اوره  واح دهای خ دمات  

 .يک هر مسئولیت تعیین و تجهیزاتفروشندگان  و پیمانكاران

 ط رح  اجرای کلی زمانی برنامه به نسبت اظهارنظر و بازبینی -5

 .است شده تهیه اجرايی و تفصیلی مرحله طراحی در که

 توسط پرویه کنترل و ريزی برنامه سیستم ايجاد برای پیگیری -4

 .آن اجرای بر نظارت و تجهیزات و فروشندگان پیمانكاران

 خ دمات  واح دهای  تفص یلی  زم انی  برنام ه  تايی د  و بررسی -6

 درگیر عوامل ساير و تجهیزات و فروشندگان پیمانكاران مشاوره،

 چ ارچوب  در ه ا  آن یه ا  برنام ه بین  هماهنگی ايجاد و طرح در

 نظ ارت  مق دماتی عوام ل   گ زارش  به توجه با کلی زمانی برنامه

 کارگاهی

 آالت نیماش   و انس انی  نی روی  ت ممین  برنامه تايید و بررسی -9

 پیمانكاران

 های گزارش ندیب جمع با ماهانه کار پیشرفت گزارش بررسی -8

 و پیمانك اران  نظ ارت،  دس تگاه  مش اوره،  واح دهای خ دمات  

با برنامه زم انی،   شده انجاممقايسه عملیات  تجهیزات، فروشندگان

 ها آنبرای جبران  حل راهتحلیل علل انحراف از برنامه زمانی، ارائه 

 و

 

 کنت رل  ک ار،  اج رای  روش تعی ین  ري زی،  برنامه خدمات – الف

 کار پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه چارچوب در پیمانكاران تفصیلی برنامه کارگاهی بررسی -6

 عالیه نظارت دستگاه به ارائه گزارش و کلی زمانی

 

 

 

 آالت نیماش و انسانی نیروی تممین برنامه کارگاهی بررسی -9

 

 زمانی، برنامه با شده انجام عملیات مقايسه و کارگاهی بررسی -8

 یه ا  حل راه ارائه و زمانی برنامه از انحراف مقدماتی علل تحلیل

ارسال گزارش کار پیش رفت ماهان ه    و ها آن جبران برای مقدماتی

 مربوط برای دستگاه نظارت عالیه
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 عوامل گزارش مقدماتی به توجه با تجديدنظر برنامه در انعكاس و

 کارگاهی نظارت

 ب ه  توج ه  ب ا  کل ی  زمانی برنامه کردن هنگام به و تجديدنظر -7

 توجه با دريافتی های تحلیل و ها گزارش بر اساسو  کار پیشرفت

 کارگاهی عوامل نظارت مقدماتی گزارش به

 

 

 

 مهندسی خدمات – ب

 

 تغییرات پیشنهاد و لزوم صورت در طراحی بازبینی -5

 کار بازديد مراحل تعیین و نظارت روش تعیین -9

 ای دوره بازديدهای ها، آزمايش به مربوط مدارک و ها فرم تهیه -0

 ص ورت  مختل ف،  مراح ل  در ک ار  گ واهی تكمی ل   صدور و کار

 کار دستور و کارکردها

 کارگاهی های آزمايش فهرست تهیه -5

 خاص ابزار و آزمايشگاهی وسايل فهرست تهیه -4

 ب رای  ک ه  اس تانداردهايی  مانن د  فنی مدارک تنظیم تدارک، -6

 .باشد می الزم کارگاهدر  کارها کیفیت کنترل

 کار اجرای ازیموردن انسانی نیروی فهرست تايید و بررسی -9

 کار اجرای ابزار و آالت نیماش فهرست تايید و بررسی -8

 طرح تجهیزات و عمده مصالح و مواد فهرست تهیه -7

 انب ار  در تجهیزات و مصالح نگهداری های دستورالعمل تهیه -50

 نصب از پس و هکارگا

 دوره ازی  موردن مواد و يدکی قطعات فهرست تايید و بررسی -55

 مربوط زمانی دوره با تعیین یبردار بهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی خدمات – ب

 

 

 

 و ک ار  بازدي د  ه ا،  آزم ايش  به مربوط مدارک و ها فرم تنظیم -0

 رس یدگی  و تكمیل مختلف، مراحل کار در تكمیل گواهی تنظیم

 کار دستور تنظیم و کارکردها صورت اولیه

 

 

 برای که استانداردهايی مانند فنی مدارک نگهداری و استفاده -6

 .باشد یم الزم کارگاه کارها در کیفیت کنترل

 

 

 

 نگه داری  های دستورالعمل اجرای نحوه بر کارگاهی نظارت -50

 نصب از پس يا هکارگا در انبار تجهیزات و مصالح
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 از تجهی زات  راهبری و نگهداری دستورالعمل تهیه پیگیری -59

 مدارک اين کفايت تايید و تنظیم ،ها آنکنندگان  تممین سوی

 توج ه  ب ا  فن ی  مشخصات و ها نقشه در احتمالی تجديدنظر -50

 جهت در اصالحی مدارک و ها نقشه اجرايی، تهیه های ضرورت به

 زمانی برنامه تممین نیازهای و جديد شرايط و ها يافته با تطبیق

اجراي ی   جزئی ات  نقش ه  و تفص یلی  تكمیلی های نقشه تهیه -55

 ک ه  مشكلی و تنگنا گونه چیه که تا حدی کار کامل اجرای برای

 وج ود  به یبردار بهرهدر  باشد، کار دستور يا نقشه نقص از ناشی

 .کارگاهی نظارت عوامل با هماهنگی ضمن نیايد

 

 

 

 کار ارجاع خدمات – ج

 

 مانن د  س اخت  دوره در ط رح  ازی  موردن جنب ی  خدمات ارجاع -5

 و مص الح  مقاوم ت  و یئوتكنی ک  ،یشناس   نیزم  ، یب ردار  نقش ه 

 مش اوره،  خ دمات  انتخ اب واح د   فرآيند تعیین شامل یئوفیزيک

 امور ارجاع انجام و پیشنهادی روش مورد در کارفرما تايید گرفتن

 الزحم ه  ح ق  ب ا  و کارفرم ا  نی از  صورت در زير موارد ازجمله کار

 :بند(  برای اين   صرفاً جداگانه

 خ دمات،  ش رح  تهی ه  و خدمات محدوده و موضوع تعیین -5-5

 مدارک که یدرصورت خصوصی فنی و مشخصات خصوصی شرايط

 .باشد منتشرنشده ها آن برای همسان

 انجام برای صالحیت دارای واحدهای اسامی فهرست تهیه -5-9

 و م ديريت  س ازمان  لهیوس   ب ه  ک ه  فهرس ت اس امی   از خدمات

 ها آن کاری ظرفیت رتبه و و بررسی است، منتشرشده ريزی برنامه

 کارفرما تايید اخذ و

 هر انجام برای صالحیت دارای واحد ترين مناسب انتخاب -5-0

 

 

 

 

 

 ي ا  کمبود مورد در مقدماتی گزارش ارائه و کارگاهی بررسی -55

 در ت مخیر  س بب  ک ه  يیدس تور کاره ا   ها يا نقشه احتمالی نقص

 .گردد می عملیات اجرای

 

 

 

 

 کار ارجاع خدمات – ج
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 همراه کارفرما به منتخب شرکت پیشنهاد يک از خدمات جنبی و

 ل زوم  ص ورت  در ي ا  کارفرما و تايید منظور به توجیهی گزارش با

 نام ه  ني ی آ طبق کشور، ريزی برنامه و مديريت سازمان به انعكاس

 مش اوره،  خ دمات  واح دهای  به کار ارجاع و صالحیت تشخیص

 مشاور انتخاب کمیتهتوسط  مشاور انتخاب

 ش رح  عم ومی،    ش رايط  ق رارداد  م دارک  و اسناد تنظیم -5-5

 انعق اد  مجوز اخذ برای کارفرما با الزحمه( همكاری حق و خدمات

 اس تفاده  تی ((  ناهمس ان  غی ر   مدارک از که مواردی در قرارداد

 واح د  ب ا  ق رارداد  مبادل ه  ب رای  کارفرم ا  ب ا  همك اری  ود،ش یم

 جنبی خدمات دهنده انجام

 تجهیزات( خريد و پیمانكاری اجرايی  کارهای کارهای ارجاع -9

 گرفتن و تجهیزات فروشندگان و انتخاب پیمانكاران فرآيند تعیین

 ب ا  کار ارجاع امور و انجام پیشنهادی شیوه مورد در کارفرما تايید

 : زير موارد ازجمله مرتبط قوانین و مناقصات قانون به توجه

 دارای تجهی زات  فروش ندگان  و پیمانك اران  فهرست تهیه -9-5

 و ک ار  ارج اع  و صالحیت تشخیص نامه رعايت آيین با صالحیت

 کارفرما تايید اخذ

 درج ي ا  اس تعالم  ي ا  مناقصه در شرکت نامه دعوت ارسال -9-9

 گذاری برای مناقصه جرايد در آگهی

 ي ا  و ش دگان  دع وت  به استعالم يا مناقصه اسناد تحويل -9-0

 ها آن سؤاالت به پاسخگويی

 مناقص ه،  کمیسیون جلسه برگزاری در کارفرما با همكاری -9-5

 تعی ین  در کارفرم ا  ب ا  همكاری و به پیشنهادها نسبت اظهارنظر

 مناقصه جلسه صورت تنظیم و مناقصه برنده

 در کارفرم ا  ب ا  همك اری  و پیم ان  مدارک و اسناد تنظیم -9-4

 شده انتخاب فروشنده پیمانكار يا با قرارداد مبادله

 ای کارخانه ساخت عملیات بر نظارت و کار ارجاع خدمات -0
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 موقت تحويل اجرايی، هماهنگی، خدمات -د

 حض ور  ب ا  و کارفرما همكاری با پیمانكاران به هکارگا تحويل -5

 کارگاهی نظارت عوامل

 توجه با پیمانكاران کارگاه تجهیز جانمايی طرح تايید و بررسی -9

 نظ ارت  عوام ل  مق دماتی  گ زارش  و تجهیز کارگاه کلی طرح به

 کارگاهی

 ب ا  پیمانك اران  پیش نهادی  اجراي ی  های روش تايید و بررسی -0

 کارگاهی نظارت عوامل گزارش مقدماتی به توجه

 ب ا  انطب اق  در پیمانك اران  اجراي ی  س ازمان  تايی د  و بررسی -5

 اظه ارنظر  به توجه با مربوط در قراردادهای شنهادشدهیپ سازمان

 کارگاهی نظارت عوامل مقدماتی

 ک ه  ديگ ر  ه ای  ط رح  ب ا  طرح عملیات بین هماهنگی ايجاد -4

 هستند طرح متقابل با تاثیر و ارتباط دارای

 و کارفرم ا  نظ ارت،  دستگاه با هماهنگی جلسات ريزی برنامه -6

 جلس ات  اي ن  تشكیل و طرح در درگیر ساير عوامل و پیمانكاران

 و ثب ت  ک ار،  اجرای و موانع مسائل به رسیدگی منظم، صورت به

 به گزارش توجه با ها آن انجام پیگیری و تصمیمات جلسه صورت

 کارگاهی نظارت عوامل مقدماتی

 ب رای  پیگی ری  حل راه ارائه کار، اجرای موانع يافتن و بررسی -9

 ها آن رفع

 جزء تجهیزات فروشندگان و پیمانكاران عوامل صالحیت تايید -8

 کارگ اه  ريیس مانند پیمانكاران کلیدی عوامل صالحیت تايید -7

 عملیات سرپرستان و

 

 

 حس اس  کاره ای  ش اغلین  فنی مهارت و صالحیت کنترل -50

 جوشكاری مانند

 موقت تحويل اجرايی، هماهنگی، خدمات -د

 کارفرما همكاری با پیمانكاران به کارگاه تحويل در همكاری -5

 عالیه نظارت دستگاه و

 ط رح  م ورد  در مق دماتی  گ زارش  ارائ ه  و کارگ اهی  بررسی -9

 تجهی ز  کل ی  طرح به توجه با کارگاه پیمانكاران تجهیز جانمايی

 عالیه نظارت دستگاه به کارگاه

 ه ای  روش مورد در مقدماتی گزارش ارائه و کارگاهی بررسی -0

 عالیه نظارت دستگاه به پیشنهادی پیمانكاران اجرايی

 اجراي ی  س ازمان  م ورد  در گ زارش  ارائ ه  و کارگاهی بررسی -5

 قرارداده ای  در شنهادش ده یپ ب ا س ازمان   انطب اق  در پیمانكاران

 عالیه نظارت دستگاه به مربوط،

 

 م

 پیمانكاران و کارفرما با هماهنگی جلسات در فعالیت و حضور -6

 رس یدگی  م نظم،  ص ورت  ب ه  و ط رح  درگی ر در  عوام ل  ساير و

 کار اجرای موانع و مسائل به کارگاهی

 

 

 یه ا  حل راه گزارش ارائه و کار اجرای موانع کارگاهی بررسی -9

 عالیه دستگاه نظارت به پیشنهادی

 

 م

 مانند پیمانكاران کلیدی عوامل پايش و عملكرد نحوه بررسی -7

 کنت رل  و اجرايی و فنی مسئوالن کارگاه، کارگاه، معاونان ريیس

 و م الی  امور و تدارکات ، تجهیزات،آالت نیماش مسئوالن پرویه،

 .عالیه نظارت به گزارش ارائه

 مستمر نظارت مانند حساس کارهای شاغلین عملكرد پايش -50

 گزارش ارائه و نحوه جوشكاری بر کارگاهی
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 م ورد  در ای دوره بازدي دهای  ايمنی، های دستورالعمل ابالغ -55

 سوی از بهداشتی و ايمنی و فنی حفاظت های دستورالعمل رعايت

 مقدماتی گزارش توجه به با مناسب یها حل راه ارائه و پیمانكاران

 کارگاهی نظارت عوامل

 عوام ل  مقابل در کارگاه حفاظت مورد در دستورالعمل ابالغ -59

 پیمانكاران سوی طبیعی از حوادث و جوی

 

 اجرای آالت نیماش و انسانی نیروی منظم و ای دوره کنترل -50

 ت ممین  برنام ه  و کاری بار با آن تناسب اطمینان از حصول و کار

 نظارت کارگاهی عوامل های گزارش به توجه با ها آن

 

 و تجهی زات  مص الح،  ت دارک  های فعالیت پیگیری و کنترل -55

 توجه با برنامه طبق بر پیمانكاران از سوی کار اجرای آالت ماشین

 کارگاهی نظارت عوامل گزارش به

 و آالت ماشین و تجهیزات مصالح، مواد، خروج و ورود کنترل -54

 نظارت عوامل های گزارش به توجه با مربوط جلسه صورت تنظیم

 کارگاهی

 ک ار  بودن آماده زمینه در پیمانكار درخواست تايید و بررسی -56

 آماده تايید ،اجراشده کارهای کنترل و موقت، بازديد تحويل برای

 آمادگی عدم اعالم يا برداری و بهره موقت تحويل برای کار بودن

 برداری بهره که مانع نواقصی فهرست با همراه برداری، بهره برای

 عوام ل  ه ای  گ زارش  ب ه  توجه با کارفرما به ها آن اعالم و است

 نظارت کارگاهی

 ب ا  ه ا  آزم ايش  فهرست تهیه و موقت تحويل برنامه تنظیم -59

 کارفرما هماهنگی

 ب ا  ه ا  آزمايش انجام دستور موقت، تحويل هیمت در شرکت -58

 تحوي ل  جلس ه  ص ورت  ،ه ا  آن نتايج و بررسی ادشدهي هیمت نظر

 کارگاهی عوامل نظارت همكاری با نواقص فهرست و موقت

 

 ه ای  دس تورالعمل  رعاي ت  نحوه بر کارگاهی مستمر نظارت -55

 ارائ ه  و پیمانك اران  س وی  از و بهداش تی  ايمن ی  و فنی حفاظت

 عالیه نظارت دستگاه به مقدماتی های گزارش

 

 و ج وی  عوام ل  مقاب ل  در کارگاه حفاظت نحوه بر نظارت -59

 ب ه  مق دماتی  گ زارش  ارائه و سوی پیمانكاران از طبیعی حوادث

 عالیه نظارت دستگاه

 و انس انی  نی روی  م نظم  و مس تمر  کارگ اهی  نظ ارت  -50

 آن تناسب از اطمینان حصول و کار پیمانكاران اجرای آالت ماشین

 ب ه  مق دماتی  ارائ ه گ زارش   و ه ا  آن تممین برنامه و کاری بار با

 عالیه نظارت دستگاه

 و تجهی زات  مصالح، تدارک های فعالیت بر کارگاهی نظارت -55

 ارائه و برنامه طبق بر پیمانكاران سوی کار از اجرای آالت ماشین

 عالیه نظارت دستگاه به مقدماتی گزارش

 مص الح،  م واد،  خ روج  و ورود کنت رل  و کارگ اهی  نظ ارت  -54

 نظ ارت  دستگاه با همكاری و پیمانكاران آالت ماشین و تجهیزات

 مربوطه  جلسات صورت تنظیم در عالیه

 آم اده  زمین ه  در پیمانك ار  درخواس ت  به کارگاهی رسیدگی -56

 کاره ای  کنترل و کارگاهی بازديد تحويل موقت، برای کار بودن

 ي ا  یب ردار  بهره مورد امكان در مقدماتی گزارش ارائه و اجراشده

 توافقی فهرست با همراه ،برداری بهره برای آمادگی عدم اعالم

 عالیه نظارت دستگاه به است برداری بهره مانع که

 

 

 

 موقت تحويل هیمت در حضور -58
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 در ش رکت  نواقص، رفع عملیات بر نظارت کنترل و هدايت -57

 ب ا  نق ص  رفع جلسه صورت تنظیم و رفع نقص بررسی کمیسیون

 کارگاهی نظارت عوامل همكاری

 و تمسیس ات  یآور جم ع  درب اره  اظه ارنظر  و بررس ی  -90

 و اضافی تجهیزات و مصالح خارج نمودن و موقت یها ساختمان

 الزم پیشنهاد با آن ابقای يا و کارگاه یساز پاک

 مانن د  کارفرم ا  ب ه  ط رح  م دارک  و اس ناد  تايید و تحويل -95

 نگهداری و راهبری های دستورالعملساخت،  چون هايی نقشه

 و طرح اصلی مشخصات شامل طرح شناسنامه تنظیم و تهیه -99

 ه ای  باه دف  مقايسه در طرح ای اجر از نتايج حاصله آن، اهداف

 نقش ه،  ازنظ ر  اج را  ح ین  ش ده  انج ام  تغیی رات  ،ش ده  بینی پیش

و  مثب ت  نك ات  ،ه ا  آن اعم ال  عل ل  و هزينه و زمان مشخصات،

 انعك اس  اج را،  روش منف ی  و مثب ت  نكات طراحی، روش منفی

 معرف ی  اس ت،  ش ده  گرفت ه  کار  به در اجرا که جديدی های روش

 و عملك رد پیمانك اران   م ورد  در نظ ر  اعالم و طرح قراردادهای

 برداری بهره های روش منفی و مثبت نكات تجهیزات، فروشندگان

 از ناشی برداری بهره در آمده وجود به اشكاالت تضمین، در دوره

 ه ای  س یل  مانن د  ساخت دوره ويژه و رويدادهای اجرا يا طراحی

 یاف زار  نرم بسته در تحويل آن و تكمیل مستندسازی، استثنايی،

نی ز   را ط رح  طراح ی  و مهندس ی  خدمات مشاور، که صورتی در

 .باشد داده انجام

 

 

 کیفیت کنترل خدمات - ه

 

 تجهی زات  مصالح، مواد، کیفیت کنترل شامل قسمت اين خدمات

 : باشد می کار اجرای و

 و ها نقشه با اجرايی کارهای تطبیق و ای دوره بازرسی انجام -5

 کمیسیون در شرکت نقص، رفع عملیات بر کارگاهی نظارت -57

 نقص رفع جلسه صورت تهیه در و همكاری نقص رفع بررسی

 و تمسیس  ات یآور جم  ع پیگی  ری کارگ  اهی نظ  ارت -90

 و اضافی تجهیزات و مصالح خارج نمودن و موقت های ساختمان

 کارگاه یساز پاک

 ب ه  ه ا  آن تحوي ل  و س اخت  چ ون  های نقشه اولیه بررسی -95

 عالیه نظارت

 ابع اد  تبیین برای توجیهی جلسات در حضور و تشكیل 

 مكاتبات و کار گردش ارتباط های پرویه، شیوه مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کیفیت کنترل خدمات - ه

 

 تجهی زات  مصالح، مواد، کیفیت کنترل شامل قسمت اين خدمات

 : باشد می کار اجرای و

 ها نقشه با اجرايی کارهای تطبیق و کارگاهی مستمر نظارت -5
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 اجرای صحت تايید و دستور کارها و و استانداردها فنی مشخصات

 ض من  بع دی  مراح ل  ي ا اج رای   ش دن  پوش یده  از قب ل  ها آن

 کاره ای  ارائ ه راه  و کارگ اهی  نظ ارت  عوامل با کامل هماهنگی

 احتمالی مشكالت برای اصالحی و مناسب

 ش ده  پیاده ترازهای و محورها ها، نقشه کنترل تايید و بررسی -9

 عملی ات  شروع از قبل ها نقشه با ها آن انطباق و تايید زمین روی

 مختل ف  مراح ل  در ب رداری  نقش ه  کنترل عملی ات  و قسمت هر

 کارگاهی نظارت با عوامل کامل هماهنگی ضمن کار اجرای

 مب د   و نش انه  نق اط  نگه داری  ب ر  کنت رل  ب رای  هماهنگی -0

 پیمانكار لهیوس به

 های رواداری کنترل و ها جابجايی و ها شكل تغییر گیری اندازه -5

 مجاز

 و مصالح و مواد انبارداری و نگهداری نحوه بر ای دوره نظارت -4

 ها آن جابجايی و در کارگاه تجهیزات

 تن وع  تايی د  و کنترل و ها آزمايش انجام دستور و برنامه تهیه -6

 نوع تعیین با شده انجام کارهای و تجهیزات و های مصالح آزمايش

 ها آن محل و آزمايش

 

 اب الغ  و ه ا  آن نت ايج  ها، آزمايش انجام فرآيند تايید و کنترل -9

 کارهای يا تجهیزات و مصالح اصالح برای به پیمانكار کار دستور

 معیوب

 جه ت  کارگ اه  ب ه  ورود هنگ ام  تجهی زات  و مص الح  کنترل -8

 و فنی مشخصات با ها آن کیفی و کمی از تطبیق اطمینان حصول

 فن ی  تجهی زات  و مصالح ورود جلسه صورتتنظیم  و استانداردها

 کارگاهی عوامل نظارت با کامل هماهنگی ضمن

 ها آن رفع و پیگیری و معیوب کارهای اصالح دستور -7

 ص حت  تايی د  و کاره ا  دستور و استانداردها فنی و مشخصات و

 تهی ه  و بعدی مراحل اجرای شدن يا پوشیده از قبل ها آن اجرای

 عالیه نظارت دستگاه به آن ارسال و ها گزارش

 

 روی ش ده  پیاده ترازهای و محورها ها، نقشه کارگاهی کنترل -9

 ه ر  عملی ات  شروع از قبل ها نقشه با ها آن تايید انطباق و زمین

 اج رای  مختل ف  مراحل در برداری عملیات نقشه کنترل و قسمت

 کار

 وس یله  ب ه  مب د   و نش انه  نقاط نگهداری بر کارگاهی نظارت -0

 پیمانكار

 های رواداری کنترل و ها جابجايی و ها شكل تغییر گیری اندازه -5

 مجاز

 مصالح و مواد انبارداری و نگهداری نحوه بر کارگاهی نظارت -4

 ها آن جابجايی و در کارگاه تجهیزات و

 الزم ه ای  گی ری  نمون ه  ب ر  کارگ اهی  نظ ارت  انج ام  دستور -6

 ن وع  ک ه  ش ده  انج ام  کارهای و و تجهیزات مصالح های آزمايش

 توس ط  م وردی  ص ورت  ب ه  يا برنامه طبق ها آن محل و آزمايش

 .است گرديده تعیین عالیه نظارت دستگاه

 و ه ا  آن نت ايج  کنت رل  ه ا،  آزم ايش  انج ام  فرايند بر نظارت -9

 نظارت عالیه به گزارش

 

 کارگاه به ورود هنگام تجهیزات و مصالح بر کارگاهی نظارت -8

 فنی مشخصات با ها آن کیفی و کمی تطبیق از حصول اطمینان و

 تجهیزات و مصالح ورود جلسه صورتتنظیم  و استانداردها و

 

 رف ع  پیگی ری  و معی وب  کارهای اصالح بر کارگاهی نظارت -7

 عالیه نظارت دستگاه ابالغی دستور کارهای مطابق ها آن
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 مصرف کار در بايد که تجهیزاتی و مصالح مشخصات تايید -50

 از قب ل  اجرايی های نقشه و فنی مشخصات با انطباق ازنظر شود

 از مصرف پیش و خريد سفارش

 ب ه  کارفرم ا  تح ويلی  تجهیزات و مصالح تحويل بر نظارت -55

 و فن ی  مشخص ات  ب ا  انطب اق  نظر اعالم بررسی و و پیمانكاران

 مصرف از و پیش خريد سفارش از قبل اجرايی های نقشه

 و نگه داری  نح وه  ب ر  نظ ارت  م ورد  در دستورالعمل تهیه -59

 اجراشده کارهای از مراقبت

 ش ده  تهی ه  کارگاهی های نقشه تايید و نظر اعالم رسیدگی، -50

 پیمانكاران وسیله به

 ک ه  س اخت  چ ون  ه ای  نقش ه  تايید و نظر اعالم و بررسی -55

 شود می پیمانكاران تهیه وسیله به

 

 

 

 حق وقی  ام ور  ه ا،  هزين ه  و ها پرداخت کنترل برآورد، خدمات -و

 قراردادها

 

 قرارداده ا  حق وقی  و م الی  اس ناد  هنگام ک ردن  به و بازبینی -5

 نیازه ای  ديگ ر  و اجرايی عملیات و هزينه خدمات برآورد ازجمله

 قرارداده ای  و عق د  خ دمات  و کاره ا  ارج اع  منظور به اجرا دوره

 مربوط

 ش ده  بین ی  پ یش  اعتبار و بودجه به نسبت اظهارنظر و بررسی -9

 طرح مالی اصالح برنامه منظور به طرح

 ها پرداخت پیش اقساط پرداخت تايید -0

 م

 م ورد  در مناس ب  و همس ان  یه ا  ف رم  و دس تورالعمل  ارائه -5

 و ک ار  یپ ا  مص الح  و ش ده  انج ام  گیری کارهای اندازه هماهنگی

ه ای   و پرداخ ت  ه ا  تیوض ع  ص ورت  تايی د  و کنت رل  همچن ین 

 پیمانكاران

 به اجرا از قبل تجهیزات و مصالح مشخصات کارگاهی تايید -50

 اجرايی های نقشه و فنی مشخصات با انطباق ازنظر اجرا و کارگاه

 تح ويلی  تجهی زات  و مص الح  ي ل تحو بر کارگاهی نظارت -55

 گ زارش  م ورد  در نظ ر  اع الم  و بررسی پیمانكاران و به کارفرما

 و کسری دهيد صدمه اقالم به نسبت پیمانكار

 کاره ای  از مراقب ت  و نگه داری  نحوه بر کارگاهی نظارت -59

 اجراشده

 وس یله  ب ه  ش ده  تهیه کارگاهی های نقشه مورد در اظهارنظر -50

 عالیه نظارت دستگاه به مربوطه گزارش و ارسال پیمانكاران

 وس یله  ب ه  ک ه  س اخت  چ ون  ه ای  نقش ه  تهی ه  بر نظارت -55

 آن تايید و شود تهیه می پیمانكاران

 

 

 

 حق وقی  ام ور  ه ا،  هزين ه  و ها پرداخت کنترل برآورد، خدمات -و

 قراردادها

 

 

 

 

 

 

 

 م

 دستگاه به ها پرداخت پیش اقساط پرداخت مورد  در اظهارنظر -0

 عالیه نظارت

 و کنت رل  ،ک ار  یپ ا  مص الح  و شده انجام کارهای گیری اندازه -5

 و پیمانكاران های پرداخت و ها تیوضع صورتمورد  در اظهارنظر



 

 باشد.  آن به هر طريق مجاز نمیانتشار کلیه حقوق و مالكیت معنوی اين اثر متعلق به تارنمای شاقول است و 

 
59 

 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

ه ای   پرداخ ت و  ه ا  تیوض ع  ص ورت  تايی د  و کنت رل  همچن ین 

 منظ ور  به طرح عوامل ساير و تجهیزات فروشندگان پیمانكاران و

 نظ ارت  عوام ل  ه ای  گزارش بر اساس کارفرما سوی پرداخت از

 کارگاهی

 ها پیمان نقايص يا اضافی مبالغ و کارها مقادير تغییر کنترل -4

 که مواقعی در و هرسال انتهای در کارها باقیمانده مبلغ تعیین -6

 کارفرما باشد ازیموردن

 و مربوط پیمان مدارک و اسناد با کارفرما های تصمیم تطبیق -9

 اجرا برای ها آن ابالغ

 جديد های قیمت تايید و بررسی -8

 ي ا  مج از  م ورد  در نظ ر  اعالم و قراردادها تمخیر به رسیدگی -7

 آن بودن رمجازیغ

 رسیدگی و الزم ای بیمه های پوشش انواع برقراری پیگیری -50

 خسارت بروز در صورت بیمه مسائل

 م ورد  در نظ ر  اع الم  و ق راردادی  مسائل بررسی و تحلیل -55

 و عوام ل  س اير  و تجهی زات  و فروش ندگان  پیمانك اران  دعاوی

 ها اختالف وفصل حل در کارفرما با همكاری

 قراردادها خدمات و تعهدات تمامی انجام از اطمینان حصول -59

 پیمانك اران،  قطع ی  ه ای  حس اب  ص ورت  ب ه  رس یدگی  -50

 ساير عوامل و تجهیزات فروشندگان

 پیمانكاران های تضمین استرداد مورد در نظر اعالم و بررسی -55

 ها آن قراردادهای بر اساس عوامل ساير و فروشندگان تجهیزات و

 

 و تضمین( آزمايشی   دوره برداری بهره دوره به مربوط خدمات -ز

 قطعی تحويل

 دوره در ط رح  عملك رد  ب ر  ای دوره نظ ارت  و بازرس ی  -5

   دوره تضمین ( آزمايشی برداری بهره

 

 عالیه نظارت دستگاه برای گزارش ارسال و عوامل طرح ساير

 

 

 

 مبالغ مورد در اظهارنظر و کارها مقادير تغییر کارگاهی بررسی -4

 ها نقايص پیمان يا اضافی

 

 

 

 

 نظ ر  اع الم  و پیمانك اران  ت اخیرات  ب ه  کارگ اهی  رسیدگی -7

 نظارت دستگاه به آن بودن رمجازیغنیز  و مجاز مورد در مقدماتی

 عالیه

 

 تجهیزات فروشندگان و پیمانكاران دعاوی مورد در اظهارنظر -55

 ها اختالف وفصل حل در عالیه نظارت با و همكاری عوامل ساير و

 و تعه دات  تم امی  انج ام  گ زارش  و جلس ه  ص ورت  تنظیم -59

 پیمانكاران خدمات

 

 

 

 

 

 و ب رداری  به ره  یه ا  دس تورالعمل  و دوره ب ه  مربوط خدمات -ز

 قطعی تحويل

 ه ای  دس تورالعمل  و ط رح  عملك رد  ب ر  کارگ اهی  نظ ارت  -5

 برداری بهره
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 کارگاهی نظارت خدمات شرح عالیه نظارت خدمات شرح

 نت ايج  بررس ی  ( و ل زوم  ص ورت  ها  در آزمايش انجام دستور -9

 ها آن

 کنت رل  و ه ا  ش كل  تغیی ر  گی ری  ان دازه  تحلی ل  و بررس ی  -0

 مجاز های رواداری

 عوام ل  س اير  و پیمانك اران  وظ ايف  انجام بر نظارت کنترل -5

 دوره تضمین در طرح در درگیر

 فهرس ت  تهیه تضمین، دوره در معايب و نواقص به رسیدگی -4

 مربوط عوامل وسیله به ها آن رفع نظارت بر و پیگیری و ها آن

 و ها روش صحیح اجرای برای بردار بهره و کارفرما با همكاری -6

 برداری بهره های دستورالعمل

 ب رای  ک ار  آم ادگی  تايی د  و معاي ب  رفع از اطمینان حصول -9

 دوره تضمین پايان در قطعی تحويل

 تحويل جلسه صورت تنظیم و قطعی تحويل هیمت در شرکت -8

 قطعی

 ها آزمايش انجام بر کارگاهی نظارت -9

 مجاز های رواداری کنترل و ها شكل تغییر گیری اندازه -0

 

 عوام ل  س اير  و پیمانكاران وظايف انجام بر کارگاهی نظارت -5

 دوره تضمین در طرح در درگیر

 تهی ه  تض مین،  دوره در معاي ب  و ن واقص  رف ع  ب ر  نظ ارت  -4

 مربوط عوامل وسیله به ها آن بر رفع پیگیری و ها آن فهرست

 

 

 تحوي ل  ب رای  کار آمادگی و معايب رفع به مربوط اظهارنظر -9

 دوره تضمین پايان در قطعی

 تحويل جلسه صورت تنظیم و قطعی تحويل هیمت در شرکت -8

 عالیه نظارت همكاری دستگاه با قطعی



 

 

 


